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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται οι κυριότερες παρατηρήσεις για το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το Σχέδιο αυτό έχει πολλές και σημαντικές προτάσεις 
που επηρεάζουν το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, αλλά και 
ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι κυριότερες παρατηρήσεις σχετίζονται 
με τη φιλοδοξία του Σχεδίου, τα χρησιμοποιούμενα σενάρια και την επικαιροποίησή 
τους, την απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ενέργειας και το προτεινόμενο μελλοντικό 
ενεργειακό μίγμα (φυσικό αέριο, ΑΠΕ), το κόστος της ενέργειας και τις οικονομικές 
και κοινωνικές του επιπτώσεις, τις επιπτώσεις σε εργασιακά θέματα, στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση των εργαζομένων, την ενημέρωση των εργαζομένων και των πολιτών, 
στην κατάστρωση κλαδικών σχεδίων, το επιχειρείν και την ενεργειακή ένδεια των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ABSTRACT 

This text presents the main comments on the National Energy and Climate Plan. This Plan 
contains many important proposals affecting the entire Greek economy and society, 
but also, in particular, the small and medium-sized enterprises. The main comments 
are relating to the ambition of the Plan, the scenarios used and their updating, the 
cessation of lignite participation in energy production and the proposed future energy 
mix (natural gas, RES), the energy cost and the economic and social impact of this 
cost, the impact on labour issues and also on education and training of workers, the 
information of workers and citizens, the development of sectoral Plans, business and 
energy poverty of small and medium-sized enterprises..

Λέξεις κλειδιά: κλιματική αλλαγή, λιγνίτης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο, 

ενεργειακό μίγμα.
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1. Εισαγωγή

Η Ελληνική Πολιτεία κατάρτισε πρόσφα-
τα το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ). Το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 
τον στόχο εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
της Ελλάδας για το 2030 και τις κυριότερες 
δράσεις που προτείνονται ώστε να επιτευ-
χθεί αυτός ο στόχος. Το Σχέδιο αυτό αποτε-
λεί σημαντική τομή στην μέχρι σήμερα πολι-
τική για την ενέργεια και το κλίμα και θέτει 
τους κλιματικούς στόχους ως ένα από τα κέ-
ντρα τόσο της αναπτυξιακής πολιτικής στην 
Ελλάδα, όσο και της προστασίας του περι-
βάλλοντος.

Μετά από αναλυτική μελέτη του ΕΣΕΚ κα-
τατίθενται μία σειρά προτάσεων/παρατηρή-
σεων, όλες σε εποικοδομητική κατεύθυνση. 
Οι συνοπτικές αυτές προτάσεις αφορούν 
γενικά θέματα προσέγγισης των πολιτικών 
που χαράσσονται στο Σχέδιο και των δράσε-
ων που αναπτύσσονται σε αυτό.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις διακρίνο-
νται σε τρεις κατηγορίες: η πρώτη σχετίζε-
ται με γενικά θέματα που αφορούν το σύ-
νολο της ελληνικής κοινωνίας, η δεύτερη 
σχετίζεται με θέματα που επικεντρώνονται 
περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜμΕ) και η τρίτη αφορά τεχνικές παρατη-
ρήσεις επί της δομής του Σχεδίου, οι οποίες 
θα αναβαθμίσουν σημαντικά την κατανόη-
σή του κειμένου και θα συνεισφέρουν στην 
ομογενοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων εταίρων.

2. Σύντομη παρουσίαση του ΕΣΕΚ

Στην εισαγωγή του Σχεδίου1 περιγράφεται 
με αναλυτικό τρόπο ποιος είναι ο σκοπός του 
ΕΣΕΚ: Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτελεί για την Ελληνική 

1   Το ΕΣΕΚ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.opengov.
gr/minenv/?p=10155

Κυβέρνηση ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα 
θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας και 
παρουσιάζεται σε αυτό ένας αναλυτικός 
οδικός χάρτης για την επίτευξη συγκριμένων 
Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το 
έτος 2030. Το ΕΣΕΚ παρουσιάζει και αναλύει 
Προτεραιότητες και Μέτρα Πολιτικής σε ένα 
ευρύ φάσμα αναπτυξιακών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων προς όφελος της Ελληνικής 
κοινωνίας, καθιστώντας το κείμενο αναφο-
ράς για την επόμενη δεκαετία.

Περιγράφεται ότι το ΕΣΕΚ είναι ένα εργα-
λείο εθνικής πολιτικής: Το ΕΣΕΚ αναδεικνύει 
τις προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές δυ-
νατότητες που έχει η χώρα μας σε θέματα 
ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής και έχει ως στόχο να αποτελέσει το 
βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της εθνικής 
πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα την 
επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά 
και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ.

Και ειδικότερα οικονομικής, κλιματικής 
και ενεργειακής πολιτικής: Στρατηγική επιδί-
ωξη της Κυβέρνησης είναι, οι ενεργειακοί και 
κλιματικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο 
του ΕΣΕΚ μέχρι το έτος 2030, να συμβάλλουν 
καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή 
μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνι-
στικό τρόπο για την εθνική οικονομία, να 
επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου και να ανα-
δείξουν τελικά τη χώρα μας ως ένα από τα 
Κράτη Μέλη που θα έχει υιοθετήσει φιλόδο-
ξους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους, 
μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό 
πρόγραμμα μέτρων και πολιτικών, τοποθε-
τώντας μας στο επίκεντρο των εξελίξεων της 
Ενεργειακής Ένωσης τόσο για το 2030 όσο 
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και μακροπρόθεσμα για το έτος 2050.

Το ΕΣΕΚ θέτει συγκεκριμένους στόχους 
για την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου από 
την Ελλάδα το 2030, προσδιορίζει το ενερ-
γειακό της μίγμα μέχρι αυτόν τον ορίζοντα 
με την αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
καθώς και την αύξηση της ενεργειακής από-
δοσης, προσδιορίζει πολιτικές και μέτρα 
για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, αναλύ-
ει την εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος 
της Ελλάδας μέχρι το 2030 και αναφέρει τις 
επιπτώσεις και τις επενδυτικές ανάγκες.

3. Παρατηρήσεις / Προτάσεις επί 
του σχεδίου

3.1 Εισαγωγή

Οι κυριότερες παρατηρήσεις σχετίζονται 
με τα χρησιμοποιούμενα σενάρια και την 
επικαιροποίησή τους, την απολιγνιτοποίηση 
της παραγωγής ενέργειας και το προτεινό-
μενο μελλοντικό ενεργειακό μίγμα (φυσικό 
αέριο, ΑΠΕ), το κόστος της ενέργειας και τις 
οικονομικές και κοινωνικές του επιπτώσεις, 
τις επιπτώσεις σε εργασιακά θέματα, στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, 
την ενημέρωση των εργαζομένων και των 
πολιτών, στην κατάστρωση κλαδικών σχεδί-
ων, το επιχειρείν και την ενεργειακή ένδεια 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γίνεται στο 
τέλος μία ειδική μνεία στη γενικότερη φιλο-
δοξία του Σχεδίου.

Οι προτάσεις στα παραπάνω σημεία βα-
σίζονται τόσο στις γενικότερες ανάγκες της 
Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, όσο και 
στις ειδικότερες ανάγκες των Ελληνικών Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο στόχος τους 
είναι η οικονομική ανάπτυξη και η μείωση της 
φτώχειας, είτε πολιτών είτε επιχειρήσεων, με 

2   Εκτός κάποιων λίγων περιπτώσεων, πχ παρουσιάζονται 2 εναλλακτικά σενάρια για την διείσδυση της ηλεκτρο-
κίνησης των οχημάτων στην Ελλάδα.

ταυτόχρονο σεβασμό του περιβάλλοντος και 
ελέγχου της κλιματικής αλλαγής.

3.2    Εφαρμογή ενός μόνο σεναρίου και 
απουσία εναλλακτικών σεναρίων

Το κατατεθέν Εθνικό Σχέδιο για την Ενέρ-
γεια και το Κλίμα αποτελεί μία γραμμική 
εφαρμογή ενός μόνο σεναρίου.2 Δεν έχουν 
προταθεί εναλλακτικά σενάρια που να κα-
λύπτουν την περίπτωση απόκλισης, ή ακόμα 
και αποτυχίας του αρχικού γραμμικού σενα-
ρίου, εξαιτίας εξωτερικών και απρόβλεπτων 
παραγόντων.

Ο τομέας της ενέργειας και του κλίματος 
είναι αρκετά απρόβλεπτος και, ειδικά ο πρώ-
τος, εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, 
τόσο τεχνολογικών όσο και γεωπολιτικών.

Προφανώς, η επιστημονική πρόοδος οδη-
γεί σε καλύτερα υλικά, αποδοτικότερες τε-
χνολογίες και χαμηλότερη τιμή παραγωγής 
ενέργειας. Στον τομέα της ενέργειας, οι τε-
χνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών 
είναι πολλές. Μερικά παραδείγματα είναι:

 ▶ η υδραυλική θραύση των πετρωμά-
των για την παραγωγή του σχιστολιθι-
κού αερίου (Wei et al 2018:67),

 ▶ νέα υλικά φωτοβολταϊκών (πχ ορ-
γανικά υλικά) ή νέες εφαρμογές, (πχ 
σε αυτοκινητόδρομους) (Sacco et al 
2014:57),

Ενώ όμως η τεχνολογία έχει θετική επί-
δραση στην παραγωγή ενέργειας, είτε από 
πλευράς αποτελεσματικότητας είτε από 
πλευράς τιμής, οι γεωπολιτικές εξελίξεις 
μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
τιμή και τη διαθεσιμότητα της ενέργειας, του 
φυσικού αερίου στην προκειμένη περίπτωση. 
Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 είναι ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα.
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Γεωπολιτικά, η Μέση Ανατολή, σημαντική 
περιοχή παραγωγής πετρελαίου, είναι μία 
ασταθής πολιτικά περιοχή με δύο σε εξέλιξη 
πολέμους, έναν στο Ιράκ και έναν στη Συρία. 
Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην 
Κίνα έχουν παγκόσμια επίδραση. Η Λιβύη 
είναι μία άλλη εστία αστάθειας στην περιο-
χή της χώρας μας, ενώ η σχέση της Ελλάδας 
με την Τουρκία διανύει συχνά περιόδους με 
μεγάλη ένταση. Αλλά και άλλες εντάσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά σε πετρελαιοπα-
ραγωγές χώρες, έχουν σημαντική επίδραση 
στην τιμή της ενέργειας.

Το Σχήμα 1 δείχνει την εξέλιξη της τιμής 

3   Η εξέλιξη αυτή αφορά την τιμή κλεισίματος της ημέρας (daily closing price) για το αργό πετρέλαιο West Texas 
Intermediate (NYMEX).

του αργού πετρελαίου από το 1946 μέχρι σή-
μερα, ενώ στο Σχήμα 2 δείχνει την εξέλιξη 
μέσα στο 20193. Φαίνεται καθαρά ότι από 
το 1946 μέχρι το 2019 η τιμή του πετρελαίου 
έχει μεταβληθεί στα όρια των 20$ ανά βαρέ-
λι έως και τα 160$ ανά βαρέλι (Σχήμα 1), ενώ 
η τιμή του έχει μεταβληθεί ακόμα και μέσα 
στο ίδιο έτος (το 2019, Σχήμα 2) από τα 52$ 
μέχρι τα 66$ το βαρέλι.

