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Ευχαριστούμε την Α-energy για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τοποθετηθούμε και να 

συζητήσουμε σημαντικά θέματα για τις ΑΠΕ σε μια χρονική περίοδο που είναι κομβική για τις 

μελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο μας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. 

Α. Οι ΑΠΕ στον κόσμο 

Πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν η Ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί, 

αγκαλιάζοντας το όραμα ορισμένων πρωτοπόρων της επιστημονικής και επιχειρηματικής 

κοινότητας, έκριναν: 

 

 

περιβαλλοντικής 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πολλοί έβλεπαν τις ΑΠΕ με δυσπιστία και - στην καλλίτερη περίπτωση - ως κάτι εξωτικό ή 

γραφικό. 

Σήμερα, όλη η υφήλιος μιλάει για την επανάσταση της καθαρής ενέργειας και την ανάγκη 

μαζικής διείσδυσης των ΑΠΕ. 

Αυτή η ριζική μεταστροφή της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς αλλά και της παγκόσμιας 

Κοινωνίας των Πολιτών αποτελεί μία μεγάλη δικαίωση για όλους όσους πίστεψαν σ’ αυτήν 
και 

ίσως είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση των σκληρών κι επίμονων προσπαθειών τους σε 

επιστημονικό, θεσμικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. 



Όμως η πρόκληση και η αναγκαιότητα της ταχείας μετάβασης σε ένα βιώσιμο παγκόσμιο 

ενεργειακό σύστημα με καρδιά τις ΑΠΕ παραμένει και μάλιστα γίνεται ολοένα και πιο 
επιτακτική 

όσο: 

 

 

 

 

Η περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΠΕ σε κλίμακα και ο προσπορισμός των πολλαπλών οφελών 

που αυτή συνεπάγεται – περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών - θα γίνουν 

πραγματικότητα μόνον αν αναπτυχθούν και εφαρμοστούν μαζικά συστήματα αποθήκευσης 

ενέργειας και κατασκευαστούν και λειτουργήσουν νέες εγχώριες και διεθνείς ηλεκτρικές 

διασυνδέσεις. 

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 

- θέρμανσης, 

 

ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και 

θηση δράσεων διαχείρισης της ζήτησης, έξυπνων δικτύων και νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής. 

Στην επιτυχία του σύνθετου αυτού εγχειρήματος ιδιαίτερο ρόλο θα παίξει: 

 

και των αναδυόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως τα χερσαία και τα θαλάσσια Α/Π 

(σταθερά και πλωτά) και τα χερσαία και πλωτά Φ/Β, 

 

τεχνολογιών αποθήκευσης, όπως η αντλησιοταμίευση, οι μπαταρίες και οι κυψέλες 

υδρογόνου, καθώς και 

 

Σημαντικό νέο εργαλείο στην περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, ιδιαίτερα στις πιο ώριμες 
αγορές, 



φαίνεται ότι θα είναι τα διμερή συμβόλαια ΑΠΕ, γνωστά και ως Corporate PPAs. 

Β. Οι προκλήσεις στην Ευρώπη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. 

Μέσα από μια πορεία ανοιχτής, πολυεπίπεδης και εξαντλητικής δημόσιας διαβούλευσης στην 

οποία συμμετείχαν απευθείας ή δια των θεσμικών εκπροσώπων τους όλες οι κοινωνικές 
ομάδες αλλά και μεμονωμένα πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και η οποία κράτησε τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια, οι χώρες-μέλη της Ένωσης και οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί έχουν πλέον 

διαμορφώσει μια κοινή ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ενέργεια και το Κλίμα με χρονικό 

ορίζοντα το 2030. 

Η ταχεία απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος, η περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής 

των ΑΠΕ στο Ευρωπαϊκό ισοζύγιο και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελούν 

τους κεντρικούς άξονες αυτής της στρατηγικής. 

Μιας στρατηγικής που αποτυπώνεται και υποστηρίζεται από ένα συμφωνημένο και 
πρόσφατα θεσμοθετημένο πλαίσιο νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με 
ξεκάθαρους,δεσμευτικούς Ευρωπαϊκούς στόχους και αντίστοιχες διαδικασίες για την επίτευξή 
τους, με την ονομασία Clean Energy for All European Citizens. 

Βασικοί στόχοι είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά 

40%, η επίτευξη συμμετοχής των ΑΠΕ στο 32% της ακαθάριστης Ευρωπαίκής κατανάλωσης 

ενέργειας και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 32,5% μέχρι το 2030. 

Παράλληλα, συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για τη διαμόρφωση της Ευρωπαίκής 
στρατηγικής για την Ενέργεια και το Κλίμα μετά το 2030 και με στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ευρώπη στον ορίζοντα του 2050. 

