
Αηκηιία Γ. Παηηαθνχ  

Οι Δπιπηώζεις ηοσ Δμπορίοσ Γικαιωμάηων Δκπομπών 

Ρύπων ζηο Δλληνικό ύζηημα Ηλεκηροπαραγωγής 

 
 

 

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 

ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΙΧΤΟ 

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

Δπιβλέπων : Παληειήο Κάπξνο 

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 

 

Αζήλα, Μάξηηνο 2012





Αηκηιία Γ. Παηηαθνχ  

 

 

Οι Δπιπηώζεις ηοσ Δμπορίοσ Γικαιωμάηων Δκπομπών 

Ρύπων ζηο Δλληνικό ύζηημα Ηλεκηροπαραγωγής 

 
 

 

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 

ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΙΧΤΟ 

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Δπιβλέπων : Παληειήο Κάπξνο 

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 

 

Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ 19
ε
 Μαξηίνπ 2012. 

Αζήλα, Μάξηηνο 2012

............................ 
Παληειήο Κάπξνο 

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 

............................ 
Κσλζηαληίλνο Βνπξλάο 

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 

............................ 
Γεψξγηνο Κνξξέο 

Αλ. Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 



 

 4 

................................... 

Αηκηιία Γ. Παηηαθνχ  

Γηπισκαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ Δ.Μ.Π. 

 

Copyright © Αηκηιία Γ. Παηηαθνχ, 2012  

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. 

 
Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή 

ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ.  Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα 

ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη 

ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα.  Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο 

εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. 

Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα 

θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 5 

Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

επξσπατθνχ εκπνξίνπ δηθαησκάησλ ξχπσλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ρξήζε ηνπ κνληέινπ PRIMES. Σν εκπφξην ξχπσλ ζεζπίζηεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν νη εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηα θξάηε-κέιε θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο 20-20-

20. Ζ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2020 έσο ην 2050 κε 

βήκα 5 εηψλ, φπνπ ην κνληέιν PRIMES, κέζσ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ειαρηζηνπνηεί 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηφ ην πιαίζην, κειεηψληαη ηξία ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα γηα ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ειεθηξνπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. ην πξψην 

ζελάξην έρεη ππνηεζεί ε απμεκέλε δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην 

ζχζηεκα. ην δεχηεξν ζελάξην, εθηφο απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε ιηγληηηθέο ζεξκηθέο κνλάδεο κε ηερλνινγία δέζκεπζεο θαη 

απνζήθεπζεο άλζξαθα. ην ηξίην ζελάξην είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηφζν κνλάδσλ κε 

δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε άλζξαθα, φζν θαη ε δεκηνπξγία ππξεληθψλ 

ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ. ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθνληαη νη επηπηψζεηο ζηελ πνξεία 

ησλ επελδχζεσλ ζε κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, θαζψο θαη ζηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

δειαδή ζηελ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζην ζχζηεκα, ζηελ θαηαλάισζε ησλ θπξηφηεξσλ 

θαπζίκσλ, ζηελ ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαηαλάισζεο θαη ζηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σέινο, ζεκεηψλνληαη νη αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρνπλ ηεζεί θαη, επίζεο, εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν είλαη ζπκθέξνπζεο, απφ νηθνλνκηθή 

ζθνπηά, επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγία δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο άλζξαθα θαη ζηελ 

ππξεληθή ηερλνινγία. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: ηφρνο 20-20-20, Δκπφξην Γηθαησκάησλ Ρχπσλ, Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο,  Γέζκεπζε θαη Απνζήθεπζε Άλζξαθα, Ππξεληθή Δλέξγεηα 
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Abstract 

 

The scope of this thesis is to study the impact of the European Emissions Trading Scheme in 

the Greek power system, using the PRIMES model. The Emissions Trading Scheme was  

established by the European Union in order to reduce the carbon emissions in the Member 

