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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Φόρμα Επικοινωνίας  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

Με τη σύσταση και τη συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα, ξεκίνησε 

πρόσφατα η διαδικασία για την εκπόνηση του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας μας σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έχοντας ως κεντρικό στόχο την υιοθέτηση ενός βιώσιμου εθνικού μοντέλου 

ενεργειακής ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, σκοπός   του ενεργειακού σχεδιασμού  είναι ο προγραμματισμός , η ανάπτυξη και η 

εφαρμογή μέτρων και πολιτικών, ικανών να συντελέσουν στην επίτευξη τόσο ποσοτικών όσο και 

ποιοτικών ενεργειακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικά συσχετιζόμενων στόχων, που θα συνεισφέρουν 

παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ και ταυτόχρονα θα ανταποκριθούν στην 

πρόκληση της μείωσης του κόστους  ενέργειας προς τους Έλληνες καταναλωτές. 

Σε αυτό το πλαίσιο για την εκπόνηση του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και της κατάρτισης  του 

σχετικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας 

προσκαλεί να καταθέσετε τις προτάσεις σας αναφορικά με τους στόχους, τα μέτρα και τις πολιτικές που 

θα πρέπει να συσχετιστούν με τα θέματα του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού για την περίοδο μέχρι 

και το 2030. 

Ο στόχος της διαβούλευσης σε αυτή την αρχική περίοδο αποσκοπεί στο να υπάρξει μια πλήρης 

καταγραφή των προτάσεων αναφορικά με τους στόχους και τα μέτρα που θα έπρεπε να τεθούν και να 

εφαρμοστούν αντίστοιχα στην Ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού. 

Οι προτάσεις σας μπορούν να υποβληθούν και ανά θεματική ενότητα και διάσταση του Εθνικού Σχεδίου, 

(συγκεκριμένα 1. Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου, 2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 3. Ενεργειακή 

Απόδοση, 4. Ενεργειακή Ασφάλεια, 5. Αγορά Ενέργειας, 6. Έρευνα, Καινοτομία και 

Ανταγωνιστικότητα). 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης οι συμμετέχοντες καλούνται επίσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους 

αναφορικά με τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με την αξιολόγηση των 

επιπτώσεων από τις προτεινόμενες πολιτικές και μέτρα και πως αυτές οι παράμετροι θα πρέπει να 

αξιολογηθούν και ιεραρχηθούν.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Συμπληρώστε ανά ενότητα τα σχετικά πεδία και επισυνάψτε αν επιθυμείτε και σχετικά ηλεκτρονικά 

έγγραφα ή βιβλιογραφικές αναφορές. 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

• Αναφέρατε τους κεντρικούς στόχους που προτείνετε στο πλαίσιο του εθνικού ενεργειακού 

σχεδιασμού:  

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο)  

1. Ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια εφοδιασμού – Ισχυρή συμβολή της Ελλάδας 

στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης  

2. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση 

των υδάτινων πόρων.  

3. Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση 

4. Ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή 

5. Τεχνολογική έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη 
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Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1η Θεματική Ενότητα: Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 

 

• Μέτρα και Πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν:  

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

O Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οφείλει να εξυπηρετεί το στόχο για μία οικονομία 

χαμηλών εκπομπών ως το 2030 και να είναι συμβατός με ένα μονοπάτι (pathway) 

πλήρους αποανθρακοποίησης (decarbonisation) της οικονομίας ως τα μέσα του αιώνα. 

Πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι το Ελληνικό κοινοβούλιο έχει επικυρώσει με μεγάλη 

πλειοψηφία τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, στόχος της οποίας είναι η 

συγκράτηση της πλανητικής θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους +2°C και αν είναι 

εφικτό, στον 1,5°C. 

