
Putting Regions on Track for 
Carbon Neutrality by 2050

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της Συμφωνίας Νo 784974.
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Η ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα 
για το 2030 και το 2050



Κυριότερες υποχρεώσεις σχεδιασμού πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα:

 N. 4342/2015 - Υποβολή εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή 

αποδοτικότητα, καθώς και σχεδίου ενεργειακής αποδοτικότητας για τα δημόσια 

κτίρια κάθε τριετία,

 Ν. 3851/2010 - Υποβολή εθνικού σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας,

 Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός - Οδικός Χάρτης για το 2050,

 Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός- Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα,

 Ν. 4414/2016 – Εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και την τρωτότητα κάθε 

περιοχής.
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Θεσμικό πλαίσιο



Ευρωπαϊκή Ένωση:

 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020, 

 40% μέχρι το 2030 (27% κατανάλωση από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 27% 

βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας),

 Οδικός Χάρτης για την Ενέργεια για το 2050 - 80-95%  μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου.
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Στόχοι Ενεργειακής Πολιτικής (1/2)

Ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13/11/18 δεσμευτικοί στόχοι για 

τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (32%) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (32,5%), 

ενόψει του 2030.



Ελλάδα:

 4% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε σχέση με το 

2005, βάσει της αριθ. 406/2009/ΕΚ απόφαση της ΕΕ,

 16 % μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 (27% 

διείσδυση ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας) σε σχέση με το 2005, βάσει του 

Κανονισμού 2018/842 της ΕΕ – Ο στόχος αυτός διαμορφώνεται στο 31% στο 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που μόλις τέθηκε προς διαβούλευση,

 60-70% μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον Οδικό χάρτη 

για το 2050 για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό. 

4

Στόχοι Ενεργειακής Πολιτικής (2/2)



Προγραμματισμένα μέτρα πολιτικής την περίοδο 2017-2020:

 Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 

 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων 

 Έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε ΜΜΕ και μέτρα στήριξης

 Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001

σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

 Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέσω ΕΕΥ

 Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης ενέργειας 

 Ενεργειακοί υπεύθυνοι και σχέδια δράσης δημόσιων κτιρίων

 Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού

 Ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων

 Καθεστώτα επιβολής
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4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (1/2)



Δράσεις που αφορούν τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις των δήμων :

 Το πρόγραμμα «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων» από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και από Εθνικούς Πόρους,

 Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Υποδομών» - Έργα ενεργειακής 

αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και Έργα παραγωγής και διανομής ενέργειας που 

προέρχεται από ΑΠΕ από ΕΠΑνΕΚ και ΕΤΕπ,

 Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001

σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,

 Ενεργειακοί υπεύθυνοι και σχέδια δράσης δημόσιων κτιρίων,

 Το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

«Εφαρμογή δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

εγκαταστάσεις οδοφωτισμού ΟΤΑ» και «Εφαρμογή δράσεων βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις αντλιοστασίων ΟΤΑ».
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4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (2/2)



7

Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(1/2)

Εμπλεκόμενοι Φορείς:
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Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα (2/2)

Αρμοδιότητες:

 Διαμόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων, μεθοδολογίας και κατευθύνσεων για

τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς και για την εκπόνηση του

Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

 Επεξεργασία των προς διερεύνηση σεναρίων ανάπτυξης των ενεργειακών

συστημάτων της χώρας.

 Σχεδιασμός και προώθηση προτάσεων ενεργειακών πολιτικών.

 Συντονισμός των θεσμικών φορέων για τη συμβολή τους στις δραστηριότητες.

 Συντονισμός και διενέργεια διαβουλεύσεων σε εθνικό και περιφερειακό

επίπεδο.

 Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οριστικοποίηση του

Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

 Εποπτεία της διαδικασίας.
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Στόχοι και ανάγκες για το 2050

 Βέλτιστη αξιοποίηση εγχώριων πόρων.

 Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας

 Μέγιστη διείσδυση ΑΠΕ.

 Σημαντική μείωση 
εκπομπών CO2

Μείωση εξάρτησης από 
εισαγόμενη ενέργεια

• Σταθμοί ελεγχόμενης 
εξόδου

• Σταθμοί μη ελεγχόμενης 
εξόδου

Ηλεκτρικό Μίγμα 
2050

• Αντιστάθμιση 
διακυμάνσεων

• Απορρόφηση 
πλεονάζουσας παραγωγής

Σταθμοί 
Αποθήκευσης

Τεχνικές Αποθήκευσης:

 Αντλητικοί Σταθμοί

 Συστοιχίες 
Συσσωρευτών (utility 
batteries)
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Προτεραιότητες ανά Τομέα

Κτιριακός

Τομέας

Παραγωγή

Ηλεκτρικής

Ενέργειας

Μεταφορές 

Βιομηχανία
Κύριοι

Τομείς

 Διείσδυση ΑΠΕ
 Αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας & φυσικού αερίου
 Αντικατάσταση πετρελαίου
 Κάλυψη θερμικών φορτίων από 

θερμικά ηλιακά συστήματα & αντλίες 
θερμότητας

 85-100% 
διείσδυση ΑΠΕ

 Έξυπνα δίκτυα
 Διεσπαρμένη 

παραγωγή
 Διείσδυση βιοκαυσίμων 

νέας γενιάς
 Αντικατάσταση πετρελαίου 

από ηλεκτρική ενέργεια.