States cost-effectively and to implement the 20-20-20 targets. The simulation of the power 

system concerns the period from 2020 to 2050 in 5 years steps, and in this simulation the 

total system cost is minimized by the PRIMES model, through linear programming. In this 

context, three alternative scenarios are examined for the development of the Greek 

electricity generating system. In the first scenario, it is assumed that the penetration of 

renewable energy in the system will be increased. In the second scenario, apart from the 

choise of renewable energy sources, there is the possibility of investing in lignite-fired 

thermal plants with carbon capture and storage technology. In the third scenario it is 

possible to construct both plants with carbon capture and storage and built nuclear power 

plants. Moreover, the impact on the future investment in power plants is stated, as well as 

the future structure of the system (i.e. the distribution of electricity generation in power 

plants and the installed electrical capacity), the future percentage of renewable sources in 

the system, the consumption of major fuels, the electricity price of different categories of 

consumption and carbon dioxide emissions. Finally, the necessary changes in the electricity 

sector of the country in order to achieve the set goals are mentioned, and also, it is examined 

whether investment in carbon capture and storage technology, and nuclear technology is 

profitable from an economic perspective. 

 

Keywords: 20-20-20 Targets, Emission Trading Scheme, Renewable Energy Sources, 

Carbon Capture and Storage, Nuclear Energy 
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Δπραξηζηίεο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Παληειή Κάπξν πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζψ κε ην 

παξφλ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, αιιά θαη γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. Δπίζεο, επραξηζηψ φινπο 

φζνπο αζρνινχληαη ζην Δξγαζηήξην Τπνδεηγκάησλ Οηθνλνκίαο-Δλέξγεηαο-Πεξηβάιινληνο 

ηνπ Δ.Μ.Π. γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο θαζφιε ηελ παξακνλή κνπ ζε απηφ. 
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1                
Διζαγωγή 

 

 

1.1 Η Ανάγκη για Μείωζη ηηρ Xπήζηρ Οπςκηών Καςζίμων 

 

Ζ ελέξγεηα είλαη ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο δηαβίσζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζε φιεο ηηο ρψξεο. Δίλαη έλα αγαζφ απαξαίηεην γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα είλαη θπζηθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνζηηή, ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη ε ρξήζε θαη ε παξαγσγή ηεο λα ζπκβαδίδεη 

κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ωζηφζν, ηα νξπθηά θαχζηκα, ηα νπνία έσο ηψξα είλαη 

ε θχξηα πεγή ελέξγεηαο παγθνζκίσο, είλαη πεπεξαζκέλα, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ν θχξηνο 

ππεχζπλνο γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο βαζηζκέλεο 

ζε ζαθείο ζηφρνπο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα, ψζηε λα γίλεη ε κεηάβαζε πξνο κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 

Δπηπιένλ, είλαη θνηλψο απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα εληείλεη ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη 

έλα θαηλφκελν αλεμάξηεην απφ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε, είλαη αλακθηζβήηεην φηη 

ζπκβάιεη ζηελ επηηάρπλζή ηεο. Ζ επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζην θιίκα νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζπζζψξεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαζψο θαη άιισλ 

αεξίσλ παξάγσγσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ αηκφζθαηξα βξίζθεηαη πιένλ ζε 

ηέηνηεο πςειέο ζπγθεληξψζεηο, ψζηε λα δηαηαξάζζεηαη ε ηζνξξνπία ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ζχζηαζεο θαη λα απμάλεηαη κε εθζεηηθφ ξπζκφ ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο. Ήδε ε 
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παγθφζκηα κέζε ζεξκνθξαζία έρεη απμεζεί θαηά 0.7
ν
C απφ ην 1900 (Stern 2007) θαη πιένλ, 

αθφκα θαη κε πιήξε παχζε εθπνκπψλ ζήκεξα, είλαη αλαπφθεπθηε ε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαηά 2
o
C πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνβηνκεραληθή επνρή κέρξη 