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: 

1. Φιλόδοξος εθνικός στόχος για τη μείωση των εκπομπών για το 2030 

2. Συγκεκριμένο και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για ηλεκτρικό σύστημα μηδενικών 

εκπομπών  

3. Ενίσχυση και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού μηχανισμού ETS 

 

 

• Άλλες προτάσεις / συνδυαστικές με τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες και επιμέρους στόχοι  

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

1. Μαζική προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό και με άλλες 

τεχνολογίες όπως αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και γενικά Power-to-X 

technologies 

2. Εξοικονόμηση Ενέργειας και βελτίωση της αποδοτικότητας 
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2η  Θεματική Ενότητα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

• Μέτρα και Πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν:  

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

Στρατηγική 

1. Εθνικός στόχος για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα το 2030.  

Δεδομένου του πλούσιου δυναμικού ΑΠΕ της Χώρας, ο εθνικός στόχος πρέπει να είναι 

σαφώς υψηλότερος από τον ανάλογο στόχο 35% που πρότεινε το Ευρωκοινοβούλιο για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Σημειώνεται ότι ο στόχος του 2020 δεν θα επιτευχθεί, γεγονός που δημιουργεί 

αυξημένες ανάγκες για την πορεία επίτευξης του στόχου του 2030 

2. Διακριτοί στόχοι για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, τις μεταφορές και 

την ψύξη/θέρμανση το 2030 

3. Συγκεκριμένοι ενδιάμεσοι στόχοι ΑΠΕ στην πορεία προς το 2030 και προσδιορισμός 

εναλλακτικών διορθωτικών μέτρων εάν αυτοί δεν επιτυγχάνονται (π.χ. αν οι 

διαγωνισμοί δεν αποδίδουν την απαιτούμενη ισχύ) 

Ηλεκτρική αγορά και πληρωμές 

4. Επιβολή υποχρεώσεων αγοράς αποκλειστικά στις νέες επενδύσεις ΑΠΕ μετά την 

επίτευξη των ακόλουθων προϋποθέσεων σωρευτικά:  

α) την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του νέου σχεδιασμού της ηλεκτρικής 

αγοράς  

β) την για ικανό χρόνο λειτουργία της ενδοημερησίας αγοράς με ικανή ρευστότητα 

γ) την δημιουργία και λειτουργία ικανού πλήθους φορέων συσσώρευσης 

Περαιτέρω, πρέπει να μη θιγεί η προτεραιότητα των ΑΠΕ στην κατανομή του φορτίου 

5. Αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα πληρωμών χωρίς στρεβλώσεις και κρυφές επιδοτήσεις 

(π.χ. στο κόστος των Προμηθευτών). Ενίσχυση της φερεγγυότητας του νέου ΔΑΠΕΕΠ 

Το σύστημα πληρωμών πρέπει να αφορά και τις υπηρεσίες που -πέραν τις ενέργειας- 

προσφέρουν οι υποδομές αποθήκευσης 

6. Διαφανής και αξιόπιστη απεικόνιση του αληθινού κόστους των ΑΠΕ στα τιμολόγια 

λιανικής 

7. Διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές αναδρομικές μεταβολές σε οποιοδήποτε 

στοιχείo του επιχειρηματικού σχεδίου υφιστάμενων και νέων επενδύσεων (π.χ. 

παρεμβάσεις στις τιμές, επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων από την αγορά, επιβολή 

τελών κλπ.) 
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Υποδομές 

8. Ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου 

Οι διασυνδέσεις αυτές μπορεί να συνδυαστούν με μεγάλες αιολικές εγκαταστάσεις στα 

νησιά, οι οποίες φυσικά πρέπει να αντιμετωπιστούν με όρους ισοτιμίας από το νέο 

πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών. 

Σε κάθε περίπτωση, στόχος πρέπει να είναι η πλήρης αποανθρακοποίηση της 

παραγωγής ηλεκτρισμού στα νησιά με μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Αυτό 

μπορεί να γίνει είτε με την κατά τα ανωτέρω διασύνδεσή τους ή και με υβριδικά 

συστήματα ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας. 

9. Ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες. Ενίσχυση των 

ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην περιοχή της Βαλκανικής. 

