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Η Γεωπολιτική Διάσταση

Είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε και να 

εφαρμόσουμε στρατηγικές που θα εξασφαλίσουν την 

ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού

Το όραμά μας: Να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική 

μας θέση,

να αναπτύξουμε νέες, κρίσιμες υποδομές και να 

ενισχύσουμε τις διεθνείς συνεργασίες, παρέχοντας λύσεις 

για την ευρύτερη περιοχή,

να γίνουμε ενεργειακός κόμβος, ο οποίος θα διασφαλίζει 

τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης

22



Διαφοροποίηση πηγών ενέργειας και οδεύσεων

๏ 3 Νέα FSRU στην Αλεξανδρούπολη και τους Αγίους 

Θεοδώρους

๏ Αναβάθμιση του TAP

๏ Σύνδεση με γειτονικές χώρες μέσω αγωγών

Ανθεκτικότητα έναντι διαταραχών

๏ Μια νέα πλωτή μονάδα αποθήκευσης, στον τερματικό 

σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη 

Ρεβυθούσα, που διπλασιάζει τη χωρητικότητά του 

๏ Υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στη Νότιο Καβάλα

Μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια

๏ Aγωγός East - Med

๏ Εθνική Στρατηγική για το Υδρογόνο

๏ Επενδυτικές Ενισχύσεις σε έργα για το Η2 (IPCEI)
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
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๏ Διαφοροποίηση εφοδιασμού - Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας από τις χώρες της ΝΑ Μεσογείου 

๏ Εισαγωγή 3+GW καθαρής ενέργειας για εγχώρια και 

περιφερειακή χρήση

๏ Τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου

๏ Ενεργειακές διασυνδέσεις με γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες

Η διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου

Η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Ισραήλ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

๏ «SEleNE», ο νέος Περιφερειακός

Συντονιστής Ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη

Επέκταση για να προσφέρει υπηρεσίες στις 6 γειτονικές 

χώρες των Δυτικών Βαλκανίων
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Υιοθετήσαμε πιο φιλόδοξους στόχους από την 

Ευρώπη και τους επιδιώξαμε πιο έντονα

Δράση για την κλιματική αλλαγή και ενεργειακή 

μετάβαση, στον πυρήνα της αποστολής του ΥΠΕΝ

Η ενεργειακή κρίση δεν είναι λόγος για 

δεύτερες σκέψεις/ σκεπτικισμό.

Είναι πρόσκληση για δράση

 Ο πρώτος μας κλιματικός νόμος καθιστά 

την κλιματική δράση μια νομικά δεσμευτική 

υποχρέωση

 Αναθεωρούμε το Εθνικό μας Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για να 

ανταποκριθούμε στους νέους στόχους.
5

Η περιβαλλοντική/ Κλιματική Διάσταση
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๏ Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας. Μείωση του συνολικού χρόνου ανάπτυξης έργου, 

από 6-7 χρόνια σε 2 χρόνια.

๏ Έχει εγκριθεί ένα νέο καθεστώς στήριξης για τις ΑΠΕ για ανάπτυξη 

4 GW που θα έχουν επιλεγεί έως το 2025

๏ Έχει σχεδιαστεί ένα πλαίσιο για την αποθήκευση μπαταριών και 

έχει εγκριθεί ένα νέο καθεστώς στήριξης. Οι πρώτοι διαγωνσιμοί θα 

πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους

๏ Το νομικό πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα έχει 

δρομολογηθεί. Το δυναμικό: 10 GW έδρασης στον πυθμένα και    

30 GW πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Ανάπτυξη 2GW 

μέχρι το τέλος της δεκαετίας

๏ Το πρώτο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του 

άνθρακα στην Ελλάδα έλαβε πράσινο φως για χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του RRF
6

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΤΑ ΟΡΥΚΤΆ ΚΑΥΣΙΜΑ
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๏ Το σχέδιο έχει κατοχυρωθεί με τον 