Αντίστοιχες μεταβολές έχουν και τα άλλα 
ορυκτά καύσιμα, όπως φαίνεται από το 
Σχήμα 3. Το Σχήμα 4 δείχνει καθαρά την επί-
δραση πολιτικών γεγονότων στην τιμή του 
αργού πετρελαίου.

Σχήμα 1. Εξέλιξη της τιμής του αργού πετρελαίου από το 1946 έως σήμερα.

Πηγή: https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart
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Σχήμα 2. Εξέλιξη της τιμής του αργού πετρελαίου στο 2019

Πηγή: https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart

Σχήμα 3. Δείκτες εξέλιξη της τιμής του αργού πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου

Πηγή: https://ourworldindata.org/fossil-fuels
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Τα προηγούμενα δεδομένα δείχνουν την 
αβεβαιότητα της τιμής του φυσικού αερίου 
και συνηγορούν ακόμα περισσότερο στην 
ανάγκη ύπαρξης εγχώριας πηγής ενέργειας.

Παράλληλα, το Διακυβερνητικό Πάνελ για 
την Κλιματική Αλλαγή (The Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) έχει αναγνω-
ρίσει ότι πολλές παράμετροι επιδρούν στις 
εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου και υπάρ-
χει συνεπώς μία σημαντική αβεβαιότητα στην 
πρόβλεψη των μελλοντικών εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου. Για αυτό το λόγο έχει καταρτί-
σει έξι ομάδες σεναρίων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου (A1T, A1B, A1F1, A2, B1, B2) με συ-
νολικά 40 σενάρια, η εφαρμογή των οποίων 
δίνουν διαφορετική μελλοντική θερμοκρασία 
στην ατμόσφαιρα της Γης (Nakicenovic and 
Swart 2000: 167).

Για παράδειγμα, το Σχήμα 5 δείχνει τις 
μελλοντικές παγκόσμιες εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα που θα παράγονται από τη 

4   Τα σενάρια καταρτίστηκαν εκείνη τη χρονική περίοδο.

βιομηχανία και την ενέργεια όταν εφαρμο-
στούν τα διάφορα σενάρια του IPCC (IPCC 
2000:7). Το Σχήμα αυτό δείχνει την εξέλιξη 
του δείκτη παγκόσμιων εκπομπών του διοξει-
δίου του άνθρακα από το 1900 μέχρι το 2100. 
Οι εκπομπές του 1990 λαμβάνονται ως τιμή 
βάσης (ίσο με 1). Η εξέλιξη του δείκτη είναι 
γνωστή από το 1900 μέχρι το 1990 και κατα-
γράφεται με μαύρη γραμμή. Επειδή οι εκ-
πομπές από το 19904 μέχρι το 2100 δεν ήταν 
γνωστές, χρησιμοποιούνται έξι ομάδες σενα-
ρίων με διαφορετικές εκπομπές το καθένα. 
Ο δείκτης εκπομπών που προκύπτει από την 
εφαρμογή του κάθε σεναρίου καταγράφεται 
στο σχήμα με διαφορετικό χρώμα (πχ ξεπερνά 
το 4 στην περίπτωση των σεναρίων A1F1 και 
A2). Η γαλάζια επιφάνεια καλύπτει το συνο-
λικό εύρος των σεναρίων για τις μελλοντικές 
εκπομπές. Παρατηρείται από το Σχήμα 5 η με-
γάλη διαφορά στις προβλεπόμενες μελλοντι-
κές εκπομπές αερίου θερμοκηπίου ανάλογα 
με το σενάριο που εφαρμόζεται.

Σχήμα 4. Επίδραση πολιτικών εξελίξεων στην τιμή του αργού πετρελαίου 

Πηγή: https://ourworldindata.org/fossil-fuels
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Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, 
αλλά και την κατάσταση της Ελληνικής πραγ-
ματικότητας όπως αναφέρθηκε στην προη-
γούμενη παρατήρηση, θεωρείται ότι για το 
τόσο σημαντικό θέμα της ενέργειας και του 
κλίματος είναι απαραίτητη η εφαρμογή των 
δύο παρακάτω προτάσεων:

Προτείνεται να ενσωματωθούν εναλλα-
κτικά σενάρια στην περίπτωση που εξω-
τερικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες δεν 
επιτρέψουν την υλοποίηση του αρχικού προ-
γραμματισμού. Τα σενάρια αυτά θα πρέπει 
να λάβουν υπόψη τους τόσο θετικές όσο και 
αρνητικές εξελίξεις όπως:

 ▶ τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες 
θα βελτιώνουν την αποτελεσματικό-
τητα της τεχνολογίας και θα μειώνουν 
την τιμή της παραγόμενης ενέργειας,

 ▶ οικονομικά θέματα, όπως η εξέλιξη 
του ΑΕΠ της χώρας, η τιμή του φυσι-
κού αερίου, των ΑΠΕ ή της ηλεκτρικής 
ενέργειας, κτλ,

 ▶ τις πιθανές καθυστερήσεις του χρο-

νοδιαγράμματος λόγω απρόβλεπτων 
παραγόντων, αλλαγών σε θεσμικά, οι-
κονομικά ή κοινωνικά θέματα, κτλ,

 ▶ γεωπολιτικά θέματα τα οποία μπο-
ρούν να επηρεάζουν τη διαθεσιμότη-
τα της απρόσκοπτης παροχής του φυ-
σικού αερίου στη χώρα μας, την τιμή 
της ενέργειας , κτλ.

Προτείνεται επίσης να υπάρξει συγκεκρι-
μένη πρόβλεψη για τακτική καταγραφή της 
προόδου των δράσεων του Σχεδίου και, με 
βάση την καταγραφή αυτή, ετήσια επικαιρο-
ποίηση των στόχων και των πολιτικών που 
θα πρέπει να χαραχθούν και των δράσεων 
που θα πρέπει να εφαρμοστούν, κάτι που 
δεν προβλέπεται στο σημερινό Σχέδιο.

3.3   Απολιγνιτοποίηση και ενεργειακό 
μίγμα

Το Σχέδιο προτείνει την πλήρη απολιγνι-
τοποίηση της χώρας το 2028 και την αύξη-
ση της συμμετοχής του φυσικού αερίου και 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας.          

Σχήμα 5. Δείκτης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από την ενέργεια και τη βιομηχανία για 
τα διάφορα σενάρια του IPCC (1990=1).

Πηγή: IPCC 2000:7
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Η επιλογή αυτή έχει ορισμένα θετικά και ορι-
σμένα αρνητικά σημεία:

 ▶ τα κύριο θετικό σημείο είναι η μείωση 
της παραγωγής των αερίων θερμοκη-
πίου,

 ▶ τα κύρια αρνητικά σημεία είναι η επι-
δείνωση του εμπορικού ισοζυγίου της 
χώρας, τόσο από την εισαγωγή πρώ-
των υλών για την εγκατάσταση των 
ΑΠΕ και των εγκαταστάσεων φυσικού 
αερίου όσο και από τις εισαγωγές του 
δεύτερου που θα αντικαταστήσει ένα 
εγχώριο προϊόν, τον λιγνίτη, αλλά και 
η ενεργειακή εξάρτηση από ένα εισα-
γόμενο προϊόν.

Η επιλογή αυτή έχει επιπλέον και ορισμένα 
αβέβαια στοιχεία, όπως:

 ▶ η τελική τιμή της ενέργειας, η οποία 
μπορεί να βρεθεί υψηλότερη από σή-
μερα ή,

 ▶ η αβεβαιότητα ανεύρεσης εγχώριων 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Είναι σαφές ότι η επιδείνωση του εμπορι-
κού ισοζυγίου της χώρας θα έχει επιπτώσεις 
το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και θα 
πρέπει να προταθούν δράσεις για την απο-
φυγή της. Η εξέταση αυτών των δράσεων και 
η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων δεν ανα-
φέρονται στο παρόν Σχέδιο. Δράσεις για τον 
περιορισμό της αυξημένης ενεργειακή εξάρ-
τηση της χώρας με την χρήση του εισαγόμε-
νου φυσικού αερίου και εναλλακτικές προ-
τάσεις/σενάρια επίσης δεν αναφέρονται 
στο παρόν Σχέδιο. Το ίδιο ισχύει και για την 
τελική τιμή της ενέργειας και για την αβε-
βαιότητα ανεύρεσης εγχώριων κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων.

5       https://ourworldindata.org/fossil-fuels
6   https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/greenhouse-gas-data/greenhouse-gas-data-unfccc/
global-warming-potentials

Να σημειωθεί ότι χώρες που χρησιμοποι-
ούν σε μεγάλο ποσοστό το φυσικό αέριο στο 
ενεργειακό τους μίγμα, όπως οι Κάτω Χώρες, 
έχουν αποφασίσει να απεξαρτοποιηθούν από 
αυτό τα προσεχή χρόνια (Potter 2018). Συνε-
πώς, τίθενται τα ερωτήματα των λόγων της 
επιλογής του φυσικού αερίου ως βασικού 
συστατικού του Ελληνικού ενεργειακού μίγ-
ματος και επίσης μήπως η επιλογή της μετα-
φοράς του ειδικού βάρους του ενεργειακού 
μίγματος της Ελλάδας προς το φυσικό αέριο 
αποδειχτεί σύντομα ότι είναι μία «παρωχημέ-
νη» επιλογή.

Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα του ποσού της 
μείωσης της εκπομπής των αερίων του θερ-
μοκηπίου από την αντικατάσταση του λιγνίτη 
από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο πα-
ράγει 201,96 kg CO2/MWh έναντι 363,6 του 
λιγνίτη, που αντιστοιχεί στο 55% των εκπο-
μπών.5 Δεδομένου όμως ότι το μεθάνιο είναι 
21-56 φορές πιο ισχυρό θερμοκηπιακό αέριο 
από το διοξείδιο του άνθρακα6 και ότι οι διαρ-
ροές του μεθανίου από την παραγωγή, μετα-
φορά και κατανάλωση φυσικού αερίου είναι 
σημαντικές (McGlad et al 2019), το κέρδος σε 
εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου θα είναι 
αρκετά μικρότερο απ’ όσο εκτιμάται αρχικά.

Προτείνεται να εξεταστεί πιο αναλυτικά το 
ενδεχόμενο της συνέχισης της εκμετάλλευ-
σης του λιγνίτη, ενός διαθέσιμου εγχώριου 
προϊόντος, αντί της πλήρης υποκατάστασής 
του από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας 
σύγχρονες τεχνολογίες περιβαλλοντικά απο-
δοτικότερες, όπως πχ μέσω της καύσης βιο-
μάζας ή της τεχνολογίας της αεριοποίησής 
του και την χρήση του συνθετικού αερίου και, 
συμπληρωματικά, της τεχνολογίας αποθή-
κευσης του διοξειδίου του άνθρακα.
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3.3.1  Καύση βιομάζας

Η βιομάζα είναι ανανεώσιμη πηγή ενέρ-
γειας επειδή το διοξείδιο του άνθρακα που 
εκλύεται από την καύση της δεσμεύεται από 
τα δέντρα για την ανάπτυξή τους. Η χρήση 
της ως καύσιμο έχει συνεπώς θετικό αντίκτυ-
πο στο συνολικό ισοζύγιο των αερίων θερ-
μοκηπίου.