10. Υποδομές αποθήκευσης στο Ηλεκτρικό Σύστημα. Οι υποδομές αυτές πρέπει να 

αφορούν τόσο μεγάλες «κεντρικές» μονάδες χωροθετημένες σε κατάλληλα σημεία του 

Συστήματος όσο και μεμονωμένες μονάδες αποθήκευσης που πρέπει να επιτραπεί να 

εγκαθίστανται εντός των σταθμών ΑΠΕ και θα τροφοδοτούνται από αυτούς. 

Χωροταξικός σχεδιασμός και βιοποικιλότητα 

11. Βελτιωτικές παρεμβάσεις κατά τις διαδικασίες αναθεώρησης του χωροταξικού 

σχεδιασμού με ενεργό συμμετοχή του κλάδου των ΑΠΕ. 

12. Μηχανισμός διασφάλισης ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο θα υπηρετεί τον ενεργειακό σχεδιασμό και δεν θα θέτει νέους 

παράλογους περιορισμούς ενάντια στις ΑΠΕ που δεν χρειάζονται για την προστασία 

της βιοποικιλότητας. 

13. Μηχανισμός διασφάλισης ότι οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και τα σχέδια 

προστασίας και διαχείρισης των περιοχών Natura, θα είναι συμβατά τον ενεργειακό 

σχεδιασμό και δεν θα θέτουν οριζόντιους και αντιεπιστημονικούς περιορισμούς 

ενάντια στις ΑΠΕ. 

14. Εμπλουτισμός των περιβαλλοντικών όρων με βάση τις σύγχρονες τάσεις της 

τεχνολογίας στον τομέα της προστασίας της βιοποικιλότητας, ώστε να  μπορούν να 

εγκρίνονται και εγκαθίστανται ΑΠΕ που στο παρελθόν θα απορρίπτονταν 

Αδειοδότηση 

15. Ριζική απλοποίηση και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης, με έμφαση 

στις διαδικασίες των δασικών υπηρεσιών 

16. Διασφάλιση της συμμόρφωσης των διαδικασιών των διαφόρων υπηρεσιών με το ΕΧΠ-

ΑΠΕ με έμφαση στις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Άρση της υποκειμενικότητας των 

σχετικών κρίσεων με την εισαγωγή αντικειμενικών – ποσοτικών κριτηρίων. 
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17. Εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα ώστε να αποσαφηνιστεί 

ότι επιτρέπεται η αδειοδότησή τους. 

18. Άμεση αξιοποίηση του ηλεκτρικού χώρου όπου έχει δημιουργηθεί (π.χ. Πελοπόννησος) 

19. Κατάργηση διαφόρων τελών και χρεώσεων που δεν εξυπηρετούν πλέον κανένα σκοπό 

(πχ.  Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής) 

20. Οργάνωση μιας Υπηρεσίας Αδειοδότησης Επενδύσεων ΑΠΕ και Συναφών Υποδομών 

(Agency) (χωρίς νέες προσλήψεις) που θα συγκεντρώσει στελέχη-δημόσιους 

λειτουργούς από όλες τις επιμέρους υπηρεσίες και νομοθεσίες (ενεργειακή, 

περιβαλλοντική, χωροταξική, δασική, πολεοδομική, αγροτική, αρχαιολογική κλπ), θα 

έχει κεντρική και περιφερειακή διάρθρωση και στελέχωση, και η οποία θα εκδίδει την 

άδεια της επένδυσης. 

Επικοινωνία και Ενημέρωση 

21. Προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης απευθυνόμενα σε: 

α) Δημόσιους λειτουργούς σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 

β) Βουλευτές, Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων και Συντονιστές ΑΠΔ 

γ) Εκλεγμένα στελέχη περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων 

δ) Τοπικές κοινωνίες 

ε) Δικαστικό σώμα 

22. Προγράμματα επικοινωνίας και ΜΜΕ σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο 

Γενικότερα θέματα 

23. Ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών για τις επιχειρήσεις 

24. Εισαγωγή ασφαλιστικών δικλίδων για την μείωση των καταφανώς αβάσιμων  ή 

κακόβουλων δικαστικών προσφυγών (π.χ. με την εισαγωγή της έννοιας της ευθύνης 

του αιτούντα έπειτα από σχετική δικαστική κρίση) 