ην 2100. Αλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλερηζηνχλ ακείσηεο, εθηηκάηαη φηη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε ζα απμεζεί θαηά 6
ν
C κέρξη ην 2100. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαραηηηζηεί ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα έρνπλ αξρίζεη λα 

γίλνληαη εθ βάζξνπ αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο. Δηδηθφηεξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί 

έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ην 

κεξίδην επζχλεο ηεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

Έλα αθφκα κείδνλ ζέκα πνπ αληηκεησπίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ε κεγάιε εμάξηεζε 

απφ νξπθηά θαχζηκα πνπ παξνπζηάδεη θαη ε αλάγθε γηα αχμεζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ 

ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2008, ζχκθσλα κε ηελ Eurostat, νη αλάγθεο ηεο ΔΔ-27 ζε νξπθηά 

θαχζηκα έθηαζαλ ην 78% ηεο αθαζάξηζηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ (Δηθφλα 1).  

 

 

Δηθφλα 1: Αθαζάξηζηε Καηαλάισζε Καπζίκσλ Έηνπο 2008 γηα ηελ ΔΔ-27 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2, πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ πξνέξρεηαη 

απφ ρψξεο έμσ απφ ηελ Έλσζε, θαη ην πνζνζηφ απηφ ζπλερψο απμάλεηαη. Έλα κεγάιν 

κέξνο απηήο ηεο εηζαγφκελεο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ ηε Ρσζία. Ωζηφζν, ν εθνδηαζκφο 

έρεη δηαθνπεί επαλεηιεκκέλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ηεο Ρσζίαο κε ηηο 

ρψξεο δηέιεπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. 
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Δηθφλα 2: Δλεξγεηαθφ Γηάγξακκα Ρνήο Έηνπο 2008 γηα ηελ ΔΔ-27 (ζε Mtoe) 

 

Σν γεγνλφο απηφ ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο ΔΔ λα παξαθνινπζεί πην ζηελά ηνλ εθνδηαζκφ ηεο 

κε πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε ζε πεξίπησζε ελεξγεηαθήο 

θξίζεο. Δδψ θαη δεθαεηίεο, νη ρψξεο ηεο ΔΔ δηαηεξνχζαλ απνζέκαηα πεηξειαίνπ γηα 

πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, αιιά ηψξα ε ΔΔ εξγάδεηαη έηζη ψζηε απηά ηα απνζέκαηα 

λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα θαη ψζηε λα δηεπθξηλίζεη πφηε θαη πψο κπνξνχλ απηά λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

 

1.2 Ανηικείμενο Διπλωμαηικήρ Επγαζίαρ 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα θαη νη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηεο ζε ξχπνπο θαη 

αλαιχεηαη ν επξσπατθφο κεραληζκφο εκπνξεχζηκσλ αδεηψλ γηα ηελ εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζνληαη νη απνθάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ε Διιάδα, σο κέινο 

ηεο Έλσζεο, γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο, ελψ παξάιιεια πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά δχν πηζαλέο επηινγέο, επηπιένλ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ, γηα ηε 

κεηάβαζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ζε έλα ζχζηεκα κεησκέλσλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ, νη νπνίεο είλαη ε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε ηνπ άλζξαθα (CCS) θαη ε 

ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα ειεθηξνπαξαγσγή. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζνκνησζεί ην 
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ειιεληθφ ζχζηεκα έγηλε ρξήζε ηνπ κνληέινπ PRIMES, ζην νπνίν εθαξκφζζεθαλ ηξία 

πηζαλά ζελάξηα εμέιημεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε επαηζζεζίαο σο πξνο ηελ ηηκή 

πψιεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 

 

1.3 Οπγάνωζη Κειμένος 

 

ην θεθάιαην 2, παξνπζηάδεηαη ε επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ 

ηνπ Κηφην θαη ηεο πξφζθαηεο ζπλφδνπ ηεο Κνπεγράγεο. Δπίζεο, παξαηίζεληαη νη ζηφρνη θαη 

πνιηηηθέο ηνπ ιεγφκελνπ παθέηνπ 20-20-20. 

