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5 Υεβρουαρύου 2021 

 

Σχόλια Green Tank ςτο Σχέδιο του Δεκαετούσ Προγράμματοσ 

Ανάπτυξησ του ΕΣΜΗΕ τησ περιόδου 2022 – 2031 
 

Παρατηρεύται μια πολϑ ςημαντικό απϐκλιςη μεταξϑ του χεδύου του Δεκαετοϑσ Προγρϊμματοσ 

Ανϊπτυξησ του ΕΜΗΕ τησ περιϐδου 2022 – 2031 (ΠΑ-ΕΜΗΕ) και τϐςο τησ Μελϋτησ Επϊρκειασ 

Ιςχϑοσ του ΑΔΜΗΕ για την περύοδο 2020-2030 (ΜΕΙ-ΑΔΜΗΕ), ϐςο και του Εθνικοϑ χεδύου για την 

Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΕΚ) που κατατϋθηκε επύςημα απϐ την ελληνικό κυβϋρνηςη ςτην 

Ευρωπαώκό Επιτροπό τον Δεκϋμβριο του 2019, ωσ προσ τισ νϋεσ υποδομϋσ ορυκτοϑ αερύου.   

  

υγκεκριμϋνα ςτην ενϐτητα 2.2.3, ςελ. 37 του ΠΑ-ΕΜΗΕ γύνεται η παραδοχό ϐτι θα αναπτυχθοϑν 

5 νϋεσ μονϊδεσ ορυκτοϑ αερύου ςυνολικήσ ιςχύοσ 3.270 ΜW και ειδικϐτερα οι εξόσ: 

 Ο μελλοντικϐσ ταθμϐσ Υυςικοϑ Αερύου υνδυαςμϋνου Κϑκλου τησ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Ε., 

ιςχϑοσ 826 MW, ςτον Άγιο Νικϐλαο τησ Βοιωτύασ. 

 Ο μελλοντικϐσ ταθμϐσ Υυςικοϑ Αερύου υνδυαςμϋνου Κϑκλου τησ ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ Α.Ε., ιςχϑοσ 

665MW, ςτη Βιομηχανικό Περιοχό (ΒΙ.ΠΕ.) τησ Κομοτηνόσ. 

 Ο μελλοντικϐσ ταθμϐσ Υυςικοϑ Αερύου υνδυαςμϋνου Κϑκλου του ΟΜΙΛΟΤ ΚΑΡΑΣΖΗ 

Α.Ε., ιςχϑοσ 660MW, ςτη Φϊλκη Δόμου Κιλελϋρ ςτην Περιφερειακό Ενϐτητασ Λϊριςασ. 

 Ο μελλοντικϐσ ταθμϐσ Υυςικοϑ Αερύου υνδυαςμϋνου Κϑκλου DAMCO ENERGΤ Α.Ε., 

ιςχϑοσ 662MW, ςτη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδροϑπολησ. 

 Ο μελλοντικϐσ ταθμϐσ Υυςικοϑ Αερύου υνδυαςμϋνου Κϑκλου ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΟΤΑΚΙΟΤΑ.Ε., ιςχϑοσ 457MW, ςτουσ Αγύουσ Θεοδώρουσ Νομοϑ Κορινθύασ. 

 

Να ςημειωθεύ ϐτι ςε αυτό τη νϋα ιςχϑ δεν ςυμπεριλαμβϊνεται αυτό τησ υπϐ καταςκευό 

ΠτολεμαϏδασ 5, καθαρόσ ιςχϑοσ 616 MW, τη ςτιγμό που η μετατροπό τησ ςε μονϊδα ορυκτοϑ 

αερύου μετϊ το 2028 δεν ϋχει διϐλου αποκλειςτεύ ωσ τώρα οϑτε απϐ την κυβϋρνηςη οϑτε απϐ τη 

ΔΕΗ. ε περύπτωςη που πραγματοποιηθεύ αυτό η μετατροπό, η ιςχύσ νέων μονάδων ορυκτού 

αερίου τησ χώρασ θα αγγίξει τα 3.900 MW μϋςα ςτη δεκαετύα που διανϑουμε. 

 

Οι παραδοχϋσ ωςτϐςο του βαςικοϑ ςεναρύου εξϋλιξησ ςτην πλϋον πρϐςφατη μελϋτη επϊρκειασ 

ιςχϑοσ του ΑΔΜΗΕ οδηγοϑν ςε ςυνολικό ιςχϑ νϋων μονϊδων ορυκτοϑ αερύου, μικρϐτερη κατϊ 

ςχεδϐν 1 GW (μη ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ΠτολεμαϏδασ 5). υγκεκριμϋνα, ςτον Πύνακα 4.10 (ςελ. 

24) τησ ΜΕΙ-ΑΔΜΗΕ, προβλϋπεται η καταςκευό 3 νέων μονάδων ορυκτού αερίου ςυνολικήσ 

ιςχύοσ 2.310 MW.  

 

Ακϐμα πιο μικρό ιςχϑ νϋων μονϊδων ορυκτοϑ αερύου προβλϋπει το πλϋον επύςημο κεύμενο ςχετικϊ 

με την ενεργειακό πολιτικό τησ χώρασ δηλαδό το ΕΕΚ. υγκεκριμϋνα, ςτον Πύνακα 38, ςελ. 276 

αναφϋρεται ϐτι το 2030 η ςυνολικό ιςχϑσ ορυκτοϑ αερύου θα εύναι 6,9 GW. Mε δεδομϋνο ϐτι η 
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ςυνολικό καθαρό ιςχϑσ μονϊδων ορυκτοϑ αερύου ςτο τϋλοσ 2020 όταν 5,2 W, προκϑπτει ϐτι το 

ΕΕΚ προβλϋπει ςυνολική ιςχύ νέων μονάδων ορυκτού αερίου περίπου 1.700 ΜW.   