25. Αυστηρή εφαρμογή από τη δικαστική εξουσία των προθεσμιών για δικαστική 

προσφυγή ενάντια σε επενδύσεις 

 

 

• Άλλες προτάσεις / συνδυαστικές με τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες και επιμέρους στόχοι 

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

Τα σημεία 4-7 αφορούν και τη θεματική ενότητα «Αγορά Ενέργειας» 

Τα σημεία 8-10 αφορούν και τη θεματική ενότητα «Ενεργειακή Ασφάλεια» 
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3η  Θεματική Ενότητα: Ενεργειακή Απόδοση 

 

• Μέτρα και Πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν:  

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

Κτίρια 

Η πολιτική για την Ενεργειακή Απόδοση πρέπει να δίνει έμφαση στην εξοικονόμηση 

ενέργειας στα Κτίρια, διότι έτσι θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη: 

ι) Στην κοινωνική συνοχή μέσω της μείωσης της ενεργειακής φτώχιας και της ενίσχυσης των 

πιο ευάλωτων ενεργειακών καταναλωτών 

ιι) Στην οικονομία μέσω (α) της επαν-ενεργοποίησης των επαγγελμάτων που σχετίζονται με 

την οικοδομή (β) της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων σε τεχνολογικούς τομείς που 

σχετίζονται με τα έξυπνα κτίρια, της διαχείριση της ζήτησης (DSM) και τον ενεργό 

καταναλωτή (procumer). 

Για αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ υποστηρίζει ένα εκτενές πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση 

των κτιρίων που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο για το πλήθος των κτιρίων 

που θα αναβαθμιστούν, όπως το δεκαετές πρόγραμμα ΕΞΕ σε 1 εκατομμύριο κτίρια που 

παρουσίασε η Greenpeace το Φθινόπωρο 2015. 

Παράλληλα απαιτείται η ολοκλήρωση του πλαισίου του Ν. 4122/2013, σύμφωνα με τον 

οποίο πρέπει όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 

(ΣΜΕΚ) από 1.1.2021 (τα δημόσια από 1.1.2019). Ειδικότερα απαιτείται προσδιορισμός 

μεθοδολογίας κτιρίων ΣΜΕΚ και επικαιροποίηση ΚΕΝΑΚ, ενσωμάτωση προτύπων ΣΜΕΚ σε 

οικονομικά κίνητρα, ενημέρωση αρμόδιων πολεοδομικών και άλλων αρχών, 

επανεκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών κλπ. 

Δίκτυα 

Συνέχιση και ενίσχυση των προγραμμάτων για έξυπνα δίκτυα (smart grids) και 

ηλεκτρονικούς μετρητές 

 

 

• Άλλες προτάσεις / συνδυαστικές με τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες και επιμέρους στόχοι 

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

 

 

 

 

  

https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/5210/me-simmaxo-ton-ilio/
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4η  Θεματική Ενότητα: Ενεργειακή Ασφάλεια 

 

• Μέτρα και Πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν:  

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

Η μαζική ανάπτυξη των ΑΠΕ, περιλαμβανομένης ειδικότερα της ανάπτυξης του αιολικού 

δυναμικού του Αιγαίου, νησιωτικού και θαλάσσιου, είναι κρίσιμη πολιτική για την 

ενεργειακή ασφάλεια της Χώρας και κυρίως για τη δυναμική συμβολή της στην ενεργειακή 

ασφάλεια της Ευρώπης.  

Η διάσταση αυτή, ήτοι της συμβολής της Χώρας μας στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή 

ανεξαρτησία, πρέπει να είναι κυρίαρχη στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό διότι συνδέεται 

με την εξωτερική πολιτική και τα διαρκή εθνικά συμφέροντα. 