Η χρήση της βιομάζας ως καύσιμο έχει 
αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Η ανάπτυξη αυτή οφεί-
λεται στις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες 
σε μεγάλο βαθμό στον θετικό αντίκτυπο που 
έχει η καύση της στο ισοζύγιο των αερίων 
θερμοκηπίου. Στις χώρες που έχουν πληγεί 
από την οικονομική κρίση, ή στους πολίτες 
με οικονομική δυσπραγία στις οικονομικά 
ανεπτυγμένες χώρες, η στροφή στη χρήση 
της βιομάζας ως καύσιμο οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην χαμηλότερη τιμή της, ή στη 
δυνατότητα να καούν υλικά που πριν δεν 
είχαν βρει κατάλληλη οδό εκμετάλλευσης 
μέσω της οικιακής καύσης, όπως πχ κλαδέ-
ματα ή ακόμα και οργανικά απορρίμματα.

Η καύση της βιομάζας, εκτός από το θετι-
κό αντίκτυπο στο ισοζύγιο των αερίων θερ-
μοκηπίου, έχει και ένα σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο: την παραγωγή μεγάλης συγκέ-
ντρωσης ρύπων, ειδικά σωματιδίων (Chen 
et al 2018). Η αυξημένη χρήση της βιομάζας 
για οικιακή θέρμανση τα τελευταία χρόνια 
έχει οδηγήσει σε πολύ κακή ποιότητα της 
ατμόσφαιρας στις ελληνικές και πολλές ευ-
ρωπαϊκές πόλεις, ειδικά τον χειμώνα. Αυτή 
η κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας έχει σο-
βαρές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και 
την ποιότητα ζωής και αυτές οι συνέπειες 

7       Ένα τόνος ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ)αντιστοιχεί στην ποσότητα της ενέργειας που παράγεται από την καύση 
ενός τόνου αργού πετρελαίου, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tonnes_of_
oil_equivalent_%28toe%29
8       https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
9       https://euracoal.eu/info/country-profiles/greece/ 
10      https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

θα φανούν έντονα τα επόμενα χρόνια. Η Ευ-
ρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ήδη 
επισημάνει τις σοβαρές επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία από την καύση της βιομά-
ζας στις πόλεις των αναπτυγμένων χωρών 
και συνιστά τον περιορισμό της χρήσης της 
(Sigsraard et al 2015).

Προτείνεται συνεπώς να υπάρξει αυστηρή 
μέριμνα ώστε η καύση της βιομάζας να πε-
ριοριστεί σε κεντρικούς σταθμούς παραγω-
γής ενέργειας οι οποίοι θα έχουν ειδικά συ-
στήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για 
περιορισμό των αερίων και σωματιδιακών 
εκπομπών, κάτι που είναι εφικτό σε μεσαία/
μεγάλα συστήματα. Για οικιακή θέρμανση η 
χρήση της θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε 
πολύ μικρές πόλεις και χωριά και να μη χρη-
σιμοποιείται στις μεγάλες πόλεις.

Η χρήση της βιομάζας ως καύσιμο συ-
μπληρωματικό του λιγνίτη δεν έχει προταθεί 
στο παρόν Σχέδιο. Αναλύοντας τα σχετικά 
δεδομένα προκύπτουν τα εξής:

 ▶ η κατανάλωση λιγνίτη στη χώρα μας 
είναι 4,5 εκατ. τόνους ισοδύναμου πε-
τρελαίου7,8 ή 46 εκατ. τόνους λιγνίτη9,

 ▶ η τυπική θερμική ισχύς του ξύλου εί-
ναι συγκρίσιμη με αυτή του λιγνίτη 
(Francescato et al, 2008:26),

 ▶ η συνολική παραγωγή ξυλείας στην 
Ελλάδα ήταν σχεδόν 1,1 εκατ. κυβικά 
μέτρα το 201310. Θεωρώντας μία μέση 
πυκνότητα 600 kg/m3 (Francescato et 
al, 2008:9), παράγονται στην Ελλάδα 
σχεδόν 0,7 εκατ. τόνοι ξύλου,

 ▶ όμως, σε άλλες γειτονικές ή άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχης ή 
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μικρότερης έκτασης με την Ελλάδα η 
παραγωγή είναι πολλές φορές υψηλό-
τερη: 6,1 εκατ. κυβικά μέτρα στη Βουλ-
γαρία, 5,5 στην Κροατία, 15,3 στην 
Τσεχία, 7,6 στην Εσθονία, 7,0 στη Λι-
θουανία, 6,0 στην Ουγγαρία, 17,4 στην 
Αυστρία, 8,0 στη Σλοβακία, κτλ11,

 ▶ η δασοκάλυψη της Ελλάδας ήταν 3,9 
εκατομμύρια εκτάρια, με τα 3,5 εκα-
τομμύρια να είναι διαθέσιμα για την 
παραγωγή ξύλου12. Οι αντίστοιχοι 
αριθμοί για τις παραπάνω δεν είναι 
πολύ διαφορετικές από αυτούς της 
Ελλάδας, ή είναι ακόμα μικρότεροι 
(πχ 3,8 εκατ. εκτάρια η Βουλγαρία (2,3 
διαθέσιμα) ή 2,6 η Τσεχία (2,3 διαθέ-
σιμα), δείχνοντας το μεγάλο δυναμικό 
που υπάρχει στην χώρα μας για την 
αύξηση της παραγωγής βιομάζας από 
τα δάση μας.

Οι παραπάνω υπολογισμοί είναι προσεγ-
γιστικοί και προφανώς χρειάζεται ειδική λε-
πτομερής ανάλυση. Εντούτοις, οι παραπάνω 
αριθμοί δείχνουν ότι ένας δεκαπλασιασμός 
της συνολικής Ελληνικής παραγωγής τα προ-
σεχή έτη θα μπορούσε να είναι ένας εφικτός 
στόχος. Αυτή η παραγωγή θα μπορούσε να 
εστιαστεί ειδικά στις ορεινές περιοχές της 
Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και πολλές ορει-
νές/ημιορεινές εκτάσεις της Ελλάδας που 
είναι σήμερα γυμνές από δάση θα μπορού-
σαν να φιλοξενήσουν ειδικές φυτείας δέ-
ντρων ταχείας ανάπτυξης. Η ποσότητα αυτή 
θα μπορούσε να αντικαταστήσει περίπου το 
15% της κατανάλωσης λιγνίτη και θα έχει τα 
παρακάτω πλεονεκτήματα:

 ▶ μηδενική συνεισφορά στην παραγω-
γή διοξειδίου του άνθρακα, επειδή το 
διοξείδιο του άνθρακα που παράγε-

11       https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
12      https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

ται από την καύση βιομάζας αναρρο-
φάται από τα φυτά για την ανάπτυξή 
τους.

 ▶ αν ληφθεί υπόψη ότι, για ίση παρα-
γωγή ενέργειας, το φυσικό αέριο πα-
ράγει περίπου το 55% της παραγωγής 
διοξειδίου του άνθρακα από τον λι-
γνίτη, η αντικατάσταση του 15% της 
ποσότητας λιγνίτη με ξύλο αντιστοι-
χεί στην καθαρή παραγωγή διοξειδίου 
του άνθρακα ίση με το 85% της αρχι-
κής παραγωγής. Συνεπώς η διαφορά 
λιγνίτη-φυσικού αερίου έχει περιορι-
στεί μόνο στο 30% από το 45% που 
ήταν πριν,

 ▶ χρήση ενός εγχώριου προϊόντος και 
συνεπώς μείωση της εξάρτησης από 
εισαγωγές,

 ▶ τόνωση της εργασίας στην Ελλάδα 
και ειδικά στην επαρχία, αντί για μα-
ρασμό της μετά το πιθανό κλείσιμο ή 
συρρίκνωση των μονάδων της ΔΕΗ,

 ▶ ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμά-
των αιχμής και δημιουργία μίας ελλη-
νικής τεχνογνωσίας που θα μπορού-
σε και να εξαχθεί, έχοντας πολλαπλά 
οφέλη για την ελληνική κοινωνία και 
οικονομία,

 ▶ διερεύνηση για πιθανή καύση απορ-
ριμμάτων,

 ▶ προστασία και αναβάθμιση του πε-
ριβάλλοντος της Ελλάδας μέσω της 
τόνωση των οικοσυστημάτων, μείωση 
της διάβρωσης, αλλαγή μικροκλίμα-
τος περιοχών προς λιγότερο θερμά, 
κτλ.,

 ▶ καύση της βιομάζας σε μεσαίες/με-
γάλες εγκαταστάσεις, άρα δυνατότη-
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τα ελέγχου των αέριων και σωματι-
διακών εκπομπών. Να τονιστεί ότι οι 
οικιακές εγκαταστάσεις καύσης βιο-
μάζας εκπέμπουν υψηλές ποσότητες 
σωματιδίων. Όμως οι μεγαλύτερες 
μονάδες, με τη δυνατότητα ελέγχου 
της καύσης και της προσθήκης συστη-
μάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
έχουν πολύ χαμηλότερες εκπομπές.

Η αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, δηλαδή η δημιουργία σταθμών σε 
πολλές περιοχές, πχ 1-2 ανά νομό, θα είναι 
προφανώς πιο αποδοτική λόγω μικρότερης 
απόστασης μεταφοράς της βιομάζας και θα 
έχει και θετικό αντίκτυπο στον περιορισμό 
της συγκέντρωσης σωματιδίων, επειδή οι 
ρύποι δεν εκπέμπονται όλοι στην ίδια περι-
οχή. Η παραπάνω (προσεγγιστική) ανάλυση 
δείχνει ότι μπορούν να αξιοποιηθεί αυτή η 
οδός, έστω και συμπληρωματικά στην εισα-
γωγή του φυσικού αερίου, και ότι η συνέχιση 
της χρήσης του λιγνίτη, σε συνδυασμό με τε-
χνολογίες δέσμευσης του διοξειδίου του άν-
θρακα, μπορεί να είναι πιο συμφέρουσες για 
την ελληνική οικονομία. Προφανώς απαιτεί-
ται μία ολοκληρωμένη μελέτη που θα λαμ-
βάνει υπόψη της όλα τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα αυτής της πρότασης. Σε όλες 
τις τεχνολογίες που αναφέρονται εδώ θα 
πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη τεχνικο-οικο-
νομική μελέτη που να περιλαμβάνει και τα 
εξωτερικά κόστη από τη χρήση αυτής της τε-
χνολογίας καθώς και να διασφαλιστεί ότι δε 
θα υπάρξει περιβαλλοντική όχληση και υπο-
βάθμιση.

Συμπληρωματικά, στην Ελλάδα κάηκαν 
52 χιλιάδες στρέμματα δάσους και 43 χιλιά-
δες δασικής έκτασης το 201813. Θεωρώντας 

13       https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon 
14       ή 100 m3/ha http://www.fao.org/3/y1997e/y1997e07.htm
15 ή 400m3/ha, https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/forests-forestry/state-canadas-forests-report/how-
much-forest-does-canada-have/indicator-wood-volume/16399
16      https://www.globalsyngas.org/resources/the-gasification-industry/

μία πυκνότητα ξύλου περίπου 10 m3/στρέμ-
μα14 (αν και μπορεί να φτάσει και τα 40 m3/
στρέμμα)15, ο συνολικός όγκος των καμένων 
δασών αντιστοιχεί στο μισό με 4 φορές την 
ετήσια παραγωγή ξυλείας στην Ελλάδα.