 

Πϋρα απϐ την πολϑ ςημαντικό διαφορϊ των περύπου 1600 MW μεταξϑ ΠΑ-ΕΜΗΕ και ΕΕΚ, η 

παραδοχό του ΠΑ-ΕΜΗΕ για νϋεσ μονϊδεσ ορυκτοϑ αερύου εύναι λανθαςμϋνη και αντιρεαλιςτικό 

για τουσ ακϐλουθουσ επιπλϋον λϐγουσ: 

1. Σο ΕΕΚ θα αναθεωρηθεύ και αναγκαςτικϊ θα κινηθεύ προσ πιο φιλϐδοξη κατεϑθυνςη ςε 

ϐ,τι αφορϊ τουσ ςτϐχουσ των ΑΠΕ. το υφιςτϊμενο ΕΕΚ, οι ΑΠΕ προβλϋπεται να 

καλϑπτουν το 61% τησ ακαθϊριςτησ τελικόσ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Ωςτϐςο 

πρϐςφατη μελϋτη του ΕΜΠ αποκαλϑπτει ϐτι για να εύναι το ενεργειακϐ μύγμα τησ Ελλϊδασ 

ςυμβατϐ με τον νϋο πανευρωπαώκϐ κλιματικϐ ςτϐχο του 2030 για μεύωςη των εκπομπών 

αερύων του θερμοκηπύου κατϊ τουλϊχιςτον 55% ςε ςχϋςη με τα επύπεδα του 1990, πρϋπει 

η διεύςδυςη των ΑΠΕ ςτον τομϋα του ηλεκτριςμοϑ το 2030 να κυμαύνεται μεταξϑ 83% και 

88%. Εύναι λοιπϐν πρακτικϊ αδϑνατο να βρεθεύ «ηλεκτρικϐσ χώροσ» για 5, πιθανϐν 6, νϋεσ 

μονϊδεσ ορυκτοϑ αερύου υπϐ αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ.  

2. Οι ευρωπαώκϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ για το ορυκτϐ αϋριο ςτερεϑουν. Η Ευρωπαώκό 

Σρϊπεζα Επενδϑςεων αποφϊςιςε να μην χρηματοδοτεύ νϋεσ υποδομϋσ ορυκτοϑ αερύου απϐ 

το 2021 και μετϊ, ενώ ο νϋοσ Κανονιςμϐσ για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ που 

οριςτικοποιόθηκε τον Δεκϋμβριο του 2020 καθιςτϊ τισ υποδομϋσ ορυκτοϑ αερύου μη 

επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη.  

3. Η τελευταύα εκδοχό του Κανονιςμοϑ για τισ Βιώςιμεσ Επενδϑςεισ (Sustainable Taxonomy 

Regulation) δεν ςυγκαταλϋγει τισ μονϊδεσ ορυκτοϑ αερύου ςτον κατϊλογο με τισ 

επενδϑςεισ που χαρακτηρύζονται ωσ βιώςιμεσ. 

4. Οι προβλϋψεισ για την εξϋλιξη των τιμών δικαιωμϊτων εκπομπών CO2 ςτο χρηματιςτόριο 

ρϑπων λϐγω τησ νϋασ, επικεύμενησ αναθεώρηςησ τησ Οδηγύασ που διϋπει το Ευρωπαώκϐ 

ϑςτημα Εμπορύασ Δικαιωμϊτων Εκπομπών (ΕΕΔΕ) εκτιμοϑν ϐτι ωσ το 2030 η τιμό του 

δικαιώματοσ θα αγγύξει τα 80 €/τϐνο, πρϊγμα που αν τελικϊ γύνει πραγματικϐτητα θα 

πλόξει πολϑ ϋντονα την οικονομικό βιωςιμϐτητα των μονϊδων ορυκτοϑ αερύου.      

 

Η επιμονό λοιπϐν ςτην καταςκευό νϋων μονϊδων ορυκτοϑ αερύου για την κϊλυψη τησ ζότηςησ ςε 

ηλεκτρικό ενϋργεια εύναι μια λανθαςμϋνη επιλογό που μπορεύ να οδηγόςει εύτε ςε μη 

χρηςιμοποιοϑμενεσ υποδομϋσ, εύτε ςε υψηλϐτερο κϐςτοσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και μη 

ςυμμϐρφωςη τησ χώρασ με τον νϋο πανευρωπαώκϐ κλιματικϐ ςτϐχο του 55%. Ο τελευταύοσ δε, 

εύναι ϋτςι κι αλλιώσ μη ςυμβατϐσ με την κλιματικό επιςτόμη η οπούα επιτϊςςει μεύωςη κατϊ 

τουλϊχιςτον 65% ςε ςχϋςη με τα επύπεδα του 1990 προκειμϋνου να ϋχει η ανθρωπϐτητα 

ρεαλιςτικϋσ πιθανϐτητεσ να ςυγκρατόςει την αϑξηςη τησ παγκϐςμιασ θερμοκραςύασ κϊτω απϐ τον 

1,5οC ςε ςχϋςη με τα προβιομηχανικϊ επύπεδα.   
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