 

ην θεθάιαην 3, γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

ξχπσλ θαη αλαιχεηαη ην επξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίνπ ξχπσλ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηνπ κεραληζκνχ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. 

 

ην θεθάιαην 4, πεξηγξάθεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο, κε κηα παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηφζν ηεο παξαγσγήο φζν θαη ηεο 

θαηαλάισζεο. Κιείλνληαο ην θεθάιαην, παξαηίζεληαη νη δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ πνπ είλαη ζε 

ηζρχ. 

 

ην θεθάιαην 5, αλαιχεηαη ε ηερλνινγία δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο άλζξαθα. Γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηεο παξνχζαο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο 

ρξήζεο ηεο ζηελ Διιάδα . 

 

ην θεθάιαην 6, γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ην 

πψο ην ελδερφκελν ρξήζεο απηήο ηεο κνξθήο ελέξγεηαο γηα ειεθηξνπαξαγσγή 

αληηκεησπίδεηαη ζηελ Διιάδα. 
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ην θεθάιαην 7, παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν PRIMES, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία γηα ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξηζκνχ. 

 

ην θεθάιαην 8, εμεγείηαη ε θαηαζθεπή ησλ ζελαξίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο αλαιφγσο ηεο κειινληηθήο ηηκήο πψιεζεο 

ηνπ εθπεκπφκελνπ ηφλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 

ην θεθάιαην 9, γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ πξνεγνχκελσλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Σέινο, ζην θεθάιαην 10, παξνπζηάδνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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2              
Δσρωπαϊκή Δνεργειακή Πολιηική 

 

 

2.1 Σύγσπονη Ενεπγειακή Πολιηική 

 

Καηά ηε Γηαθπβεξλεηηθή  χλνδν ηνπ ΟΖΔ ζηελ Κνπεγράγε ην Ννέκβξην ηνπ 2009, νη 

επξσπαίνη εγέηεο έζεζαλ σο ζηφρν κέρξη ην 2100 ηελ απνθπγή αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο γεο πέξαλ ησλ 2 βαζκψλ Κειζίνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνβηνκεραληθή επνρή. Έηζη, φπσο 

ζα αλαιπζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ιάβεη κέηξα ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

κέρξη ην 2020 ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ζην ρξνληθφ 

νξίδνληα κεηά ην 2020, ζηφρνο είλαη ε κείσζε θαηά 80% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ην 2050 ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη σο 

ελδηάκεζνο ζηφρνο ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40% ην 2030 

αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. 

 

Ζ παξαδνζηαθή ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ε νπνία έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ πιένλ ζηνρεχεη θαη ζηνλ παξάιιειν 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλα ζχζηεκα κεησκέλσλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θπξίσο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νχησο ψζηε, φπσο αλαθέξεηαη 

θαη παξαπάλσ, λα κεηξηαζζεί ε θιηκαηηθή αιιαγή απφ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. 

  

Έηζη, ε ζχγρξνλε ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη δεηήκαηα φπσο πνηα είλαη 

ε ηηκή ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ λέσλ ζηφρσλ ηεο 
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επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, πνηεο πξέπεη λα είλαη νη κειινληηθέο ελεξγεηαθέο 

επελδχζεηο θαη πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο. 

 

Σφζν νη δηεζλείο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο φζν θαη νη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ην κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νδήγεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηε δξνκνιφγεζε δξάζεσλ ψζηε λα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ησλ ηερλνινγηψλ κεδεληθψλ εθπνκπψλ ξχπσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ πην ζεκαληηθή πξσηνβνπιία, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα 

ζπκθσλήζεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ην Μάξηην ηνπ 2007, θαη αλαθέξεηαη ζε έλα 

ζπλνιηθφ Δλεξγεηαθφ ρέδην Γξάζεο. 

