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Ένας από τους λόγους της ενεργειακής κρίσης είναι 

σχετική έλλειψη επενδύσεων

… αλλά το κόστος ανεβαίνει 

Πηγή: IEA, World Energy Investments 2022 



Οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, είχαν παραμείνει χαμηλά. 

Φαίνεται να αυξάνονται μετα το 2021  

Πηγή: IEA, World Energy Investments 2022 



Ενεργεια δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα…

Τελική ενεργειακή κατανάλωση ανά πηγή

Η Ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει 

περίπου το 27% στην τελική κατανάλωση 

(2019), με αυξητικές τάσεις



Υπάρχει ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα;

Η βελτίωση του 2015-19 αναστρέφεται

Πηγή: ΕΕ Παρατηρητήριο 

Ενεργειακής Φτώχειας 

(2020)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: 
Έτος 2021, 27.7.2022



Η Κρίση είναι παγκόσμια / Ευρωπαϊκή

Αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ πιο έντονη 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

 Υγρά Καύσιμα

 3η / 4η ακριβότερη βενζίνη και 4η / 5η στο Diesel στην Ευρώπη

 Ηλεκτρικό Ρεύμα

 2η σε κόστος ρεύματος , 10η σε τιμή μετα τις επιδοτήσεις- Πάνω από το Μ/Ο ΕΕ

 3η σε δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα (6.5% του διαθέσιμου εισοδήματος)

 2ο ακριβότερη στην Ευρώπη στους μη οικιακούς καταναλωτές

 100% της χονδρεμπορίας είναι SPOT (2ος – Βέλγιο 31%, Γαλλία / Γερμανία 29%)

 Φυσικό αέριο


4η ακριβότερη τιμή για οικιακούς καταναλωτές σε όρους αγοραστικής δύναμης

 2η σε δαπάνη για φυσικό αέριο για θέρμανση (13% του διαθέσιμου εισοδήματος) 

 3η ακριβότερη σε μη οικιακούς καταναλωτές

Πηγή: Παρατηρητήριο παρακολούθησης καυσίμων, Eurostat



Και τα αποτελέσματα 

Ενεργειακή ακρίβεια και επιπτώσεις

 Ενεργειακός πληθωρισμός – Ελλάδα: 53.8% έναντι ΕΕ 40% (*)

 Το μισό το συνολικού πληθωρισμού (12%) οφείλεται άμεσα στην ενέργεια

 Και έμμεσα το μεγαλύτερο του υπολοίπου 

 Οι ανισότητες αυξάνονται (GINI στο 32,4%) (*)

 Επιχειρήσεις και νοικοκυριά (λόγω και χαμηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, 

20-40% κάτω από το μέσο ΕΕ,  δυσκολεύονται να επιβιώσουν

 Σοβαρός Κίνδυνος «στασιμοπληθωρισμού» (***)

 Κλείσιμο επιχειρήσεων 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική δείχνει να επιδοτεί τον 

ενεργειακό πληθωρισμό  – και εντείνεται 

Πηγές: *Eurostat, ** ΕΛΣΤΑΤ, *** FT



Τα χαρακτηριστικά της ενεργειακής κρίσης στην Ελλάδα

 Η έξαρση άρχισε καλοκαίρι 2021 όχι με τον πόλεμο στην Ουκρανία

 Ο πόλεμος ενέτεινε τα προβλήματα δεν τα δημιούργησε

 Η ΕΕ μετέωρη

 Στην Ελλάδα όμως η εφαρμοζόμενη πολιτική επιδείνωσε το πρόβλημα  

 Βίαιη απολιγνιτοποίηση – έμφαση στο ΦΑ - καθυστέρηση ΑΠΕ και υποδομών

 Λανθασμένη / ανεπαρκής εφαρμογή του Target Model

 Έλλειψη ελέγχου στην αγορά

 Ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ (και διοίκησης ΕΛΠΕ)

 Παλινωδίες στην εκμετάλλευση εγχωρίων Υδρογονανθράκων

 Λανθασμένη στρατηγική αντιμετώπισης (επιδοτήσεις που ενισχύουν την ακρίβεια) 



Σε αυτή την κατάσταση κάποιοι κερδίζουν υπέρμετρα 

Μηχανισμοί «ουρανοκατέβατων» «κερδών» (και φόρων)

 Υγρά καύσιμα

 Αυξημένα περιθώρια διύλισης (υπερκέρδη κατά ΕΕ 1.7 δισ. το Η1 ‘22)

 Ηλεκτρικό Ρεύμα 

 2021 μέχρι 1Η 2022: 2,2 δισ.