 Σταδιακή διείσδυση 
συμπαραγωγής



Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για το 2050, η πρωτογενής παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας περιλαμβάνει:

 Γεωθερμικούς σταθμούς,

 Ηλιοθερμικούς σταθμούς,

 Φ/Β σταθμούς,

 Αιολικούς σταθμούς,

 Υδροηλεκτρικούς σταθμούς,

 Βιοαέριο – κυψέλες καυσίμου,

 Βιομάζα - βιοαέριο,

 Φυσικό αέριο – κυψέλες καυσίμου,

 Φυσικό αέριο,

 Πετρελαϊκά προϊόντα,

 Στερεά καύσιμα.
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Τεχνολογικές προτεραιότητες στην πρωτογενή παραγωγή



Κτίρια

 Αντλίες θερμότητας,

 Μικρά συστήματα ΑΠΕ /ΣΗΘΥΑ,

 Ηλιοθερμικά συστήματα,

 Τηλεθέρμανση / τηλεψύξη από ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ,

Μεταφορές

 Διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων,

 Εξηλεκτρισμός μέσων σταθερής τροχιάς,

 Διείσδυση βιοκαυσίμων (ανάπτυξη δικτύου πώλησης).

Αγροτικός τομέας

 Αξιοποίηση γεωργικών υπολειμμάτων για βιομάζα,

 Ανανέωση γεωργικών ελκυστήρων.
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Τεχνολογικές προτεραιότητες / μέτρα στη ζήτηση



 56% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από λιγνιτικές 

μονάδες.

13

Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα

Σενάριο Υφιστάμενων

Πολιτικών

• Συντηρητική υλοποίηση 
πολιτικών για την ενέργεια 
και το περιβάλλον

• 40% μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε 
σχέση με τα επίπεδα του 
2005

• Μέτρια διείσδυση ΑΠΕ

• Μέτρια εξοικονόμηση 
ενέργειας

Σενάριο Μέτρων

Μεγιστοποίησης ΑΠΕ

• Μέγιστη διείσδυση ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή

• 60-70% μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου

• Μεγάλη εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κτίρια και τις 
μεταφορές 

Σενάριο Περιβαλλοντικών 
Μέτρων Ελαχίστου Κόστους

• Επιλογή μίγματος 
ενεργειακών τεχνολογιών 
βάσει του κριτηρίου 
ελαχίστου κόστους 

• 60-70% μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

• Διείσδυση ΑΠΕ έως και 85% 
λόγω περιορισμένων 
δυνατοτήτων αποθήκευσης

• Παράταση της χρήσης λιγνίτη



 N. 4342/2015 - Υποβολή σχεδίου ενεργειακής αποδοτικότητας για τα δημόσια

κτίρια σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου κάθε διετία. Το σχέδιο περιέχει

συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της

ενεργειακής απόδοσης, ενώ καθιερώνεται σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το

οποίο περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους,

 Ν. 4414/2016 – Εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων για την προσαρμογή στην

κλιματική αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και την

τρωτότητα κάθε περιοχής. Τα ΠΕΣΠΚΑ αξιολογούνται τουλάχιστον ανά επταετία

και αναθεωρούνται εφόσον ενδείκνυται και απαιτείται σύμφωνα με την ανάλυση

αξιολόγησης
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Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών στον σχεδιασμό



 Οι εθνικές αρχές διαμορφώνουν προτεραιότητες πολιτικής μετά από

διαβούλευση με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές,

 Καθορισμός της συνεισφοράς κάθε περιφερειακής αρχής στην επίτευξη των

εθνικών στόχων εκ μέρους των εθνικών αρχών,

 Ο καθορισμός προτεραιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο πραγματοποιείται

κατόπιν αξιολόγησης του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή των

τοπικών αρχών μέσα από συναντήσεις εργασίας και διαδικασίες διαβούλευσης.

 Ανάπτυξη περιφερειακού σχεδιασμού με τη συμμετοχή διαφορετικών

εμπλεκόμενων φορέων σε διαφορετικούς τομείς.

 Οι περιφερειακές αρχές ηγούνται εθελοντικού σχήματος για την υποστήριξη του

σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο (π.χ. συντονιστής στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ή

ανεξάρτητα από αυτό),

 Συμμετοχή των τοπικών αρχών στο Σύμφωνο των Δημάρχων,

 Χρηματοδότηση για την εκπόνηση τοπικού ενεργειακού σχεδιασμού.
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Προτάσεις Συνεργασίας στον Ενεργειακό Σχεδιασμό
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Σας ευχαριστούμε!

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Προτεραιότητες πολιτικής για το 2050                                                   

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

@CTrack50

www.c-track50.eu

C-Track 50
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Προτεραιότητες πολιτικής για το 2050 σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Παραγωγή Η.Ε. 
από ΑΠΕ σε 
τοπικό επίπεδο

Σύσταση δημοτικής 
εταιρείας για το σκοπό 
αυτό

Αξιοποίηση γεωργικών 
υπολειμμάτων