Η πρόταξη ενός σχεδίου που θα καθιστά το αιολικό δυναμικό του Αιγαίου μια ακόμα πηγή 

ενέργειας της Ευρώπης επιτρέπει στη Χώρα: 

1. Να ενισχύσει τα συμφέροντα της Ευρώπης στο χώρο του Αιγαίου με προφανή εθνικά 

και γεωπολιτικά οφέλη 

2. Να τοποθετηθεί στρατηγικά στη γενικότερη συζήτηση για την ενέργεια στη ΝΑ Ευρώπη 

και τη ΝΑ Μεσόγειο, συνεισφέροντας απτά οφέλη στην Ευρωπαϊκή πολιτική 

3. Να εμπλουτίσει και ενισχύσει την ενεργειακή διάσταση της εξωτερικής της πολιτικής. 

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει αναπτύξει δύο άξονες πολιτικής: 

α) Κατ΄ αρχάς προσπαθεί να προωθήσει την έρευνα για εγχώριους υδρογονάνθρακες. 

β) Αφετέρου, προσπαθεί να γίνει χώρος διαμετακόμισης ενέργειας είτε μέσω της 

λεγόμενης πολιτικής των αγωγών είτε μέσω πρόσφατων σχεδίων για καλωδιακές 

συνδέσεις με τη ΝΑ Μεσόγειο.  

Οι άξονες αυτοί δεν είναι συμβατοί με την προτεραιότητα για προστασία του κλίματος 

ενώ είναι προφανές ότι εμπεριέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια 

υγεία. Περαιτέρω, με την εξαίρεση του ΤΑP και οι δύο αυτοί άξονες είναι τουλάχιστον 

μακροπρόθεσμοι και αβέβαιοι.  

Αντί της έμφασης στους ανωτέρω άξονες, η Ελλάδα πρέπει να στρέψει την προσοχή 

της στον μοναδικό επιβεβαιωμένο ενεργειακό πόρο της, που είναι το αιολικό της 

δυναμικό και ειδικά αυτό του Αιγαίου, νησιωτικό και θαλάσσιο. 

4. Να διεκδικήσει Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των αναγκαίων 

υποδομών δικτύων για λογαριασμό της αλλά και για λογαριασμό των υπολοίπων 

Βαλκανίων ενισχύοντας το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. 
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• Άλλες προτάσεις / συνδυαστικές με τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες και επιμέρους στόχοι 

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

Τα αναγκαία μέτρα συνδέοντα με τα σημεία 7-9 της θεματικής για τις ΑΠΕ που 

περιλαμβάνουν τις εγχώριες και διεθνείς διασυνδέσεις και τις υποδομές αποθήκευσης 

 

 

  



 

10 

5η  Θεματική Ενότητα: Αγορά Ενέργειας 

 

• Μέτρα και Πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν:  

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

1. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς η οποία 

διασφαλίζει: 

• επιλογές για τον καταναλωτή στην λιανική αγορά 

• διαφάνεια στην πληροφόρηση και αποκάλυψη του πραγματικού κόστους των 

διαφόρων μορφών ενέργειας  

• συμπίεση του κόστους παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού 

2. Διασφάλιση της βιωσιμότητας του νέου ΔΑΠΕΕΠ και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, με 

κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: 

• Παροχή επαρκών διασφαλίσεων από τους φορείς που εισφέρουν τα έσοδα στον 

ΕΛΑΠΕ, ότι θα εκπληρώνουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, 

• Διατήρηση της υποχρέωσης των Προμηθευτών να επιστρέφουν στον ΕΛΑΠΕ το 

όφελος που αντλούν από τη διείσδυση των ΑΠΕ όπως συμβαίνει με τη  Χρέωση 

Προμηθευτών του Ν.4414/2016 

Γενικότερα σημειώνεται ότι οι Προμηθευτές είναι ο βασικός πυλώνας για την 

αποτελεσματική λειτουργία μιας απελευθερωμένης αγοράς, δεδομένου ότι μια βασική 

υπηρεσία που προσφέρουν είναι η ανάληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τις 

διακυμάνσεις των τιμών και η διασφάλιση των έγκαιρων πληρωμών όλων των παικτών της 

αγοράς. Επομένως ο ρόλος τους είναι σημαντικός τόσο για τους καταναλωτές πελάτες τους 

όσο και για τους παραγωγούς και τους διαχειριστές. Με την έννοια αυτή, η βιωσιμότητά 

τους είναι κρίσιμη.  

