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Ναι μεν αλλά 
 

Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ) ως ένα καλό Business As Usual σενάριο. Παρόλα αυτά, οι ποσοτικοί στόχοι που 
θέτει το ΕΣΕΚ δεν είναι συμβατοί ούτε με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα 
(βάσει της οποίας θα πρέπει να συγκρατήσουμε την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της 
επιφάνειας του πλανήτη κάτω από τον 1,5 οC σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα), 
ούτε καν με τους νέους Κοινοτικούς στόχους (μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 45% ως το 2030). 

 

Είναι σαφές ότι, όπως κάθε σχετικό κείμενο, το ΕΣΕΚ είναι προϊόν πολιτικών 
συμβιβασμών. Εν προκειμένω, η “ανάγκη” να εξυπηρετηθεί η λιγνιτική παραγωγή και να 
μη καταστούν άμεσα άχρηστες οι κατασκευαζόμενες νέες λιγνιτικές μονάδες, 
παραπέμπει στις καλένδες την ανάπτυξη της αποθήκευσης, αφήνοντας τη χώρα ουραγό 
στη νέα ξέφρενη κούρσα που έχει ξεκινήσει διεθνώς.  



Τα θετικά σημεία 

 
1. “Η διάσταση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί και την πρώτη και 
σημαντικότερη παράμετρο της δομής του ΕΣΕΚ”. 

 

H θετική αυτή επισήμανση θα πρέπει να αντανακλάται βέβαια σε όλες τις αποφάσεις της 
διοίκησης, οι οποίες συχνά αντιστρατεύονται τον παραπάνω στόχο και θέτουν αναίτια 
εμπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.  

 

2. Τίθεται για πρώτη φορά ποσοτικός στόχος για τις Ενεργειακές Κοινότητες (υλοποίηση 
συμμετοχικών έργων ΑΠΕ άνω των 500 MW μέχρι το έτος 2030). 

 

3. Ο προβλεπόμενος εξηλεκτρισμός διαφόρων χρήσεων (ηλεκτροκίνηση, αντικατάσταση 
καυστήρων πετρελαίου με αντλίες θερμότητας), ως στρατηγικός στόχος πλέον, θα 
συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και ιδίως των φωτοβολταϊκών. Το ΕΣΕΚ 
παρουσίασε ένα πιο φιλόδοξο οδικό χάρτη ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με 
τον αναιμικό και εξωπραγματικά χαμηλό στόχο που υπήρχε μέχρι σήμερα. 



Τα θετικά σημεία 

 
4. “Η συνολική αναμόρφωση του αδειοδοτικού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψη το νέο 
καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και τις απαιτήσεις της νέας οδηγίας είναι επιτακτική”. 

 

5. “H τελική κατανομή της ισχύος αυτών των έργων σε επίπεδο τεχνολογίας μπορεί να 
διαφοροποιηθεί έως το έτος 2030. Ως εκ τούτου, περισσότερο από όλα, η απαίτηση για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στόχος και να 
επαφίεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των τεχνολογιών ΑΠΕ για το ποια έργα και ποια 
ισχύς τελικά θα συνεισφέρει προς αυτόν τον στόχο”. 

 

6. “Θα συνεχίσει να υπάρχει ιδιαίτερη πρόνοια για τις εγκαταστάσεις μικρής 
εγκατεστημένης ισχύος όπου και θα εφαρμόζεται η λειτουργική ενίσχυση τύπου 
σταθερής τιμής”. 



Οι στόχοι του ΕΣΕΚ για τα φωτοβολταϊκά 
 

Στόχοι για 

φωτοβολταϊκά 
2016 2020 2025 2030 2035 2040 

Συνολική εγκατεστημένη 

Ισχύς (GWp) 
2,6 3,3 5,5 6,9 7,5 8,1 

Παραγωγή ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά (TWh) 
3,9 5,2 8,6 10,5 11,2 12 

Συμμετοχή φωτοβολταϊκών 

στη συνολική 

ηλεκτροπαραγωγή 

8,1% 10,4% 16,5% 19,2% 19,6% 20,5% 

 



Χαμηλοί στόχοι για την αποθήκευση 
 

Παρόλο που αναγνωρίζεται η ανάγκη και η σημασία της αποθήκευσης, καθαρά 
πολιτικοί λόγοι παραπέμπουν την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης μετά το 2025. 
Οι πολιτικοί αυτοί λόγοι δεν είναι άλλοι από την ανάγκη να δικαιολογηθεί η λειτουργία 
λιγνιτικών μονάδων την περίοδο 2020-2040. Η αποθήκευση δεν χρειάζεται απλώς για να 
μειωθούν μελλοντικά οι τυχόν περικοπές στην εγχεόμενη ενέργεια από ΑΠΕ. Η 
γρηγορότερη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης (ως στρατηγική επιλογή) θα 
καθιστούσε μη απαραίτητη τη συνέχιση της λειτουργίας λιγνιτικών σταθμών και θα έθετε 
επιπλέον περιορισμούς στη λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου ήδη από τα επόμενα 
χρόνια. 

 

Σημειωτέον ότι ο στόχος για το 2030 (700 MW αποθήκευσης) είναι μόλις το 0,24% της 
εκτιμώμενης παγκόσμιας αγοράς το 2030. Προβλέψεις του Bloomberg New Energy 
Finance μάλιστα (Νοέμβριος 2018) εκτιμούν πως θα υπάρξει περαιτέρω μείωση κατά 
52% του κόστους των συστημάτων αποθήκευσης την περίοδο 2018-2030. 



Άλμα στο μέλλον 
 

Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από ένα Business As Usual σενάριο. Χρειαζόμαστε ένα 
σενάριο οραματικό αλλά τόσο απελπιστικά απαραίτητο. Χρειάζεται να πετύχουμε 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας αποκλειστικά με ΑΠΕ το συντομότερο δυνατόν. 
Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) προειδοποιεί πως θα πρέπει 
να δράσουμε με τόλμη πριν κλείσει η επόμενη δεκαετία. Μετά, κάθε προσπάθεια θα 
είναι πολύ πιο επίπονη και ακριβή για να συγκρατήσουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη 
σε ανεκτά όρια. 

 

Είναι σαφές πως μια φιλόδοξη και επιθετική πολιτική ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών και 
των λοιπών ΑΠΕ (όπως και της εξοικονόμησης ενέργειας) θα έχει πολλαπλά οφέλη για το 
κλίμα, το περιβάλλον, την οικονομία και την απασχόληση. Και όπως πάντα, αυτό είναι 
ζήτημα βούλησης και γενναίων πολιτικών αποφάσεων. 



Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα 
ο καιρός της οποίας έχει φτάσει 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  
www.helapco.gr 