Και τώρα με το νέο Νόμο από Ιούλιο και μετα 

 Παραγωγή: Υψηλά πλαφόν αποζημίωσης (εκτίμηση για  + 300 + εκατομμύρια το 2022) (κυρίως Υ/Η, Λιγνίτες)

 Μέρος μόνο των υπερκερδών της «χονδρικής» παρακρατείται για επιδοτήσεις

 Υψηλό μεικτό περιθώριο Εμπορίας (εκτίμηση για  1.5-2 δισ. το 2022)

 Φυσικό αέριο 

 Υψηλά περιθώρια χονδρικής (εκτίμηση + 0,5 δισ. το ‘22) 

 Φόροι

 ΦΠΑ βασισμένος σε «φουσκωμένες» αξίες +ΕΦΚ ( εκτίμηση για + 1 δισ. το 2022) 

Σημείωση: Ο μηχανισμός επανάκτησης στη Χονδρική (2.3 δισ. YTD) δεν αρκεί για 

τις επιδοτήσεις. Χρειάστηκαν από τον προϋπολογισμό περίπου 1.4 δισ. (8-10/22)



Ενεργειακή κρίση

Τι να κάνουμε;
α. Άμεσα

β. Μέσο και Μακροπρόθεσμα



Πολιτικές ανάσχεσης της ενεργειακής ακρίβειας / Φτώχειας

Άμεσα μέτρα Ηλεκτρικής ενέργειας και ΦΑ

 Ηλεκτρική Ενέργεια

 Λελογισμένη ενεργοποίηση λιγνιτικών μονάδων

 Έλεγχος μηχανισμού διαμόρφωσης τιμών - Πλαφόν στα περιθώρια 
κέρδους (π.χ. 5%)

 Έλεγχος λειτουργίας του χρηματιστηρίου

 Επιστροφή «Υπερκερδών» του ’20/’21/΄22 στην κοινωνία

 Απεμπλοκή / Επιτάχυνση επενδύσεων ΑΠΕ (ειδικά των ΕνΚοιν) 

 Διαμόρφωση πλαισίου μακροπρόθεσμων διμερών συμβολαίων 
(PPAs) για ευρεία γκάμα καταναλωτών (και ΕΝΚΟΙΝ !)

 Φυσικό αέριο

 Απεμπλοκή από τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος

 Επιβολή πλαφόν περιθωρίου στην εμπορία 

 Φορολόγηση «Ουρανοκατέβατων» κερδών 

 Διακρατικές συμφωνίες προμήθειας



Άμεσες Δράσεις 

 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα ελάχιστα της ΕΕ

 Στήριξη ιδιαίτερα πληττόμενων  κλάδων (π.χ. αγρότες, μεταφορές κλπ)

 Μείωση του ΦΠΑ στο Diesel στο 13% 

 Χρηματοδότηση μέτρων

 1. Φορολόγηση «ουρανοκατέβατων» κερδών στην διύλιση

 2. Εξάλειψη λαθρεμπορίας, νοθείας και ελλειμματικών παραδόσεων

 Σαν αποτέλεσμα ανάσχεση της μείωσης κατανάλωσης

Μακροπρόθεσμες δράσεις

 Επαναφορά των ΕΛΠΕ σε Δημόσιο Έλεγχο

Πολιτικές ανάσχεσης της ενεργειακής ακρίβειας / Φτώχειας

Υγρά καύσιμα



Ενεργειακή κρίση

Τι να κάνουμε;
α. Άμεσα

β. Μέσο και Μακροπρόθεσμα



Η κλιματική κρίση απειλεί τη ζωή μας 

Εκτίμηση απωλειών το 2020



Η στροφή στις ΑΠΕ / Εξηλεκτρισμός, όχι μόνο αντιμετωπίζει 

την κλιματική κρίση, αλλά κάνει την ενέργεια φθηνότερη

Πηγή: Irena Renewable energy Power generation cost - 2022

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ρεύματος 

Ηλιακά/ορυκτά καύσιμα στη Ευρώπη 2010-2022
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Ορυκτά καύσιμα (καύσιμο + CO2) Φωτοβολταικά