 

 

2.2 Οι Σηόσοι ηος 20-20-20 

 

Σν θνηλφ ρέδην Γξάζεο, βαζίδεηαη ζηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα κηα 

«Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε» θαη θαζνξίδεη έλα κειινληηθφ πξφγξακκα 

πξνηείλνληαο παξάιιεια θαη ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα αεηθνξία, αληαγσληζηηθφηεηα θαη αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ. 

 

Ζ νπζηαζηηθή πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηή ηελ 

απφθαζε ησλ δεζκεχζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ζπλνςίδεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη σο 20-20-20, δειαδή έσο ην 2020 λα έρεη γίλεη 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, 

θαη θαηά 30% εάλ θαη άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο δεζκεπηνχλ γηα αλάινγεο κεηψζεηο, 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, φπσο ε αηνιηθή, ε ειηαθή θαη ε βηνκάδα, 

ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 20% θαη πεξηνξηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαηά 20%, ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεπφκελε, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 
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Έηζη, ην Γεθέκβξην ηνπ 2008, ην επξσπατθφ θνηλνβνχιην ςήθηζε έλα ζχλνιν δεζκεπηηθψλ 

κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη γηα ην 20-20-20, ην Παθέην γηα ην 

Κιίκα θαη ηελ Δλέξγεηα (Climate and Energy Package). Ο ππξήλαο ηνπ παθέηνπ 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε ζπκπιεξσκαηηθήο λνκνζεζίαο: 

 Αλαζεψξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

(ETS), ζχζηεκα ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα θαη ην νπνίν ζεσξείηαη βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. Απφ ην 

2013, ζα ηζρχεη έλα εληαίν αλψηαην φξην δηθαησκάησλ εθπνκπψλ γηα νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε θαη ην φξην απηφ ζα κεηψλεηαη ζε εηήζηα βάζε, κεηψλνληαο έσο ην 2020 ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά 21% ζε ζρέζε κε 

ηα επίπεδα ηνπ 2005. Ζ δσξεάλ δηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ ζηαδηαθά ζα 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηε δεκνπξάηεζή ηνπο, ελψ παξάιιεια ην ζχζηεκα ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη πεξηζζφηεξνπο αέξηνπο 

ξχπνπο. 

 Δπηκεξηζκφο ηεο πξνζπάζεηαο γηα πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηνκείο νη νπνίνη δελ ππφθεηληαη ζην ETS, φπσο είλαη νη κεηαθνξέο, ηα απφβιεηα, ν 

νηθηαθφο θαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο. Έηζη, θάζε θξάηνο-κέινο, αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπ, έρεη ζπκθσλήζεη ζε δεζκεπηηθνχο εζληθνχο ζηφρνπο 

πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ ηνπ κέρξη ην 2020. πλεπψο, νη ζηφρνη θπκαίλνληαη απφ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 20% γηα ηα πινπζηφηεξα θξάηε-κέιε έσο θαη 20% 

αχμεζε ησλ εθπνκπψλ γηα ηα θησρφηεξα. Απηνί νη εζληθνί ζηφρνη ζα πεξηνξίζνπλ 

κέρξη ην 2020 ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηνπο ηνκείο 

εθηφο ETS θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005. 

 Γεζκεπηηθνί εζληθνί ζηφρνη γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο νη νπνίνη ζπλνιηθά 

ζηελ ΔΔ ζα απμήζνπλ ην κέζν κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ ζην 20% έσο ην 2020, 

γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη πσο ην 2020 νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζα έρνπλ 

ππεξδηπιάζην κεξίδην απφ ην κεξίδην πνπ είραλ ην 2006, ην νπνίν ήηαλ 9.2%. Καη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε νη εζληθνί ζηφρνη πνηθίινπλ απφ κεξίδην 10% γηα ηε Μάιηα έσο 