Κλιματικό Νόμο και θα προχωρήσει παρά 

τις πρόσφατες εξελίξεις

๏ Ειδικές "Περιοχές προ-επιλογής για 

ΑΠΕ" (“Go-to-Areas”), στις οποίες οι 

διαδικασίες αδειοδότησης θα είναι 

απλούστερες και ταχύτερες

๏ Ειδικά κίνητρα για τις περιοχές «απο-

λιγνιτοποίησης», ώστε να ενθαρρυνθούν οι 

πράσινες επενδύσεις

8

ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΛΙΓΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2028
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Energy 

Storage
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

690 MW - Σταθμοί Αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ - Λειτουργούν κυρίως ως "κοινοί" υδροηλεκτρικοί 

σταθμοί 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΜΕ

(ΝΕΑ δυναμικότητα έως το 2030 σύμφωνα με τις ανάγκες του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας -

χρηματοδότηση RRP)

680 MW Σταθμοί αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας, π.χ. αντλητικοί σταθμοί αποθήκευσης

800 - 900 MW Σταθμοί αποθήκευσης μικρής χωρητικότητας (μπαταρίες)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

• Η ΡΑΕ έχει εκδώσει 140 άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 10.300 MW 

(εκ των οποίων 2000 ΜW είναι συνδεδεμένα με σταθμούς ΑΠΕ) 

• Έχουν υποβληθεί επιπλέον 78 αιτήσεις για άδεια παραγωγής για 

αυτόνομους σταθμούς αποθήκευσης συνολικής δυναμικότητας 4.800 MW

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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>20 GW

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΕΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ 2030 ΕΣΕΚ

Μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου
(Έτος Αναφοράς1990)

>40%

Μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας
>35%

Μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
61-64%

Τελική κατανάλωση ενέργειας

~38% Αύξηση της 

Ενεργειακής 

Απόδοσης

(σε σύγκριση με τις 

προβλέψεις του 2007 )

Μερίδιο Λιγνίτη στην κατανάλωση 

ισχύος
0%
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ΣΤΟΧΟΣ : ΕΤΟΣ 2030

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

(Αναφορικά με το έτος 1990)
>55%

Μερίδιο ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ≈70%

Μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας
>45%

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (ως % της 

προβολής για το 2030 της ΤΚΕ του Σεναρίου Αναφοράς 

του 2020)

>13% (?)

Μερίδιο Λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή 0%

10

Η Ενεργειακή Μετάβαση, με 

βάση τους νέους φιλόδοξους 

στόχους μας, απαιτεί 

προϋπολογισμό μεγαλύτερο 

των 44 δισεκατομμυρίων € REPowerEU

Αναθεωρημένο ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 

και το Κλίμα)
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Προσεκτική χαρτογράφηση και πλήρης 

αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινών πόρων

Tο RRF κινητοποιεί περισσότερα από 30 δισ.

σε επιχορηγήσεις και δάνεια

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου μας, ο 

“Πράσινος Πυλώνας” του ΠΑΑ (RRP), 

ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις, 

(συν ≈1 επιπλέον δισ. ευρώ από τα κονδύλια 

REPower). 

Θα κινητοποιήσει άλλα 4,1 δισεκατομμύρια από 

την ιδιωτική συμμετοχή.

Ανέρχεται στο 24% του συνολικού ποσού για 

επιχορηγήσεις στην Ελλάδα. 
11

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΊΝΑΙ 

ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Το όραμα: όχι μόνο να αλλάξουμε το 

ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας, αλλά 

και το Μοντέλο Παραγωγής και να 

αναδυθούμε ως μια ισχυρότερη (και 

υγιέστερη ) οικονομία



PWC 
CVC Greek Portfolio 

CEO Day

29.9.2022

Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας διαχειρίζεται 16 από τις 23 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του 

Πράσινου Πυλώνα του RRF, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 3,5 δισεκατομμυρίων. Τρεις 