Το 2022 είναι πιθανό σενάριο, όχι πρόβλεψη



Είναι κοινά αποδεκτές οι Βασικές κατευθύνσεις για 

την ενεργειακή μετάβαση  

1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

2. Εξηλεκτρισμός μεταφορών και θερμότητας

3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

4. Καθαρή κινητικότητα στον τομέα των μεταφορών

5. Βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και κλιματική ουδετερότητα

6. Υποδομές σε δίκτυα και πολιτικές ολοκλήρωσης αγορών

7. Βίο-οικονομία

Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα ωφεληθεί …

Πηγή: Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050, ΥΠΕΝ, Δεκ. 2020



Ενεργειακή μετάβαση για κλιματική ουδετερότητα - μονόδρομος

Εξηλεκτρισμός και ΑΠΕ

(696 PJ) (413 PJ) (-40%)

Πηγή: McKinseys, Net Zero Greece, 2021



Η Ενεργειακή μετάβαση – αδήριτη ανάγκη

Έχει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους

 Μπορεί να αποτελέσει παράγοντα δραματικής – δίκαιης ανάπτυξης

 Να αποτελέσει πηγή νέας προστιθέμενης αξίας στη χώρα

 Και να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις

 Στη σημερινή κατάσταση εξοικονομεί χρήματα (φθηνότερη ενέργεια)   

 Έχει κινδύνους

 Πρόωρη καταστροφή υπαρχουσών υποδομών – ενεργειακή ανεπάρκεια και 
υψηλά κόστη

 Να ωφελήσει τους λίγους – νέα μορφή φτώχειας για τους πολλούς

 Να αγνοήσει / υποβαθμίσει το περιβάλλον

 Ένταση τεχνολογικής εξάρτησης – «Νέο εξάρτηση»



Ο ρυθμός επενδύσεων για κλιματική ουδετερότητα πρέπει 

να επιταχυνθεί 

Πηγή: IEA, World Energy Investments 2022 



Η Ενεργειακή μετάβαση θα έχει κόστος – Πως θα χρηματοδοτηθεί;

Σενάρια Ενεργειακής στρατηγικής 2050

Σενάριο ΕΕ2 (Εξηλεκτρισμός και βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης για τους 2oC –
Energy Efficiency and Electrification for 
2oC)
• Σενάριο NC2 (Νέοι ενεργειακοί φορείς 
για τους 2oC – New energy carriers for 2oC)
• Σενάριο ΕΕ1.5 (Εξηλεκτρισμός και 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για 
τον 1.5oC – Energy Efficiency and 
Electrification for 1.5oC)
• Σενάριο NC1.5 (Νέοι ενεργειακοί φορείς 
για τον 1.5oC – New energy carriers for 
1.5oC)

Πηγή: Μακροχρόνια Στρατηγική για το 

2050, ΥΠΕΝ, Δεκ. 2020

Παρατήρηση

Ακόμα και με το πιο 

αισιόδοξο σενάριο, 

Απαιτούνται 4 Mtoe το 

2040 σε ορυκτά 

καύσιμα



Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί επενδύσεις 
Δαπάνες ενεργειακής μετάβασης για το 2050. Το 75 % αναμένεται να αφορά στην πλευρά της κατανάλωσης 

(στο σχήμα 36 συμπεριλαμβάνεται το μέρος της δαπάνης και για τον τομέα των μεταφορών το οποίο αντιστοιχεί στο επιπλέον κόστος
συγκριτικά με συμβατικά οχήματα αυτοκίνητα, φορτηγά τρένα, κλπ.).