Γίνεται λοιπόν σαφές από την παραπάνω 
ανάλυση ότι η οδός της περεταίρω αξιοποίη-
σης της βιομάζας, ενός εγχώριου προϊόντας, 
μπορεί να υποκαταστήσει σε ένα βαθμό τον 
λιγνίτη έχοντας μηδενικές ισοδύναμες εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα και προτείνε-
ται να διερευνηθεί λεπτομερώς αυτή η προ-
οπτική.

3.3.2  Αεριοποίηση του λιγνίτη

Η αεριοποίηση του λιγνίτη και η παραγω-
γή αερίου καυσίμου είναι μία εναλλακτική 
που δεν εξετάζεται στο παρόν Σχέδιο. Η τε-
χνολογία αυτή είχε χρησιμοποιηθεί παγκο-
σμίως με μεγάλη ένταση στο παρελθόν, βρέ-
θηκε σε ύφεση μετά τα μέσα του 20ου αιώνα 
λόγω της ανταγωνιστικότητας από το πετρέ-
λαιο και το φυσικό αέριο, αλλά βρίσκεται 
πάλι σε άνοδο λόγω της ανάγκης για μείωση 
της παραγωγής αερίων θερμοκηπίου. Χώρες 
όπως η Κίνα επενδύουν σημαντικά σε αυτή 
την τεχνολογία.16

Προτείνεται να διερευνηθεί αναλυτικά, 
τόσο τεχνολογικά όσο και οικονομικά και 
περιβαλλοντικά η χρήση αυτής της εναλλα-
κτικής τεχνολογίας. Το αέριο καύσιμο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή σε μεγάλες κεντρι-
κές μονάδες (βιομηχανία, παραγωγή ζεστού 
νερού,…) ή ακόμα και να εξεταστεί η συμπλη-
ρωματική του προσθήκη στο δίκτυο οικιακού 
φυσικού αερίου, όπως υπάρχει η αναφορά 
στο Σχέδιο για προσθήκη υδρογόνου.



18

Με την παραπάνω διαδικασία θα μπο-
ρούσε να συνεχιστεί η χρήση του λιγνίτη, 
σε συνδυασμό με την χρήση βιομάζας και 
τεχνολογίες δέσμευσης του διοξειδίου του 
άνθρακα, και τελικά να παραχθεί ενέργεια 
με εγχώριες πρώτες ύλες, μικρότερο κόστος 
για την ελληνική οικονομία και χαμηλότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Προφα-
νώς απαιτείται μία ολοκληρωμένη μελέτη 
που θα λαμβάνει υπόψη της όλα τα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα της πρότασης. 
Σε όλες τις τεχνολογίες που αναφέρονται 
εδώ θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη τεχνι-
κο-οικονομική μελέτη που να περιλαμβάνει 
και τα εξωτερικά κόστη από τη χρήση αυτής 
της τεχνολογίας καθώς και να διασφαλιστεί 
ότι δε θα υπάρξει περιβαλλοντική όχληση 
και υποβάθμιση.

3.3.3  Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Η προοπτική της χρήσης της τεχνολογίας 
της αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρα-
κα δεν εξετάζεται στο παρόν Σχέδιο και προ-
τείνεται σε ένα μόνο σημείο στις μελλοντικές 
δράσεις έρευνας. Να σημειωθεί ότι η εφαρ-
μογή αυτής της πρότασης θα έχει μεγαλύτε-
ρα οφέλη στην περίπτωση που διατηρηθεί η 
καύση του λιγνίτη παρά με τη καύση του φυ-
σικού αερίου, επειδή οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα του πρώτου είναι μεγαλύτερες 
από αυτές του δεύτερου.

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία αυτή έχει 
χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε περιορι-
σμένο αριθμό εγκαταστάσεων παγκοσμίως. 
Όμως, πολλές χώρες επενδύουν σημαντικά 
ποσά σε αυτή την τεχνολογία, όπως πχ ο 
Καναδάς17, ή οι Κάτω Χώρες στο λιμάνι του 
Άμστερνταμ18. Το Σχέδιο κάνει την πρόταση 
να πραγματοποιηθεί ερευνητική διερεύνησή 

17      https://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/16226
18  https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/port-authority-gasunie-and-ebn-studying-feasi-
bility-of-ccs-in-rotterdam

της στην Ελλάδα, αλλά αφού έχει σταματή-
σει η λιγνιτική παραγωγή και συνεπώς το 
περιθώριο εφαρμογής της θα είναι πολύ 
περιορισμένο. Αυτή η πρόταση του σχεδί-
ου δείχνει ότι μάλλον έχει επιλεγεί να μην 
εφαρμοστεί αυτή η εναλλακτική τεχνολογία.

Προτείνεται να γίνει άμεσα ειδική διε-
ρεύνηση για να εξεταστεί η τεχνολογική και 
οικονομική χρήση αυτής της τεχνολογίας σε 
συνδυασμό με τη συνέχιση της χρήσης του 
λιγνίτη και της καύσης βιομάζας. Η πιθανό-
τητα να υπάρχουν μικρότερες εκπομπές δι-
οξειδίου του άνθρακα από ότι η μετάβαση 
στην καύση φυσικού αερίου δεν είναι αμελη-
τέα (Rhodes and Keith 2008).

Επιπλέον, συνεχίζεται η χρήση μίας εγχώ-
ριας πλουτοπαραγωγικής πηγής με ώριμη 
τεχνολογία και υπoδομή, όπως είναι ο λιγνί-
της, και αναπτύσσεται μία νέα πηγή, αυτή 
της βιομάζας.

3.4   Ηλεκτροκίνηση οχημάτων

Μία από τις δράσεις του ΕΣΕΚ για την 
μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων 
είναι η αύξηση της ηλεκτροκίνησης των 
οχημάτων. Το Σχέδιο παρουσιάζει κάποια 
δεδομένα για την πρόβλεψη της εξέλιξης 
της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα μέχρι το 
2030. Θεωρείται ότι οι προβλέψεις αυτές 
είναι μάλλον υπερτιμημένες και οι λόγοι 
αυτής της θεώρησης βασίζονται σε δύο 
σημεία: στις προβλέψεις για τη συνολική 
αγορά νέων ΙΧ αυτοκινήτων καθώς και για 
το ποσοστό διείσδυσης των ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων.

Αρχικά, η συνολική αγορά των νέων επι-
βατικών αυτοκινήτων προβλέπεται στο Σχέ-
διο να είναι από 103.431 μονάδες το 2018 
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(έτος αναφοράς) σε 275.133 μονάδες το 
2030, κάτι που αντιστοιχεί σε ετήσιες αυξή-
σεις 8-11%, οι οποίες είναι μάλλον υπερτι-
μημένες. Να σημειωθεί ότι πωλήσεις 280-
320.000 μονάδες πραγματοποιήθηκαν στην 
Ελλάδα την περίοδο 2000-200619. Όμως η 
οικονομική ανάπτυξη εκείνης της περιόδου 
δε μπορεί να συγκριθεί με την σημερινή οι-
κονομική κατάσταση των νοικοκυριών της 
Ελλάδας. Επιπλέον, το Σχέδιο προβλέπει το 
ΑΕΠ της Ελλάδας να είναι περίπου το ίδιο 
με αυτό του 2008 μόλις το 2030. Να σημει-
ωθεί ότι οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες θα 
έχουν ανακάμψει πολύ πιο νωρίς από την 
κρίση και θα βρίσκονται σε πολύ υψηλότε-
ρα αντίστοιχα επίπεδα ΑΕΠ το 2030. Έχο-
ντας περάσει μία σοβαρή οικονομική κρίση, 
με μείωση εισοδημάτων, υψηλό ποσοστό 
ανεργίας και μεγάλη φυγή στο εξωτερι-
κό, ειδικά νέων επιστημόνων, είναι μάλλον 
πολύ δύσκολο να υπάρξει μία τόσο μεγάλη 
αύξηση στην αγορά των νέων ΙΧ αυτοκινή-
των. Επιπλέον συστατικά που συνηγορούν 
σε αυτό το επιχείρημα είναι:

 ▶ η εφαρμογή της βιώσιμης κινητικό-
τητας θα πρέπει να οδηγήσει σε αύ-
ξηση της χρήσης των μέσων μαζικής 
μεταφοράς σε βάρος των ΙΧ, συνε-
πώς οι ανάγκες για ΙΧ θα είναι περι-
ορισμένες,

 ▶ η επιπλέον μείωση του πληθυσμού 
της χώρας που προβλέπεται στο πα-
ρόν Σχέδιο είναι αποτέλεσμα είτε 
της μείωσης των γεννήσεων είτε της 
μετανάστευσης στο εξωτερικό. Να 
σημειωθεί ότι ο αριθμός των γεννή-
σεων ανά γυναίκα στην Ελλάδα ήταν 
μόλις 1,4 το 201720, τιμή που είναι από 

19      https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
20      https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?name_desc=false
21       Το μειώνει όταν απευθύνεται στην εγχώρια αφορά και το αυξάνει όταν απευθύνεται σε αγοραστές του εξω-
τερικού.

τις χαμηλότερες όχι μόνο στην Ευρώ-
πη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Και οι δύο αιτίες, μείωση γεννήσεων 
και μετανάστευση, είναι περισσότε-
ρο αιτίες οικονομικής δυσπραγίας 
και δε δείχνουν ισχυρή οικονομική 
ανάπτυξη,

 ▶ Η πρόσφατη αύξηση στις τιμές των 
ακινήτων είναι μάλλον ανταγωνιστι-
κή στις αγορές των ΙΧ, αφού μειώνει 
το διαθέσιμο εισόδημα21.

Στη συνέχεια, θεωρείται ότι το προβλε-
πόμενο ποσοστό διείσδυσης ηλεκτροκίνη-
των ΙΧ (24-30% το 2030) ίσως να είναι υπερ-
τιμημένο. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, από 
σχεδόν ανύπαρκτα σήμερα προβλέπεται να 
έχουν 14-16.000 πωλήσεις το 2030. Αν λη-
φθούν υπόψη οι περιορισμοί λόγω της ση-
μερινής διαθέσιμης τεχνολογίας (αριθμός 
χιλιομέτρων που μπορεί να διανύσει ένα 
ηλεκτρικό όχημα, ικανοποιητικό για αστι-
κές μετακινήσεις αλλά όχι πάντα για υπε-
ραστικές, και διάρκεια επαναφόρτισής της 
μπαταρίας του), η υποδομή που πρέπει να 
δημιουργηθεί για την επαναφόρτιση της 
μπαταρίας, ειδικά σε δημόσιους χώρους, 
και η μεγαλύτερη τιμή του σε σχέση με τα 
συμβατικά οχήματα, ίσως να μην ικανοποι-
ηθούν οι παραπάνω στόχοι. Διάφοροι ερευ-
νητές έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά 
με την γρήγορη εισαγωγή των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων την αγορά (Temple, 2019). Να 
τονιστεί επίσης ότι, ως συμπληρωματική 
δυσκολία, η υποδομή φόρτισης της μπατα-
ρίας των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε 
δημόσιους χώρους είναι αρκετά προβλημα-
τική στις ελληνικές πόλεις όπου γενικά τα 
πεζοδρόμια δεν έχουν επαρκές πλάτος και 
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επιπλέον υπάρχει μία αυξημένη στενότητα 
χώρων στάθμευσης. Απαιτείται λοιπόν η 
πρόβλεψη για επαναφόρτιση των οχημάτων 
σε δημόσιους χώρους, αλλά και η παροχή 
κινήτρων για δημιουργία συνδέσεων φόρτι-
σης σε ιδιωτικούς χώρους. Λόγω της αυξη-
μένης τιμής των ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
σε σχέση με τα συμβατικά, μάλλον θα απαι-
τηθεί και η ύπαρξη οικονομικών κινήτρων 
για την αγορά τους.