από τις τέσσερις συνιστώσες του Πράσινου Πυλώνα είναι έργα του τομέα Ενέργειας:

12

1. Ενεργοποίηση

๏ Υποστήριξη και ανάπτυξη 

μπαταριών και 

υδροηλεκτρικής 

αποθήκευσης

๏ Ηλεκτρική Διασύνδεση των 

νησιών με την ηπειρωτική 

Ελλάδα

๏ Αύξηση της ισχύος των 

υποσταθμών διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας για τη 

διευκόλυνση της σύνδεσης 

πρόσθετων ΑΠΕ

๏ Περεταίρω  απλοποίηση των 

διαδικασιών αδειοδότησης

για επενδύσεις ΑΠΕ

2. Ανακαίνιση

๏Ανακαίνιση του 

υφιστάμενου κτηριακού 

αποθέματος, 

συμπεριλαμβανομένων 

των οικιακών, 

εμπορικών, 

βιομηχανικών και 

δημοσίων κτηρίων

- Εξοικονόμηση Κατ’ 

Οίκον

- Εξοικονόμηση σε 

επιχειρήσεις

- Εξοικονόμηση στο 

δημόσιο τομέα

3. Επαναφόρτιση & 

ανεφοδιασμός καυσίμου

๏ Προβλέπει τη δημιουργία μιας 

αλυσίδας αξίας στην καινοτομία 

στον τομέα της ενέργειας και της 

ηλεκτροκίνησης, δίνοντας κίνητρα 

στις βιομηχανίες να επενδύσουν  

στην Ε&Α στην Ελλάδα.

๏ Εξηλεκτρισμός των μεταφορών 

(φορτιστές παντού, ηλεκτρικά 

αστικά λεωφορεία, ηλεκτρικά ταξί) 

- Μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν 

την εγκατάσταση και λειτουργία 

εξοπλισμού φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων (EV)



Αναθεώρηση 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

RED IΙI, EED & ETS-BRT

ΚΤΗΡΙΑ

Αύξηση ποσοστού ΑΠΕ σε θέρμανση – ψύξη

Υποχρεωτικός στόχος ετήσιας αύξησης 

τουλάχιστον 0,8% και 1,1% κατά μ.ο. για την 

περίοδο 2021-2025 και 2026-2030, με έτος 

αναφοράς το 2020 (άρθρο 23 παρ. 1)

EED: Αποδοτικά συστήματα θέρμανσης 

ψύξης - Εμβληματικός ρόλος του δημοσίου 

(ετήσια μείωση κατανάλωσης 1,9%) και 

υποχρέωση για ανακαίνιση του 3% της 

συνολικής επιφάνειας κατ’ ελάχιστον

Ένταξη του τομέα των κτηρίων σε αυτόνομο 

σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 

CO2 (ETS)

Από το 2025, απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων
πετρελαίου θέρμανσης1

4

2
Από το 2030, το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά
αναμεμειγμένο με 30% ανανεώσιμο καύσιμο

Από το 2023, σε όλα τα νέα κτήρια πλην κατοικιών και ξενοδοχείων με
κάλυψη > 500 τ.μ. τοποθετούν υποχρεωτικά σε τουλάχιστον 30% της
κάλυψης φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά (Δυνατότητα εξαιρέσεων ορισμένων
κατηγοριών)

3

Κλιματικός Νόμος (ν. 4936/20022, ΦΕΚ Α’ 105)

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων από 

τα κτήρια

Από το 2023, στο ΣΕΑΚ της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015
συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των
κτηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-1:2018

ΦΒ & θερμικά ηλιακά συστήματα σημαντική 
συνεισφορά στη μείωση εκπομπών και την 

κατάταξη κτηρίου σε ενεργειακή κατηγορία Α+ 
(ΚΕΝΑΚ)
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Μείωση της έντασης των εκπομπών GHG 