Πηγή: Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050, ΥΠΕΝ, Δεκ. 2020

Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη περίπου 300 δισ. (’20-’50) 

επιπλέον της «νορμάλ» δαπάνης για μεταφορικά μέσα



Το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει πόρους… 

Αλλά δεν είναι επαρκείς 

• Απουσία διασύνδεσης με άλλη χρηματοδότηση (Πολ. Δημ. Πλαίσιο, ΕΣΠΑ, ΤΔΜ κλπ)

• Απουσία στόχων εγχώριας παραγωγής ενεργειακών έργων κλπ

• Απουσία στοχοθέτησης (outputs) ενός σχεδίου ιδιωτικών επενδύσεων 

• Απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης ΑΠΕ 



Το βασικό όμως ερώτημα είναι ποιος θα ωφεληθεί από την ενεργειακή μετάβαση 

To ενεργειακό σκηνικό αλλάζει

Η τεχνολογικές 

εξελίξεις 

επιτρέπουν 

(επιβάλλουν) την 

αποκέντρωση του 

ενεργειακού 

συστήματος

Επιτρέπουν τη 

διάδοση της 

«Ενεργειακής 

Δημοκρατίας» 

ώστε να 

διαχυθούν τα 

οφέλη στους 

«πολλούς» 

Η εφαρμογή 

της είναι όμως 

θέμα πολιτικής 

βούλησης 



Βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις ανάσχεσης της ενεργειακής 

ακρίβειας / Φτώχειας και ενεργειακή μετάβαση

 Ενεργειακή στρατηγική σε συνάρτηση με την κλιματική στρατηγική

 Έμφαση στις Πράσινες τεχνολογίες (Φ/Β, Αιολικά, Γεωθερμία, Βιομάζα κλπ)

 Διαμόρφωση χωροθετικού πλαισίου ΑΠΕ 

 Ενεργειακή Δημοκρατία

 Έμφαση στην αυτοπαραγωγή / αυτοκατανάλωση – Ενεργειακές Κοινότητες

 Ισορροπημένες παρεμβάσεις

 Παραγωγή, αποθήκευση, υποδομές

 Ενεργειακή εξοικονόμηση - παραγωγικότητα

 Ρεαλιστική μεταβατική στρατηγική

 Ρεαλιστικός προγραμματισμός – αξιοποίηση εγχώριων πηγών στη μετάβαση (και Υ/Α)

 Αντιμετώπιση κοινωνικών επιπτώσεων, Στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

 Ανάπτυξη και ενσωμάτωση εγχώριας τεχνογνωσίας

 Πανεπιστήμια, Δημόσιο, Εταιρίες

 Το Δημόσιο σε ρόλο ρυθμιστικό, επιτελικό και επιχειρησιακό

Απαιτείται νέα προσέγγιση στη χρηματοδότηση

Τα 16 δισ. μέχρι το 2025 του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει 

να ενισχυθούν και να έχουν συνέχεια μέχρι το 2050



Παράρτημα



Τα κέρδη αυξάνονται – οι μισθοί 

μειώνονται σαν % του ΑΕΠ



Ο πραγματικός πληθωρισμός για τα 

φτωχότερα στρώματα είναι πολύ χειρότερος 



… και παράλληλα εντείνεται ο κίνδυνος φτώχειας & 

κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων στην Ελλάδα

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 
Νοικοκυριών: Έτος 2021, 27.7.2022

Σημείωση: 

• Περίοδος αναφοράς αφορά στο προηγούμενο έτος από το έτος της έρευνας

• GINI - % πληθυσμού κάτω από το μέσο διαθέσιμο εισόδημα της χώρας

• S80/S20 – αναλογία εισοδήματος του πιο πλούσιου 20% προς το φτωχότερο 20% 



Η ενέργεια υπεύθυνη άμεσα για το 50 % 

του υψηλού πληθωρισμού (12%)

Είδος Αύξηση Σεπτ ’21 – Σεπτ ‘22 Επίπτωση στον γενικό 

Πληθωρισμό

Φυσικό Αέριο 332% 2,46

Πετρέλαιο Θέρμανσης 65,1% 1,26

Ηλεκτρισμός 30,5% 1,18

Καύσιμα - Λιπαντικά 17,7% 1,04

Κρέατα 17,6% 0,81

Και σημαντικά (έμμεσα) υπεύθυνη για τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες



Ταχύτερη αύξηση τιμών ρεύματος, ακριβότεροι στα μη 

οικιακά, ακριβότεροι στο οικιακό Φυσικό αέριο
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Βιομηχανία Ελλάδα
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Η Ελλάδα παρουσιάζει από του υψηλότερα επίπεδα ενεργειακού πληθωρισμού 