3.5   Αποθήκευση ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ορισμένες ΑΠΕ δεν συμβαδίζει αναγκαστικά 
με την κατανάλωση. Το Σχήμα 6 δείχνει την 
τυπική κατανάλωση ενός νοικοκυριού μέσα 
στην ημέρα, όπου φαίνονται 2 κορυφές υψη-
λής κατανάλωσης, μίας κατά τις πρωινές 
ώρες και μία τις βραδινές (Goqo et al 2017). 
Αντίθετα, η παραγωγή ενέργειας από φωτο-

βολταικά είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας 
που υπάρχει ηλιοφάνεια. Η ενέργεια που πα-
ράγεται από ανεμογεννήτριες είναι αρκετά 
ασταθής, εξαρτάται από τις ώρες που υπάρ-
χει άνεμος. Αντίθετα, η παραγωγή ενέργειας 
από θερμικές εγκαταστάσεις που χρησιμο-
ποιούν καύση ορυκτών καυσίμων ή βιομά-
ζας, όπως και οι υδροηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις, μπορούν να προσαρμοστούν στην 
κατανάλωση ενέργειας.

Συνεπώς, για να χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά η ενέργεια που παράγεται 
από ορισμένες ΑΠΕ, όπως ανεμογεννήτριες 
και φωτοβολταικά, η αποθήκευση της 
ενέργειας που παράγεται τις ώρες χαμηλής 
κατανάλωσης ώστε να χρησιμοποιηθεί 
τις ώρες υψηλής κατανάλωσης είναι 
απαραίτητη. Το παρόν Σχέδιο αναφέρει την 
αποθήκευση σε μπαταρίες ή και σε παραγωγή 
αερίου (πχ υδρογόνο), αλλά η αποθήκευση 

Σχήμα 6. Τυπική κατανάλωση στα νοικοκυριά (πορτοκαλί χρώμα) και παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταικά 
(μπλε χρώμα) μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: Goqo et al 2017
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με αντλισιοταμίευση22 δεν αποτελεί τμήμα 
των προτάσεων. Η αντλισιοταμίευση θα 
μπορούσε να είναι ένας αποτελεσματικός 
τρόπος αποθήκευσης ενέργειας και, 
επιπλέον, θα μπορούσαν αυξηθούν τα 
αποθέματα νερού τα οποία θα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και για γεωργικές 
χρήσεις. Προτείνεται να αναπτυχθεί αυτή 
η εναλλακτική έναντι των μπαταριών που 
προτείνεται στο παρόν Σχέδιο.

3.6   Εξοικονόμηση ενέργειας 

Οι παρατηρήσεις διαχωρίζονται ανάλογα 
με το είδος του κτιρίου: κτίρια της δημόσιας 
διοίκησης ή κτίρια κατοικίας. 

3.6.1  Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 
της δημόσιας διοίκησης

Το Σχέδιο προβλέπει ποσοστό ετήσιας 
ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης ίσο με το 3% 
του συνολικού εμβαδού. Εδώ πρέπει να πα-
ρουσιαστεί ο παρακάτω διπλός προβλημα-
τισμός. Λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότη-
τα των κτιρίων της δημόσιας διοίκησης, το 
γεγονός ότι πολλά από αυτά είναι διατηρη-
τέα και άρα απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία 
χωρίς να αποκτώνται πάντα τα επιθυμητά 
ενεργειακά αποτελέσματα, και τις χρονοβό-
ρες διαδικασίες για τέτοιου είδους αναβαθ-
μίσεις στο δημόσιο τομέα, ο στόχος αυτός 
είναι μάλλον ανέφικτος, τα πρώτα τουλά-
χιστον χρόνια. Από την άλλη πλευρά όμως 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης 
πολύ περισσότερο από το 1/3 της επιφάνει-
ας που προβλέπεται μέχρι το 2030.

Ως λογική απόρροια των παραπάνω, 
απαιτείται αρχικά ριζική αναθεώρηση και 
επιτάχυνση των μέχρι σήμερα διαδικασιών 

22      Χρήση της περίσσειας ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για την μεταφορά νερού από μία λίμνη σε άλλη σε 
ψηλότερο επίπεδο και χρήση του νερού της υψηλότερης λίμνης για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας σε ώρα 
της ημέρας με αυξημένη ανάγκη σε ενέργεια η οποία δεν καλύπτεται από τις ΑΠΕ.

για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσι-
ων κτιρίων, φυσικά με απαραίτητη προστα-
σία των διατηρητέων κτιρίων. Στη συνέχεια, 
αναφέρεται εδώ ο προβληματισμός της 
ύπαρξης πολλών περιορισμών στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας και που δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη σήμερα. Θεωρείται ότι η πιθανότητα 
αδυναμίας εξοικονόμησης ενέργειας είναι 
πολύ μεγάλη και προφανώς θα απαιτηθεί ρι-
ζική αναπροσαρμογή των στόχων του Σχεδί-
ου, πχ μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ ή δέσμευ-
ση διοξειδίου του άνθρακα.

3.6.2  Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 
κατοικίας

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 3,020,000 
νοικοκυριά το 2019 (ΕΛΣΤΑΤ 2019:21). Ο αριθ-
μός των κατοικιών ήταν, σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ 2014:1), όπως 
παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 1.

Από τον πίνακα αυτόν φαίνεται ότι υπάρ-
χουν πάνω από 6 εκατομμύρια κατοικίες 
στην Ελλάδα. Το Σχέδιο προβλέπει ενεργει-
ακή αναβάθμιση 60.000 κατοικιών το χρόνο, 
αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 10% του 
συνόλου των κατοικιών μέχρι το 2030. Ο 
αριθμός αυτός είναι προφανώς πολύ μικρός. 
Αν συνυπολογιστεί η προβλεπόμενη οικονο-
μική ανάπτυξη (το ΑΕΠ της χώρας θα είναι 
το 2030 ίσο με το αυτό του 2008), φαίνεται 
ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για 
ενεργειακή αναβάθμιση δεν θα είναι πολύ 
μεγάλο. Αυτό δείχνει ότι είτε θα υπάρχει δυ-
σκολία στο να αναβαθμιστούν πολλά κτίρια, 
είτε ότι θα απαιτηθούν μεγάλα κεφάλαια για 
επιδοτήσεις. 

Το Σχέδιο προβλέπει επίσης αύξηση της 
χρήσης του φυσικού αερίου στις κατοικίες. 
Κρίνοντας από τη σημερινή γεωγραφική 
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Πίνακας 1.  Αριθμός κατοικιών στην Ελλάδα ανά περιφέρεια και ανά είδος κατοικίας.

Περιφέρεια Σύνολο 
κατοικιών

Κανονικές κατοικίες

Μη 
κανονικές 
κατοικίες

Σύνολο 
κανονικών 
κατοικιών

Κατοικού-
μενες

Κενές

Σύνολο 
κενών 

κατοικιών

Για 
ενοικίαση

Για 
πώληση Εξοχικές

Δευτε-
ρεύου-

σες

Για 
άλλο 
λόγο 

Σύνολο 
χώρας 6.384.353   6.371.901 4.122.088   2.249.813   453.901   88.996   729.964   621.881   353.071   12.452   

Ανατολικής 
Μακεδονίας 
και Θράκης

340.682   340.085 234.732   105.333   16.336   4.206   28.636   36.228   19.927   597   

Κεντρικής 
Μακεδονίας 1.076.148   1.074.242 713.252   3.600.990   92.134   19.476   109.282   91.013   49.085   1.906   

Δυτικής 
Μακεδονίας

159.409   139.230   103.936   55.294   9.279   1.123   10.545   23.542   10.805   179   

Ηπείρου 204.948   2.014.577   128.017   76.560   9.462   1.014   25.550   28.132   12.402   371   

Θεσσαλίας 397.301   393.842   263.093   132.749   17.434   3.614   47.119   40.772   23.810   1.459   

Στερεάς 
Ελλάδας 359.236   357.934   199.700   158.234   25.262   3.692   78.691   36.633   13.936   1.302   

Ιονίων 
Νήσων 160.298   160.106   80.513   79.591   25.036   2.373   24.331   19.308   8.343   192   

Δυτικής 
Ελλάδας

390.609   358.791   240.541   148.250   24.995   3.497   58.131   42.810   18.817   1.818   

Πελοποννή-
σου 411.462   410.109   211.723   198.386   25.774   4.463   93.214   55.025   19.910   1.353   

Αττικής 2.121.155   2.118.743   1.509.685   609.058   144.096   35.947   135.654   159.324   133.837   2.412   

Βορείου 
Αιγαίου 151.449   151.332   79.347   71.985   9.074   2.894   30.634   19.938   9.425   117   

Νοτίου 
Αιγαίου

229.919   229.667   116.383   113.284   21.142   3.366   50.707   24.550   13.519   252   

Κρήτης  381.737   381.243   241.144   140.099   33.877   3.331   37.470   44.186   21.235   494   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2014:1
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κάλυψη της Ελλάδας στη χρήση του φυσικού 
αερίου, το ρυθμό αύξησή της και τα μεγάλα 
και χρονοβόρα έργα που απαιτούνται ώστε να 
αυξηθεί το δίκτυο, εκφράζεται επιφύλαξη για 
τη ριζική διερεύνηση της χρήσης του φυσικού 
αερίου. Και σε αυτό το σημείο απαιτείται 
αλλαγή των μέχρι σήμερα προτεραιοτήτων 
και ακολουθούμενων πρακτικών ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί. Στο 
σημείο αυτό επαναφέρεται ο προηγούμενος 
προβληματισμός της επιλογής της στροφής 
στο φυσικό αέριο ενώ άλλες χώρες το 
εγκαταλείπουν και ο προβληματισμός της 
προηγούμενης παραγράφου σχετικά με την 
ικανοποίηση των στόχων της εξοικονόμησης 
ενέργειας.

3.7   Τοπική παραγωγή προϊόντων

Από το πλήθος των πολιτικών που έχουν 
παρουσιαστεί στο Σχέδιο λείπει η τοπική πα-
ραγωγή/κατανάλωση προϊόντων. Η πολιτι-
κή αυτή έχει αποδειχτεί να είναι μία από τις 
αποτελεσματικότερες πολιτικές/δράσεις 
για την μείωση της εκπομπής των αερίων 
θερμοκηπίου από τη μεταφορά των προϊό-
ντων (πχ «τροφοχιλιόμετρα» στην περίπτω-
ση της μεταφοράς των τροφίμων, Weber and 
Matthews 2008). Επιπλέον, η πολιτική αυτή 
μπορεί να ενισχύσει την ελληνική οικονομία, 
τις ελληνικές επιχειρήσεις και πολίτες, ειδι-
κότερα στην επαρχία.

Προτείνεται η δυναμική ενσωμάτωση 
αυτής της πολιτικής στο παρόν Σχέδιο, αφού 
πρόκειται για πολιτική που ευνοεί ειδικά τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους Έλ-
ληνες καταναλωτές. Ειδικές πολιτικές και 
δράσεις πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζο-
νται άμεσα, αφού αυτή η πολιτική μόνο θετι-
κά αποτελέσματα θα φέρει.