49% γηα ηε νπεδία. Οη ζηφρνη απηνί, φκσο ζα ζπκβάινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

εμάξηεζεο ηεο Δπξψπεο απφ εηζαγφκελε ελέξγεηα θαη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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 Ννκνζεηηθφ πιαίζην ψζηε λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε θαη ε αζθαιήο ρξήζε ηεο 

δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο άλζξαθα (CCS). Ζ ηερλνινγία CCS είλαη κηα πνιιά 

ππνζρφκελε ηερλνινγία ε νπνία δεζκεχεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπεηαη 

απφ δηάθνξεο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο θαη ην απνζεθεχεη ζε ππφγεηνπο 

γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο, απφ φπνπ δελ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ππεξζέξκαλζε 

ηνπ πιαλήηε. Παξφιν πνπ νη δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηνπ CCS έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί 

ζε εκπνξηθή θιίκαθα, δελ έρεη απνδεηρζεί αθφκε ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο σο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Καηά ζπλέπεηα, 

κέρξη ην 2015, ε ΔΔ ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν κνλάδσλ επίδεημεο CCS 

ψζηε λα δνθηκάζεη ηε βησζηκφηεηά ηνπο, κε ζθνπφ λα είλαη έηνηκε ε ηερλνινγία γηα 

εκπνξηθή ρξήζε πεξίπνπ κέρξη ην 2020. Παξάιιεια κε ην λνκνζεηηθφ παθέην, 

πξνηάζεθαλ θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ψζηε λα ππάξρεη θξαηηθή ελίζρπζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έηζη νη θπβεξλήζεηο λα παξέρνπλ νηθνλνκηθή 

ζηήξημε γηα ηηο πηινηηθέο κνλάδεο CCS. 

 

Όπσο είλαη ζαθέο, απηή ε δέζκε κέηξσλ, ε νπνία είλαη ε πην εθηεηακέλε κεηαξξχζκηζε ηεο 

επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, απνζθνπεί ζην λα θαηαζηεί ε Δπξψπε παγθφζκηνο 

εγέηεο ζηηο αλαλεψζηκεο  πεγέο ελέξγεηαο θαη ζηηο ηερλνινγίεο ρακειψλ εθπνκπψλ 

άλζξαθα. Σα κέηξα, επηπιένλ, ζα κεηψζνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη 

ζα ζσξαθίζνπλ ηελ νηθνλνκία απφ ηηο αζηαζείο ελεξγεηαθέο ηηκέο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ 

εθνδηαζκνχ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ην Παθέην γηα ην Κιίκα θαη ηελ Δλέξγεηα 

δελ αληηκεησπίδεη άκεζα ην δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, αιιά 

δεκηνπξγεί κηα πίεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπίζεο, ε ΔΔ επίζεο πξνζβιέπεη ζηε 

ζηαδηαθή ελίζρπζε ησλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ θαη ζηε δεκηνπξγία επθπψλ δηθηχσλ ηα νπνία 

ζα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα απνξξνθνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ ζηνραζηηθέο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ηελ αηνιηθή.  

 

Ζ λνκνζεζία επίζεο ζηνρεχεη ζην δηαρσξηζκφ ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ παξαγσγή ηνπο. Ήδε απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007, φια ηα λνηθνθπξηά 

ζηελ ΔΔ έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ην πξνκεζεπηή θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, σζηφζν ε επηινγή απηή ζπρλά πεξηνξίδεηαη απφ ηελ επηθξάηεζε κηαο κφλν 

εηαηξίαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή ρψξα. 
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Σειηθά, ε ςήθηζε ηεο Οδεγίαο ρεηηθά κε ηελ Πξνψζεζε ηεο Υξήζεο απφ Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο (2009/28/ΔΚ), ε νπνία απνηειεί ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή ζεζκηθή κεηαβνιή ζην 