Ενεργειακός Πληθωρισμός Ευρώπης και Ελλάδας (Σεπτέμβρης 2022)

Η Ελλάδα με 53.8%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ (40%) 

Επισημαίνονται δυο χώρες που πήραν πολύ διαφορετικά μέτρα 

53.8%

40.7%

18.8%

22.3%



Στην Ελλάδα έχουμε χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα…

… σημαντικό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας…

Πηγή: BP Energy Statistical Review 2022

(Πόση ενέργεια καταναλώνουμε 

για 1000 δολάρια αξίας)

(πάνω από 20% 

περισσότερο από την 

Γερμανία / Ιταλία κλπ)



Η Ελληνική εφαρμογή του target model είναι προβληματική…

Παράδειγμα: Ποσοστό της ημερήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος που διακινείται στη spot αγορά



Τιμές Βενζίνης 95 RON και Diesel στην Ευρώπη 17.10.22 

Η Ελλάδα 3η/4η ακριβότερη στη βενζίνη και 5η/6η στο Diesel



Τιμές ηλεκτρικού ρεύματος τυπικού οικιακού καταναλωτή –

τελικές (1Η ’22)



Λογαριασμός Ηλεκτρικού Ρεύματος σαν ποσοστό του διαθέσιμου 

εισοδήματος ανά χώρα (σε όρους αγοραστικής δύναμης)

Πηγή: VAASA EET, Eurostat 10/22 



Τιμές ηλ. Ρεύματος τυπικών μη Οικιακών καταναλωτών (1Η

2022) τελικές



Τιμές Φυσικού αερίου οικιακών καταναλωτών -1Η ‘22



Λογαριασμός Φυσικού αερίου σαν ποσοστό του διαθέσιμου 

εισοδήματος ανά χώρα (σε όρους αγοραστικής δύναμης)



Τιμές Φυσικού αερίου μη οικιακών καταναλωτών -1Η ‘22



Οι εταιρείες διύλισης είχαν κέρδη ρεκόρ 
Αποτελέσματα εταιρειών διύλισης στην Ελλάδα 1Η ’22 και φόρος αλληλεγγύης

Μόνο για το 1ο εξάμηνο ο φόρος πρέπει να είναι 590 εκατομμύρια

Ενδεχομένως στο σύνολο του 2022 θα φθάσει πάνω από 900 εκατομμύρια

Ερώτημα προκαλεί η δήλωση του ΥΠΟΙΚ για 300-400 εκατομμύρια



Η κρίση, από το 2021 έδωσε ευκαιρία υπερκερδών 

Παράδειγμα Ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 1Η ‘22

Αλλά έχουμε και συνέχεια …

Και με το νέο Νόμο 4951 /2022 



Καταργήθηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής 

στο ρεύμα;

Πηγή: ΕΦΣΥΝ, 13.10.22, εικόνα από επιστολή ΡΑΕ προς ΥΠΕΝ



Τα υπερκέρδη συνεχίζονται και στην Εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος

Θα φορολογηθούν / ανακτηθούν?

ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκας, 20.10.22
«Όπου παράγονται
υπερέσοδα
εμείς θα τα ανακτούμε 
και θα τα επιστρέφουμε 
στους καταναλωτές»

Όμως…. (φορολόγηση 

υπερκερδών 

Ν 4936/2022 : 27.5.22

KYA (εφαρμογής): 7.9.22

Εισπράξεις (1.11.22): 0  



Και οι φόροι στην Ενέργεια αυξάνονται 

επιτείνοντας το πρόβλημα 

Ετήσια

Βασικοί Φόροι (εκατομμ 

Ευρώ) 2020 2021

Διαφορά με 

‘20 Διαφορά %

ΕΦΚ Ενεργειακών Προϊόντων 3828 3939 111 3%

ΦΠΑ (πετρελαιοειδών) 1427 1749 322 23%

Σύνολο 5255 5688 433 8%

Ιανουάριος - Σεπτέμβριος

Βασικοί Φόροι (εκατομμ Ευρώ) 2021 2022

Διαφορά 

με '21

Διαφορά με 

'21 %

ΕΦΚ Ενεργειακών Προϊόντων 2816 3005 189 7%

ΦΠΑ (πετρελαιοειδών) 1196 1845 649 54%

Σύνολο 4012 4264 838 21%

Πηγή: ΥΠΟΙΚ, Μηνιαίο Δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού, Οκτώβριος 2022



Η ΕΕ έχει υιοθετήσει το σχέδιο Repower EU

Αλλά λείπει μια σημαντική παράμετρος

Τα οφέλη 

σε όλους!