3.8  Κόστος ενέργειας και δράσεων, 
κοινωνικές επιπτώσεις

Το Σχέδιο προβλέπει μειώσεις της τιμής 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα επό-
μενα χρόνια, χωρίς όμως να παρέχονται 
περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα 
πραγματοποιηθεί αυτή η μείωση και ποια 
προβλέπεται να είναι αυτή. Να σημειωθεί 
ότι η πλήρης απολιγνιτοποίηση και η αλλαγή 
του ενεργειακού μίγματος της Ελλάδας σε 
τόσο μικρό χρονικό διάστημα εκφέρει τον 
κίνδυνο της σημαντικής αύξησης της τελικής 
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία 
χρόνια, από το 2006 ως το 2017, έχει πραγμα-
τοποιηθεί αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος κατά 28% για τις μεσαίου μεγέ-
θους βιομηχανίες και 177% για τα νοικοκυριά 
(Βατικιώτης 2019:12). Συνεπώς, εκφράζονται 
επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο μείωσης της 
τιμής της ενέργειας τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, το Σχέδιο δεν παρουσιάζει 
εναλλακτικά σενάρια στην περίπτωση που 
η προβλεπόμενη τελική τιμή της ενέργειας 
δεν επαληθευτεί, ούτε πιθανές δράσεις ή 
νομικές θωρακίσεις σε περίπτωση κερδο-
σκοπικών τάσεων από την απελευθερωμένη 
αγορά της ενέργειας.

Η ενέργεια είναι από τους βασικούς πυ-
λώνες της κοινωνίας και της οικονομίας. Η 
διαθέσιμη ενέργεια, πχ χωρίς διακοπές ηλε-
κτρικού ρεύματος ή black outs, και η προσιτή 
από πλευράς τιμής ενέργεια πρέπει να δια-
σφαλίζονται ώστε και η οικονομία να μπορεί 
να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ανα-
πτυξιακά αλλά και να προστατευτεί το δια-
θέσιμο εισόδημα των πολιτών. Εκφράζεται 
εδώ η ισχυρή ανάγκη για τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας όλων των μορφών ενέργει-
ας σε προσιτή τιμή. Προτείνεται να υπάρξει 
ειδική μέριμνα ώστε να επαληθευτεί η προ-
βλεπόμενη μείωση της τιμής της ενέργειας 
και να ληφθούν δράσεις, θεσμικές πρωτο-
βουλίες και ρυθμίσεις ώστε η τελικής τιμής 
της ενέργειας να μην αυξηθεί αλλά, επιπλέ-
ον, να αποφευχθούν τυχόν κερδοσκοπικές 
τάσεις σε αυτή.
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3.8.1  Κόστος δράσεων

Το Σχέδιο αναλύει τις πολιτικές που θα 
εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς, όπως 
ΑΠΕ, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, κτλ). 
Σε κάθε τομέα παρουσιάζεται πλήθος πολι-
τικών. Όμως, δεν είναι σαφές από το Σχέδιο 
το κόστος των δράσεων που απαιτούνται για 
να εφαρμοστεί η κάθε πολιτική καθώς και 
το όφελος από την εφαρμογή της καθεμίας 
από αυτές. Να τονιστεί ότι στις σημερινές 
συνθήκες στενότητας εκφράζονται επιφυλά-
ξεις για την δυνατότητα διαθεσιμότητάς των 
αναγκαίων κεφαλαίων για να υποστηριχτούν 
αποτελεσματικά όλες αυτές οι δράσεις.

Επειδή στο παρελθόν έχουν χρηματοδο-
τηθεί δράσεις με μικρό όφελος σε σχέση με 
το κεφάλαιο που δαπανήθηκε, προτείνεται 
να ποσοτικοποιηθεί το κόστος αυτών των 
δράσεων καθώς και να γίνει μία ανάλυση κό-
στους/οφέλους. Η ανάλυση αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει και τα εξωτερικά κόστη, όπως 
για παράδειγμα οι τυχόν επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον κτλ. Στη συνέχεια πρέπει να χρημα-
τοδοτηθούν κατά προτεραιότητα οι δράσεις 
με πιο αυξημένο λόγο οφέλους/κόστος.

3.8.2  Δίκαιη μετάβαση στις λιγνιτοφόρες 
περιοχές

Η παύση της χρήσης του λιγνίτη λιγνιτο-
φόρες περιοχές (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπο-
λη, κτλ) θα μειώσει αναγκαστικά τη ζήτηση 
εργασίας σε αυτές τις περιοχές, ακόμα και 
στην περίπτωση της μετατροπής των εγκα-
ταστάσεων για την παραγωγή ενέργειας 
από την καύση φυσικού αερίου.

Το πιο πιθανό σενάριο θα είναι αυτό των 
επιδοτήσεων για κάποια χρόνια (πχ πρόω-
ρες συνταξιοδοτήσεις, επιδοτήσεις προ-
σλήψεων, κτλ) και στη συνέχεια η σταδιακή 
μείωσή στους. Όμως, μία περιοχή δε μπορεί 
να ζήσει, και πολύ περισσότερο να αναπτυ-
χθεί, με επιδοτήσεις και χωρίς πραγματική 

προσφορά εργασίας. Εναλλακτικοί τρόποι 
απασχόλησης τόσο πολυάριθμου εργατικού 
δυναμικού εξειδικευμένου σε συγκεκριμέ-
νες θέσεις δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Δεν 
υπάρχουν προφανείς τομείς που μπορούν να 
απορροφήσουν αυτό το εργατικό δυναμικό 
σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον, η εξειδίκευ-
ση αυτού του δυναμικού σε νέους τομείς δε 
μπορεί να γίνει ούτε γρήγορα ούτε εύκολα.

Με βάση τα παραπάνω, το ενδεχόμενο 
έντονης και εκτεταμένης φτωχοποίησης σε 
αυτές τις περιοχές είναι πολύ πιθανό, οδη-
γώντας σε εσωτερική ή/και εξωτερική μετα-
νάστευση, ειδικά των πιο νέων και των εργα-
ζομένων με υψηλότερη εξειδίκευση, καθώς 
και μείωση του πληθυσμού αυτών των περι-
οχών.

Η δίκαιη μετάβαση στις λιγνιτοφόρες 
περιοχές (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη, κτλ) 
αποτελεί μία πολύ σημαντική κοινωνική προ-
τεραιότητα όλης της Ελλάδας. Η απολιγνιτο-
ποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας στην Ελλάδα δεν πρέπει να φτωχοποιήσει 
αυτές τις περιοχές, αλλά ούτε και να τους 
αφήσει οικονομικά και κοινωνικά σημάδια.

Η προώθηση της χρήσης βιομάζας θα 
μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη 
διατήρηση του εργατικού δυναμικού, αλλά 
και στην ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων. Θα 
μπορούσε επίσης να είναι κινητήριο δύναμη 
για εγχώρια παραγωγή τεχνογνωσίας και να 
είναι ένα εξαγώγιμο προϊόν.

3.8.3 Ενεργειακή ένδεια

Οι αιτίες της ενεργειακής ένδειας είναι το 
χαμηλό εισόδημα, οι υψηλές τιμές του καυσί-
μου και η κακή θερμική κατάσταση της οικίας 
(Csiba 2016:9). Η ενεργειακή ένδεια είναι ση-
μαντικό οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο 
στην Ελλάδα. Κάποια στοιχεία δείχνουν ότι το 
58% του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας και 
το 90% του πληθυσμού κάτω από το επίσημο 
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όριο της φτώχειας βρίσκονται σε κατάσταση 
ενεργειακής ένδειας23. Το 35% των Ελλήνων 
έχει οφειλές στους λογαριασμούς της ενέρ-
γειας (πρώτη θέση μεταξύ των χωρών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης)24. Το Σχήμα 7 δεί-
χνει ότι ποσοστό των Ελλήνων που δε μπο-
ρεί να διατηρήσει το σπίτι του ζεστό είναι 
πολύ υψηλό και κατατάσσει την Ελλάδα στην 
τρίτη θέση μεταξύ των χωρών μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat 2019:42).

Είναι συνεπώς απόλυτα ορθό να προτάσ-
σεται στο Σχέδιο η αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής ένδειας. Όμως, στο σημείο αυτό 
εκφράζονται ορισμένες επιφυλάξεις για την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων. Για να 
μειωθεί η ενεργειακή ένδεια απαιτείται είτε 

23      https://www.energypoverty.eu/publication/measuring-energy-poverty-greece
24      https://www.energypoverty.eu/publication/measuring-energy-poverty-greece

μεγάλη αύξηση των εισοδημάτων, είτε μεγά-
λη μείωση της τιμής της ενέργειας. Όμως, το 
Σχέδιο δεν προβλέπει κανένα από αυτά, πχ 
με βάση την προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ 
στην Ελλάδα, το ελληνικό ΑΕΠ θα φτάσει 
αυτό του 2008, δηλαδή πριν την οικονομική 
κρίση, μόλις το 2030. Συνεπώς, η μείωση του 
ποσοστού της ενεργειακής ένδειας που ανα-
φέρεται στο Σχέδιο φαίνεται να είναι πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί.

Η άποψη που κατατίθεται εδώ είναι να 
προταθούν πιο γενναία, αλλά και πιο εξει-
δικευμένα, μέτρα για την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αυτού φαινομένου. Η μείωση της 
τιμής της ενέργειας των νοικοκυριών είναι 
το πρώτο από αυτά.
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Πηγή: Eurostat 2019:42
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3.9   Φιλοδοξία του Σχεδίου

Η ύπαρξη φιλόδοξων στόχων είναι μία 
πάγια αρχή, ειδικά σε θέματα κλιματικής αλ-
λαγής. Οποιοδήποτε φιλόδοξο σχέδιο όμως 
πρέπει λαμβάνει υπόψη του τα ενδιαφέροντα, 
ανάγκες και αντιδράσεις των εμπλεκόμενων 
(καταναλωτές, εργαζόμενους, επιχειρήσεις, 
πολιτεία) και την Ελληνική πραγματικότητα. 
Υπάρχει δυστυχώς μία πάγια δυσκολίες εφαρ-
μογής πολλών προτάσεων, ειδικά όταν πρό-
κειται για ιδιαίτερα καινοτόμες, όπως αυτές 
του παρόντος Σχεδίου. Από τα πολλά παρα-
δείγματα ανάλογων καινοτόμων προτάσεων, 
εδώ θα αναφερθούν δύο χαρακτηριστικά:

 ▶ Ο Νόμος 4009/2012 («νόμος Διαμαντο-
πούλου») για την Ανώτατη Εκπαίδευση, 
που παρότι ψηφίστηκε με συντριπτική 
πλειοψηφία από την τότε Ελληνική 
Βουλή, εφαρμόστηκε μόνο μερικώς.

 ▶ Σε πιο κοντινό αντικείμενο με αυτό του 
παρόντος Σχεδίου, ο νόμος 4062/2012 
για το Πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο δεν 
εφαρμόστηκε ποτέ.

Για τους παραπάνω λόγους, εκφράζονται 
επιφυλάξεις της για τη δυνατότητα υλοποί-
ησης πολλών από τους στόχους που έχουν 
τεθεί στο Σχέδιο μέσα στο χρονοδιάγραμμα 
που προτείνεται.