Ρόλο-κλειδί για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής στρατηγικής θα παίξει η συνεπής εφαρμογή 
των δεκαετών Εθνικών Σχεδίων για την Ενεργεια και το Κλίμα της περιόδου 2021-2030, που 
συντάσσονται από τα κράτη-μέλη ήδη από το 2018 και τα οποία θα πρέπει να 
οριστικοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2019. Τα Εθνικά Σχέδια, θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένα στο πνεύμα και το γράμμα του πακέτου Καθαρή Ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του ενεργειακού τομέα κάθε 
κράτους-μέλους. 

Σημαντική θα είναι και η προβλεπόμενη για το 2022 αναθεώρηση των υφιστάμενων 
Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ένωσης για τις Κρατικές Ενισχύσες στην Ενέργεια και το 

Περιβάλλον, για την οποία η σχετική δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στο αρχικό στάδιο. 

Στην επίτευξη των στόχων για το 2030 μπορεί να συμβάλει καθοριστικά και η επέκταση της 

εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στις εκπομπές CO2 που προέρχονται από 
τον τομέα των μεταφορών και των κτιρίων. Όπως είναι γνωστό μέχρι σήμερα στην EE η αρχή 
αυτή 



εφαρμόζεται στην ηλεκτροπαραγωγή και στην μεγάλη ενεργοβόρο βιομηχανία δια του 
European Emissions Trading Scheme (ETS). Οι νέες σχετικές προτάσεις είναι ήδη 
αντικείμενο έντονου δημοσίου διαλόγου σε αρκετά κράτη-μέλη και φυσικά μέσα στα 
Ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς. Επικεντρώνονται δε όχι τόσο στη σκοπιμότητα όσο κυρίως 
στον τρόπο που θα εφαρμοστεί η αρχή της οικονομικής επιβάρυνσης ρυπογόνων 
δραστηριοτήτων που δεν περιορίζονται από το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Τα αποτελέσματα των πρόφατων Ευρωπαϊκών εκλογών είναι ενθαρρυντικά και έρχονται να 

επιβεβαιώσουν και να ενισχύσουν τη νέα στρατηγική για την Ενέργεια και το Κλίμα. Οι 

Ευρωπαίοι πολίτες ενίσχυσαν εντυπωσιακά τα Πράσινα κόμματα, ιδιαίτερα σε μεγάλες 
Χώρες-Μέλη, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία. Παράλληλα διαπιστώνεται ένα 
συνεχώς διογκούμενο «πράσινο» κίνημα σε όλη την Ένωση, με πρωταγωνίστρια τη νέα 
γενιά. Με αυτά τα δεδομένα οι νέοι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών θα επωμισθούν 
την ευθύνη της πλοήγησης της Ένωσης στα πιο βαθειά νερά του μετασχηματισμού του 
Ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

 

Γ. Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, παρ όλες τις επίμονες και αξιοσημείωτες προσπάθειες δύο και πλέον 
δεκαετιών έχουμε μέχρι τώρα αξιοποιήσει ένα σχετικά μικρό τμήμα του πλούσιου 
ανανεώσιμου δυναμικού της χώρας, χερσαίου και θαλάσσιου. Οι λόγοι γι αυτό έχουν 
καταγραφεί και συζητηθεί εκτενέστατα και είναι γνωστοί στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ. 
Επιβάλλεται πλέον να επικεντρωθούμε στην οριστικοποίηση και την ταχεία υλοποίηση των 
βέλτιστων λύσεων. 

Ως ΕΣΗΑΠΕ υποστηρίζουμε την ανάγκη ταυτόχρονης υλοποίησης επενδύσεων σε τρεις 
τομείς 

άρρηκτα συνδεδεμένους μεταξύ τους: 

 

ξημένης 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας όπως η αντλησοταμίευση 

 

Μόνον η ταυτόχρονη προώθηση και των τριών αυτών κατηγοριών επενδύσεων θα μας 

επιτρέψει να πετύχουμε τους εθνικούς στόχους για την διείσδυση των ΑΠΕ, με τα τεράστια 

οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. 

Οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν ένα ενιαίο και συμπληρωματικό σύνολο, το οποίο 

αθροιστικά μπορεί να ξεπεράσει τα επόμενα πέντε χρόνια τα 8 δις ευρώ σε επενδύσεις, 

αθροίζοντας στο ΑΕΠ 1,5% πρόσθετη ανάπτυξη στη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου και 

δημιουργώντας τις βάσεις για να γίνει η Ελλάδα στη δεκαετία του 2030 για πρώτη φορά στη 



σύγχρονη ιστορία της καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και «μπαταρία» του ευρωπαϊκού νότου, 

που είναι - σχεδόν στο σύνολό του - μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.  

 