Ενεργειακή εικόνα για Net Zero – Σενάρια
Η σημερινή κατάσταση (new momentum) (2 τελ. χρόνια) είναι ανησυχητική

Πηγή; BP Energy review , 2022, Παγκόσμια εικόνα)



Κόστη για εναλλακτικές πήγες ρεύματος

Πηγή: Irena Renewable energy Power generation cost - 2022



Αλλά η μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να είναι στην εξοικονόμηση π.χ. 

Η εφαρμογή του τελευταίου ΚΕΝΑΚ θα μπορούσε να περιορίσει την 

ενεργειακή κατανάλωση κατά 40-70%



Σημερινή κατάσταση παραχωρήσεων Υ/Α

Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο…

Πρέπει να αναπτύξουμε τους εγχωρίους υδρογονάνθρακες? 

(για να έχουμε εγχώρια τη «γέφυρα» προς το 2050)

Με δεδομένο ότι 

• Και με τα πιο αισιόδοξα σενάρια 

θα χρειαζόμαστε 4 Mtoe (αξίας 3 

δισ. ανά έτος) το 2040. Πρέπει να 

τα εισάγουμε ?

• Οι Υδρογονάνθρακες είναι και 

κρίσιμη πηγή για  

(αναπτυσσόμενα) πετροχημικά

• Οι Εγχώριοι υδρογονάνθρακες 

σχετίζονται με κρίσιμες 

γεωπολιτικές ισορροπίες

«Από προηγούμενες μελέτες της ΕΔΕΥ και εκτιμήσεις Ελλήνων και διεθνών αναλυτών έχει 
προκύψει ότι η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας υπερβαίνει τα 
€250 δισ., στηρίζοντας τη διαδικασία αντικατάστασης του άνθρακα από φυσικό αέριο στην 
ευρύτερη περιοχή και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα 
χαμηλών ρύπων» ΕΔΕΥ, 18.10.2021



Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να έχει εξαιρετικά 

θετικές επιπτώσεις 

Θετικές Επιπτώσεις

 Μετάβαση

 Δραματική μείωση ενεργειακής 
εξάρτησης

 30000 - 35000 νέες θέσεις εργασίας

 + 5 δισ. Ευρώ στο ΑΕΠ (2030)

 + 5 δισ. Ευρώ στο ΑΕΠ (2050) 

 Επιπλέον εκμετάλλευση ευκαιριών

 +85000-150000 θέσεις εργασίας

 + 5-8 δισ. στο ΑΕΠ (2050)

Κορυφαίες Ευκαιρίες

 Βραχυπρόθεσμα

 Τομέας βελτίωσης κτιρίων και αλυσίδες αξίας 
τεχνολογιών (π.χ. αντλίες θερμότητας, 
συντήρηση αιολικών, ηλιοθερμικά κλπ)

 Μεσοπρόθεσμα

 Ανάπτυξη κόμβου αιολικών για εξαγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

 Παραγωγή και εξαγωγή πράσινου Υδρογόνου

 Κατασκευή και επισκευή «πράσινων» πλοίων

 Μακροπρόθεσμα

 Ανακύκλωση μπαταριών

Πηγή: Βασισμένο σε McKinseys, Net Zero Greece, 2021

Παρατήρηση: Με το σημερινό κόστος από ορυκτά καύσιμα, οι ΑΠΕ όχι μόνο 

περιορίζουν τις εκπομπές ΑτΘ αλλά είναι και σημαντικά φθηνότερες



Οι ΑΠΕ θα αναστρέψουν την ενεργειακή (και 

οικονομική) μας εξάρτηση που είναι σε επίπεδα ρεκόρ 

Ο ενεργειακός τομέας στη Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη και επιδεινούμενη 

εξάρτηση σαν αποτέλεσμα της στροφής στο (εισαγόμενο) Φυσικό Αέριο, 

παρά την αύξηση των ΑΠΕ