Για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή του 
Σχεδίου και την καλύτερη επιτυχία των στό-
χων, προτείνεται να ακολουθηθεί η παρακά-
τω δομή:

Φάση 1: αρχικά να υπάρξει μία περίοδος 
προετοιμασίας. Σε αυτή την περίοδο, η οποία 
δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 3-5 χρόνια, η Πο-
λιτεία θα ετοιμάσει την αναγκαία νομοθετική, 
εκτελεστική και χρηματοοικονομική υποδομή. 
Η προετοιμασία αυτή θα αφορά αρχικά τους 
γενικούς στόχους του Σχεδίου και στη συνέ-
χεια τους πιο ειδικούς,

Φάση 2: στη συνέχεια, και αφού έχει τεθεί 

η απαραίτητη υποδομή από την πλευρά της 
Πολιτείας, θα μπορούν να εφαρμοστούν απο-
τελεσματικά οι πολιτικές και δράσεις που 
έχουν αποφασιστεί.

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, 
η ύπαρξη εναλλακτικών σεναρίων καθώς και 
η τακτική επικαιροποίηση των στόχων είναι 
αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση των ενεργειακών και κλιματικών στόχων.

4.  Ειδικές παρατηρήσεις

4.1    Εργασιακά θέματα, εκπαίδευση, 
κατάρτιση

Η αλλαγή του ενεργειακού μίγματος της 
Ελλάδας με την απολιγνιτοποίηση της πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη μετα-
στροφή στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο, και 
επιπλέον οι δράσεις σταδιακής αλλαγής του 
στόλου των οχημάτων προς ηλεκτροκίνητα, 
οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των 
κτιρίων, κτλ., θα επιφέρουν σημαντικές αλλα-
γές σε πολλά τεχνικά επαγγέλματα που σχετί-
ζονται άμεσα με τα παραπάνω θέματα.

Είναι προφανές ότι όχι μόνο πρέπει να 
υπάρξει προστασία των επαγγελμάτων 
αυτών από τυχόν υποβάθμισή τους, αλλά 
και ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου τους 
καθώς και των συνθηκών εργασίας και αμοι-
βής τους μέσω των ευκαιριών που μπορεί να 
προκύψουν. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι 
πρέπει να εφαρμοστούν πιο έντονα οι αρχές 
της κυκλικής οικονομίας στη νέα ενεργειακή 
οικονομία της χώρας.

Προκειμένου να αναβαθμιστούν τα επαγ-
γέλματα αυτά, προτάσσεται, συμπληρωματι-
κά με τη θεσμική και νομοθετική αναβάθμιση, 
ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, τόσο η συμ-
βατική όσο και η δια βίου, τόσο η δια ζώσης 
όσο και η εξ αποστάσεως, πρέπει να αναβαθ-
μιστούν στα θέματα που σχετίζονται με την 
ενέργεια, το περιβάλλον και την κλιματική 



27

αλλαγή. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να εντα-
χθούν πιο έντονα σε όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης, ξεκινώντας από την πιο χαμηλή, 
ακόμα και από αυτή του δημοτικού.

Στο σημείο αυτό αναφέρεται η ανησυχία 
για το μέλλον της τεχνολογικής εκπαίδευσης 
μετά την πρόσφατη κατάργηση των ΤΕΙ. Η 
επαναφορά της τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
σε αναβαθμισμένο πλαίσιο, μετά από ουσια-
στική διαβούλευση με τους φορείς της παι-
δείας και της παραγωγής είναι αναγκαίο για 
την Ελληνική οικονομία.

4.2   Ενημέρωση

Πολλά σημεία του Σχεδίου αναφέρεται στη 
δράση των πολιτών/καταναλωτών για θέμα-
τα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Είναι 
ήδη γνωστό ότι οι σωστά ενημερωμένοι και 
ευαισθητοποιημένοι πολίτες μπορούν να 
εφαρμόσουν δράσεις προστασίας του περι-
βάλλοντος πολύ καλύτερα από αυτούς που 
δεν είναι σωστά ή πλήρως ενημερωμένοι (Gilg 
and Barr 2006, Drimili et al 2019). Στο πλαίσιο 
αυτό, προτείνεται η σημαντική αναβάθμιση 
της ενημέρωση των πολιτών για θέματα εξοι-

κονόμησής και σωστής χρήσης της ενέργει-
ας, προστασίας του περιβάλλοντος και κλι-
ματικής αλλαγής. Επιπλέον, προτείνεται να 
αναβαθμιστεί αυτή η ενημέρωση όχι μόνο σε 
επίπεδο πολιτών/καταναλωτών, αλλά και σε 
επίπεδο εργαζομένων, φορέων του δημόσιου 
τομέα και εταιρειών μέσω μίας μακροπρόθε-
σμη στρατηγική ενημέρωσης. Η στρατηγική 
αυτή θα μπορεί να είναι και συνδεδεμένη με 
τις δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
προτάθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

4.3   Περιφερειακά και Κλαδικά Σχέδια

Το Σχέδιο προτείνει επιμέρους περιφερει-
ακά σχέδια για την καλύτερη εφαρμογή των 
στόχων του σχεδίου στις Περιφέρειες της Ελ-
λάδας. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, 
οι περιφέρειες της Ελλάδας έχουν ανισομε-
ρή συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας (Σχήμα 8, 
ΕΛΣΤΑΤ 2020:2). Ειδική μνεία πρέπει να δοθεί 
στις περιφέρειες με μικρή συνεισφορά ώστε 
να μη δημιουργηθεί άλλη μία ευκαιρία ώστε 
οι Περιφέρειες αυτές να αποκλειστούν ή να 
βρεθούν σε δεύτερη ταχύτητα από τις δρά-
σεις που θα αναπτυχθούν.

Σχήμα 8. Συνεισφορά των Περιφερειών στο ΑΕΠ της Ελλάδας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2020:2

Αττική 47,6%

Βόρειο Αιγαίο 1,4%
Νότιο Αιγαίο 3,4%Κρήτη 5,0%

Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 3,9%  

Κεντρική Μακεδονία  
13,7%

Δυτική Μακεδονία  2,2%

Ήπειρος 2,2%

Θεσσαλία  5,2%

Ιόνια Νησιά  1,8%

Δυτική Ελλάδα  4,5%

Στερεά Ελλάδα 4,7% Πελοπόννησος 4,5%
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Το δεύτερο σημείο σχετίζεται με τη γεω-
γραφική στόχευση. Προτείνεται εδώ, εκτός 
από την περιφερειακή στόχευση, να δοθεί 
βαρύτητα και στην κλαδική διάσταση με την 
κατάστρωση και των αντίστοιχων Κλαδικών 
Σχεδίων. Η κατάστρωση Κλαδικών Σχεδίων 
είναι ίσως πιο σημαντική από την κατάστρω-
ση περιφερειακών.

Τα Κλαδικά Σχέδια θα πρέπει να καταρ-
τιστούν στους σημαντικότερους κλάδους 
της οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τη συ-
νεισφορά αυτών των κλάδων στο ΑΕΠ και 
στην κατανάλωση ενέργειας και παραγωγής 
αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ25, η κατηγορία «Χονδρι-
κό και λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων 
και μοτοσικλετών, μεταφορά και αποθήκευ-
ση, υπηρεσίες παροχής καταλύματος και 
υπηρεσίες εστίασης» έχει το 2018 τη μεγα-
λύτερη συνεισφορά από όλους του κλάδους, 
με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 40.280 
εκ. ευρώ στα 160.789 εκ ευρώ συνολικού ΑΕΠ 
της Ελλάδας και τα Κλαδικά Σχέδια πρέπει 
να ξεκινήσουν να δημιουργούνται από αυτή 
την κατηγορία.

4.4   Επιχειρείν ΜμΕ

Η πολιτική κινήτρων και η ανάπτυξη δρά-
σεων εξοικονόμησης ενέργειας στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις αναφέρεται σε ορισμένα 
σημεία του Σχεδίου. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να τονιστεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις είναι από τους βασικούς κορμούς της 
Ελληνικής οικονομίας, καθώς αποτελούν πε-
ρίπου το 99,9% του συνολικού αριθμού των 
επιχειρήσεων, αντιπροσωπεύουν περίπου το 
19,3% του ΑΕΠ και το 87% της απασχόλησης 
σε επιχειρήσεις26. Συνεπώς, το «Επιχειρείν 
ΜμΕ» αφορά ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις.

25      https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL12/-
26      https://www.ekt.gr/el/magazines/features/21907

Προτείνεται η σημαντική αναβάθμιση 
αυτών των κινήτρων και δράσεων, με κυριό-
τερα τα ακόλουθα:

 ▶ να προκηρυχθεί το «Εξοικονομώ στην 
Επιχείρηση», πρόγραμμα αντίστοιχο 
με το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» με 
βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και τη μείωση της εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου από αυτές. Λόγω της με-
γάλης σημασίας που έχει η ανάπτυξης 
δράσεων σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, ενθαρρύνεται και υπογραμμί-
ζεται η μορφή ενός μόνιμου μηχανι-
σμού και όχι η προκήρυξη ενός μόνο 
προγράμματος. Ο μηχανισμός αυτός 
πρέπει να διαρκέσει μέχρι να ικανο-
ποιηθούν κάποιοι στόχοι, πχ μέχρι ένα 
ποσοστό εταιρειών να καταφέρει να 
βρίσκεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
με συγκεκριμένη ενεργειακή απόδοση 
και πάνω.

 ▶ η αλλαγή του ενεργειακού μίγματος 
από λιγνίτη προς ΑΠΕ (ειδικά βιομά-
ζα όπως προτείνεται εδώ) και φυσι-
κό αέριο θα απαιτήσει πλήθος αρχι-
κών υλικών, συσκευών, εξαρτημάτων, 
ανταλλακτικών, εργαλείων, αλλά και 
μεθόδων/διαδικασιών για την εγκα-
τάσταση, χρήση και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ και φυσικού αε-
ρίου. Η ίδια ανάγκη προκύπτει και από 
τις δράσεις για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των κτιρίων. Προτείνεται να 
χαραχθεί εθνική στρατηγική ώστε με-
γάλο μέρος από αυτές οι συσκευές/
υλικά/ανταλλακτικά κτλ να παράγο-
νται στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο 
θα βελτιωθεί το ισοζύγιο πληρωμών, 
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θα ενισχυθεί η εθνική οικονομία και 
να αναπτυχθεί νέα τεχνογνωσία και 
νέα επαγγέλματα. Λόγω της παγκό-
σμιας ανάγκης σε τέτοιες συσκευές/
υλικά/ανταλλακτικά κτλ, η Ελλάδα θα 
μπορούσε, με κατάλληλη εθνική στρα-
τηγική, να αποκτήσει ακόμα και έναν 
εξαγωγικό προσανατολισμό, με όλα 
τα οφέλη που προκύπτουν.

 ▶ Λόγω της υψηλής προστιθέμενης αξί-
ας που έχει η επιστημονική και τεχνο-
λογική έρευνα και τα αποτελέσματά 
της, προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενίσχυση της εγχώριας 
έρευνας σε θέματα ΑΠΕ και φυσικού 
αερίου.