Παράλληλα, δεν υφίσταται κανένας λόγος -το αντίθετο- οι Προμηθευτές να μην 

αναλαμβάνουν το πλήρες κόστος της ενέργειας που προμηθεύονται. Η Χρέωση 

Προμηθευτών είναι -μεταξύ άλλων- ένας τέτοιος μηχανισμός που έχει άρει την επιδότηση 

του κόστους των Προμηθευτών και επομένως έχει διευρύνει το περιθώριο του 

ανταγωνισμού.    

 

 

• Άλλες προτάσεις / συνδυαστικές με τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες και επιμέρους στόχοι 

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

Τα σημεία 4-7 από τη θεματική ενότητα «ΑΠΕ» 
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6η  Θεματική Ενότητα: Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 
 

• Μέτρα και Πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν:  

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

1. Πρόγραμμα ανάπτυξης πλωτών ανεμογεννητριών 

2. Πρόγραμμα ανάπτυξης διαγνωστικών υπηρεσιών και μη καταστροφικών ελέγχων σε 

ανεμογεννήτριες 

3. Υβριδικά Αυτόνομα Συστήματα και αποθήκευση ενέργειας 

Όλα τα ανωτέρω προγράμματα, αφορούν πεδία τεχνολογικής ανάπτυξης που δεν έχουν 

κορεσθεί διεθνώς και επομένως προσφέρουν ακόμα ένα περιθώριο χρόνου στην Ελλάδα να 

τοποθετηθεί μεγιστοποιώντας τα σχετικά οφέλη. Ειδικά το πρόγραμμα για τις πλωτές 

ανεμογεννήτριες περιέχει ισχυρή εθνική διάσταση. 

 

 

• Άλλες προτάσεις / συνδυαστικές με τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες και επιμέρους στόχοι 

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 
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Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ 

• Αναφέρετε τις παραμέτρους που θεωρείτε κρίσιμες αναφορικά με την αξιολόγηση επιπτώσεων 

των προτεινόμενων μέτρων, πολιτικών και στόχων:  

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

1. Συμβολή στους στόχους του ενεργειακού σχεδιασμού κατά τη σειρά που έχουν τεθεί 

ανωτέρω 

2. Γεωπολιτικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας 

3. Μακροοικονομικές επιπτώσεις 

4. Επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία 

5. Ύψος αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων 

6. Επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή 

7. Επιπτώσεις στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό 

8. Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 

 

• Ιεραρχείστε τις παραμέτρους για την αξιολόγηση των επιπτώσεων: 

 Συμπληρώνετε ανά πεδίο τις προτάσεις σας (ελεύθερο κείμενο) 

Προτείνεται η ιεράρχηση που έχει ακολουθηθεί στο προηγούμενο ερώτημα 

 

 

Πληροφορίες 
Αναφέρετε άλλες πληροφορίες, παραπομπές ή μελέτες χρήσιμες για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό: 

Είδος Πληροφορίας Περιγραφή  
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Στοιχεία επικοινωνίας 
Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας 

Επωνυμία* Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, ΕΛΕΤΑΕΝ 

Όνομα εκπροσώπου 
επικοινωνίας* 

Παναγιώτης Παπασταματίου 

email επικοινωνίας* Info@eletaen.gr ; ceo@eletaen.gr  

Κατηγορία 
συμμετέχοντα 
(επιλέξτε ένα από 
τα ακόλουθα)* 

 Φυσικό πρόσωπο   Δημόσιος Φορέας 

 Φορέας αποκεντρωμένης διοίκησης  Επιχείρηση 

 Επαγγελματική Ένωση e Μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

 Ερευνητικό/Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  Άλλο 

• Σημείωση : Τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά 

 

mailto:Info@eletaen.gr
mailto:ceo@eletaen.gr