κατά 13% ή μείγμα 29% ΑΠΕ, πολλ/στης 4 

η/κ, με επιβολή σχετικής υποχρέωσης 

στους προμηθευτές (άρθρο 25)

 Υποστόχος: α) ενδεικτικό μερίδιο 5,2% 

(από 2,6% υποχρεωτικό) των 

ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής 

προέλευσης (RFNBOs) το 2030 και β) 

υποχρεωτικό μερίδιο 4,4% (από 2,2%) των 

προηγμένων βιοκαυσίμων το 2030 (1% το 

2025) 

 Όριο στα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς μέχρι 

1% πάνω από το ποσοστό στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές το 

2020 (Σε κάθε περίπτωση έως 7%) 

 Ένταξη του τομέα των οδικών

μεταφορών σε αυτόνομο ETS

Κλιματικός Νόμος (ν. 4936/20022, ΦΕΚ Α’ 105)

Μέτρα προώθησης των οχημάτων μηδενικών εκπομπών

Από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί και το 1/3 των νέων
ενοικιαζόμενων ΙΧ στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης
είναι υποχρεωτικά μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί Δήμοι.
Το αργότερο έως το τέλος του 2023, επανεξετάζεται η καταληκτική
ημερομηνία καθώς και η δυνατότητα επέκτασης του μέτρου σε άλλες
περιοχές με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης.

Από το 2024 το ¼ των νέων εταιρικών ΙΧ θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή
υβριδικά έως 50γρ CO2/χλμ.

1

2

Από το 2030 απαγορεύεται η πώληση
καινούργιων επιβατικών οχημάτων και
ελαφρών επαγγελματικών οχήματα με
κινητήρες εσωτερική καύσης (με την
επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας).

3



Αναθεώρηση 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

RED IΙI & EED

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 μερίδιο τελικής κατανάλωσης ΑΠΕ, με 

ενδεικτικό στόχο μέσης ετήσιας αύξησης 

κατά 1,1% μέχρι το 2030 (άρθ 22α παρ. 1)

 τίθεται υποχρεωτικός υποστόχος για 

RFNBOs το 2030: 35% (50% - 40%, πρ

30%) και το 2035: 50% (άρθ 22α παρ. 1)

 Τα ΚΜ παρέχουν στοιχεία κατανάλωσης 

για τη  βιομηχανία

 Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και για 

επιχειρήσεις με «μεγάλο ενεργειακό 

ενδιαφέρον» και ενεργειακός έλεγχος για 

λοιπές

Κλιματικός Νόμος (ν. 4936/20022, ΦΕΚ Α’ 105)

Μέτρα για μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων από 

επιχειρήσεις και ειδικές κατηγορίες εγκαταστάσεων

1

2

Έως την 31η Οκτωβρίου 2023:
Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, τα πιστωτικά
ιδρύματα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι επιχειρήσεις
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, οι
εταιρίες ταχυμεταφορών, οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου, οι αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500
εργαζόμενους, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.

υποβάλλουν σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΟΦΥΠΕΚΑ
έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το έτος αναφοράς 2022. Στην
έκθεση συμπεριλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου. Η έκθεση επικαιροποιείται ετησίως.

Εξαιρούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τα έργα και δραστηριότητες των επιχειρήσεων των κατηγοριών:
συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα
αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής,
πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, Βιομηχανικές
δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

υποχρεούνται σε κατ’ ελάχιστον μείωση εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων 30%
έως το 2030 σε σχέση με το 2019, αναγόμενα στην κατάλληλη μονάδα
προϊόντος/έργου, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

Δυνατότητα αντιστάθμισης με φυτεύσεις/δασώσεις, πράσινα πιστοποιητικά κλπ.



Σας ευχαριστώ

Γενικός Διευθυντής Ενέργειας

ΥΠΕΝ

Δημήτρης Τσαλέμης

Welcome to the new era of renewables in Greece