4.5   Ενεργειακή ένδεια ΜΜΕ

Η ενεργειακή ένδεια των νοικοκυριών 
είναι γνωστή έννοια και αναφέρεται στο 
Σχέδιο ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εκτός 
όμως από αυτή την ενεργειακή ένδεια, 
υπάρχει και η αντίστοιχη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, δηλαδή επιχειρήσεις που αδυ-
νατούν να ανταπεξέλθουν στους λογαρια-
σμούς ενέργειας27. Το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ έχει ήδη 
ασχοληθεί με το θέμα και τα συμπεράσματα 
της έρευνας είναι ότι η ενεργειακή ένδεια 
είναι σημαντικό θέμα στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις στην Ελλάδα (Βατικιώτης 2019:5).

Συνεπώς, παράλληλα με την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής ένδειας των νοικοκυ-
ριών, προτείνεται να ληφθεί υπόψη και η 
αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας που 
αγγίζει σήμερα σημαντικό μέρος των ελληνι-
κών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να σημει-
ωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα της 
ΓΣΕΒΕΕ προτείνουν ως πρώτο μέτρο για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων τον έλεγχο και 

27      Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ακόμα επίσημος ορισμός για το θέμα αυτό.

τη σταθερότητα της τιμής της ενέργειας.

5.  Τεχνικές παρατηρήσεις επί της 
δομής του κειμένου

5.1   Εισαγωγή

Το Σχέδιο αυτό είναι ένα σημαντικό κεί-
μενο που απευθύνεται σε πολλούς τομείς 
της οικονομίας και απευθύνεται σε ένα ευρύ 
φάσμα ειδικοτήτων. Λόγω αυτής της ευρύτη-
τας, όλοι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι πλή-
ρως εξοικειωμένοι με όλα τα τεχνικά θέματα 
που αναφέρονται στο κείμενο. Δύο προσθή-
κες θα μπορούσαν να βελτιώσουν αισθητά 
την παρουσίαση και να βοηθήσουν σημαντι-
κά την κατανόησή του, ειδικά σε αναγνώστες 
όπως το ευρύ κοινό: η προσθήκη συντμήσε-
ων και η προσθήκη ορισμών.

5.2   Συντμήσεις

Στο Σχέδιο αναφέρεται ένα πλήθος τε-
χνικών όρων και συχνά αυτοί αναφέρονται 
μόνο με τα αρχικά τους. Οι αναγνώστες, 
ανάλογο με την ειδικότητά τους και το επί-
πεδο των τεχνικών τους γνώσεων, μπορεί να 
μην κατανοούν την κάθε σύντμηση που ανα-
φέρεται στο κείμενο χωρίς επεξήγηση.

Προτείνεται να προστεθεί στην αρχή του 
κειμένου ένας κατάλογος με όλες τις συ-
ντμήσεις που χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

5.3 Ορισμοί

Στο Σχέδιο αναφέρεται ένα πλήθος τε-
χνικών εννοιών, πολλές από τις οποίες είτε 
έχουν ακριβή ορισμό, ο οποίος όμως δεν 
αναφέρεται, ή ακόμα και άλλες που πιθανά 
να μην έχουν και πιθανά να δημιουργήσουν 
λανθασμένη εντύπωση στους αναγνώστες. 
Για παράδειγμα, ο όρος «ενεργειακή φτώ-
χεια» μπορεί να μην γίνεται κατανοητός με 
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τον ίδιο τρόπο από τις διάφορες κατηγορίες 
αναγνωστών και ο κάθε αναγνώστης, ανάλο-
γο με την ειδικότητά του και το επίπεδο των 
τεχνικών του γνώσεων, μπορεί να του απο-
δώσει διαφορετική σημασία.

Προτείνεται συνεπώς η προσθήκη ενός 
κεφαλαίου στην αρχή του κειμένου με τους 
ακριβείς ορισμούς των βασικών εννοιών 
που αναφέρονται σε αυτό.

6.  Συμπεράσματα

Μετά από αναλυτική διερεύνηση του Εθνι-
κού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 
Σχεδίου, παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο 
οι σημαντικότερες παρατηρήσεις για τη βελ-
τίωση του Σχεδίου. Τα συμπεράσματα αυτής 
της διερεύνησης είναι τα ακόλουθα.

Το Σχέδιο:
 ▶ αποτελεί γραμμική εφαρμογή ενός 

μόνο σεναρίου. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις αλλαγές στην τεχνολογία, την αβε-
βαιότητα την οικονομία, αλλά και την 
γεωπολιτική αστάθεια τόσο του τομέα 
της ενέργειας όσο και ειδικότερα της 
περιοχής που βρίσκεται η χώρα μας, 
προτείνεται να χρησιμοποιηθούν διά-
φορα εναλλακτικά σενάρια και να γί-
νεται τακτική επικαιροποίηση των στό-
χων ανάλογα με τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί,

 ▶ προτείνει την πλήρη απολιγνιτοποίη-
ση της χώρας το 2028 και την αύξηση 
της συμμετοχής του φυσικού αερίου 
και των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της 
Ελλάδας. Εκτός από την αύξηση της 
ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, εκ-
φράζονται επιφυλάξεις τόσο για την 
συγκράτηση των τιμών, όσο και για 
την πραγματοποίηση των στόχων της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου. 
Προτείνεται να διατηρηθεί η παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση 

λιγνίτη για μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα, να συνδυαστεί με αύξηση της 
χρήσης της βιομάζας, με τεχνολογία 
αεριοποίησής του και με παγίδευση 
των αερίων θερμοκηπίου στο υπέδα-
φος,

 ▶ κρίνεται μάλλον υπεραισιόδοξο για 
την μελλοντική αγορά των ΙΧ και την 
εισαγωγή των ηλεκτροκίνητων αυτοκι-
νήτων στη χώρα μας και δε λαμβάνει 
υπόψη τις δυσκολίες επαναφόρτισης 
της μπαταρίας τους στην Ελλάδα,

 ▶ δεν ενισχύει την τεχνική της αντλιοτα-
μίευσης για την αποθήκευση ενέργειας 
και προτείνεται να την συμπεριλάβει,

 ▶ κρίνεται μάλλον υπεραισιόδοξο στο 
χρονοδιάγραμμα ενεργειακής ανα-
βάθμισης των δημόσιων και ιδιωτικών 
κτηρίων, χωρίς όμως να καταφέρνει να 
αναβαθμίσει σημαντικό ποσοστό των 
κτηρίων,

 ▶ δεν συμπεριλαμβάνει την τοπική πα-
ραγωγή και κατανάλωσης προϊόντων 
και προτείνεται να αποτελεί έναν από 
τους κυριότερους κορμούς δράσεων,

 ▶ προβλέπει μείωση της τιμής της ενέρ-
γειας, αλλά εκφράζονται ισχυρές επι-
φυλάξεις για αυτή τη μείωση. Η δια-
θέσιμη και σε προσιτή τιμή ενέργεια 
είναι από τους πυλώνες της οικονομί-
ας και της κοινωνίας και εκφράζεται η 
ισχυρή θέση για έλεγχο της τιμής της 
ενέργειας,

 ▶ το κόστος των δράσεων δεν αναλύε-
ται και εκφράζονται επιφυλάξεις για 
τη διαθεσιμότητα αυτών των κεφα-
λαίων. Προτείνεται να εφαρμοστεί μία 
προσέγγιση κόστους/οφέλους και ιε-
ράρχηση των δράσεων με βάση τις πιο 
αποτελεσματικές,

 ▶ ορθώς προτάσσει την αντιμετώπιση 
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της ενεργειακής ένδειας. Όμως, εκ-
φράζονται επιφυλάξεις για την αποτε-
λεσματικότητα των δράσεων και προ-
τείνεται να παρθούν πιο γενναία και 
πιο εξειδικευμένα μέτρα για την αντι-
μετώπιση αυτού του φαινομένου,

 ▶ προτείνει δράσεις που θα επιφέρουν 
σημαντικές αλλαγές σε πολλά τεχνικά 
επαγγέλματα. Είναι όμως αναγκαίο, 
όχι μόνο να υπάρξει προστασία των 
επαγγελμάτων αυτών από τυχόν υπο-
βάθμισή τους, αλλά να επέλθει και ου-
σιαστική αναβάθμιση του ρόλου τους 
καθώς και των συνθηκών εργασίας και 
αμοιβής τους. Προτείνεται επίσης η 
αναβάθμιση του ρόλου της εκπαίδευ-
σης και της κατάρτισης,

 ▶ αναφέρει σε πολλά σημεία τη δράση 
των πολιτών/καταναλωτών για θέμα-
τα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. 
Προτείνεται να αναβαθμιστεί η ενη-
μέρωση των πολιτών/καταναλωτών/
εργαζομένων/εταιρειών/δημόσιων 
φορέων/ για θέματα εξοικονόμησης 
και σωστής χρήσης της ενέργειας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
κλιματικής αλλαγής,

 ▶ προτείνει επιμέρους Περιφερειακά 
Σχέδια για την καλύτερη εφαρμογή 
των στόχων του σχεδίου στις Περιφέ-
ρειες της Ελλάδας. Προτείνεται να 
δοθεί βαρύτητα και στην Κλαδική Δι-
άσταση προτείνοντας να καταστρω-
θούν και αντίστοιχα Κλαδικά Σχέδια,

 ▶ αναφέρει σε ορισμένα σημεία κάποιες 
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προτείνε-
ται να προκηρυχθεί το «Εξοικονομώ 
στην Επιχείρηση», αντίστοιχα με το 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», σε μόνιμο 
μηχανισμό. Προτείνεται να χαραχθεί 

εθνική στρατηγική ώστε μεγάλο μέρος 
από τις συσκευές/υλικά/ανταλλακτικά 
κτλ που θα απαιτηθούν για την αλλαγή 
του ενεργειακού μίγματος και για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια να 
παράγονται στην Ελλάδα και να ενι-
σχυθεί η εγχώρια επιστημονική και τε-
χνολογική έρευνα,

 ▶ δεν αναφέρεται στην ενεργειακή έν-
δεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και προτείνεται να ληφθεί υπόψη και 
αντιμετώπισή της,

 ▶ αναφέρει τη δίκαιη μετάβαση στις λι-
γνιτοφόρες περιοχές. Υπογραμμίζεται 
εδώ η πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρ-
χει ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η μετά-
βαση,

 ▶ είναι πολύ φιλόδοξο, αλλά εκφράζο-
νται επιφυλάξεις για τη δυνατότητα 
υλοποίησης των στόχων του στο χρο-
νοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Για την 
καλύτερη επίτευξη των στόχων, προ-
τείνεται να υπάρξει μία περίοδος προ-
ετοιμασίας και μία υλοποίησης.

Επίσης, επειδή το Σχέδιο αυτό απευθύ-
νεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων αλλά 
και στο ευρύ, όχι αναγκαστικά πλήρως εξοι-
κειωμένων με όλα τα τεχνικά θέματα που 
αναφέρονται, προτείνεται η προσθήκη συ-
ντμήσεων και η προσθήκη ορισμών ώστε να 
βελτιωθεί η κατανόηση του κειμένου.

Οι προτάσεις στα παραπάνω σημεία βα-
σίζονται τόσο στις γενικότερες ανάγκες της 
Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, όσο και 
στις ειδικότερες ανάγκες των Ελληνικών Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο στόχος τους 
είναι η οικονομική ανάπτυξη και η μείωση 
της φτώχειας, είτε πολιτών είτε επιχειρήσε-
ων, με ταυτόχρονο σεβασμό του περιβάλλο-
ντος και ελέγχου της κλιματικής αλλαγής.
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