ρψξν ηεο ελέξγεηαο, ζέηεη σο ζηφρν γηα ηελ Διιάδα 18% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ελψ ν ζηφρνο γηα ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θαηά 4% κείσζε ηνπο, αλαθνξηθά κε ηα 

επίπεδα εθπνκπψλ ηνπ 2005, ζηνπο ηνκείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηνλ κεραληζκφ ETS. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ, αιιά θαη ζην πιαίζην απηφλνκσλ πνιηηηθψλ 

επηινγψλ, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε αλαθνίλσζε θαη ζεζκνζέηεζε ην 2010 θηιφδνμν 

πξφγξακκα γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέρξη ην 

2020, φπνπ κε ην λφκν 3851/2010 πξνρψξεζε ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ 

ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην 20%, ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη 

ζε 40% ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 20% ζε αλάγθεο ζέξκαλζεο-ςχμεο 

θαη 10% ζηηο κεηαθνξέο. 
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3                 
Δμπόριο Γικαιωμάηων Δκπομπών 

 

 

3.1 Ειζαγωγή 

 

Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε έλα ελεξγεηαθφ ζχζηεκα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ζε δηάθνξεο δηεξγαζίεο, φπσο είλαη ε ειεθηξνπαξαγσγή, ε 

παξαγσγή αηκνχ, ε δηχιηζε ηνπ πεηξειαίνπ, νη κεηαθνξέο θαη αιινχ. Αλαιφγσο ηελ πεγή 

ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε εθπέκπεηαη θαη δηαθνξεηηθή πνζφηεηα 

ξχπσλ ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζπληειεζηή εθπνκπψλ ηνπ εθάζηνηε θαπζίκνπ (Πίλαθαο 1). 

 

Πηγή Δνέργειας Δκπομπή CO2 (tCO2/toe) 

Ληγλίηεο 4.15 

Ληζάλζξαθαο 3.94 

Πεηξέιαην 3.21 

Φπζηθφ Αέξην 2.34 

Βηνκάδα 0 

ΑΠΔ 0 

Ππξεληθή 0 

Πίλαθαο 1: πληειεζηέο Δθπνκπψλ Γηαθφξσλ Καπζίκσλ 

 



 

 30 

Λφγσ ηνπ κεραληζκνχ εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζα 

ζηξαθνχλ ζε ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο θαχζηκα κε ρακειφ ζπληειεζηή εθπνκπψλ, αιιά θαη ζε ππνθαηάζηαζε ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ ηερλνινγίεο κεδεληθψλ εθπνκπψλ, φπσο είλαη νη ΑΠΔ, ε αχμεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ε ππξεληθή ελέξγεηα θαη ην CCS. Δπίζεο, είλαη αλακελφκελν λα 

βειηησζεί ζεκαληηθά ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 

 

3.2 Το Εςπωπαϊκό Σύζηημα Εμποπίος Δικαιωμάηων Εκπομπών 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζεζπίζεη, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2003/87/ΔΚ, έλα ζχζηεκα 

εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ (ETS), έηζη ψζηε λα κεησζνχλ κε νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφ ηξφπν νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο θαη θαη’ 

επέθηαζε λα πεξηνξηζζεί ην κεξίδην επζχλεο ηεο ΔΔ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν ζχζηεκα 

απηφ ζα επηηξέςεη ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηα θξάηε κέιε λα ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο, νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, ζηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηδήξνπ θαη ράιπβα, ε βηνκεραλία νξπθηψλ θαη 

ε βηνκεραλία ραξηηνχ απηφκαηα ζα ππφθεηληαη ζην ζχζηεκα εκπνξίαο ξχπσλ θαη, απφ ηελ 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2005, θάζε ηέηνηα εγθαηάζηαζε πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θαηάιιειε 

άδεηα, εθδνκέλε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθπέκπεη αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα νδεγία ηεο ΔΔ, θάζε θξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαη 

λα ππνβάιιεη ζηελ Έλσζε έλα Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (NAP), 

ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ, ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

έγθξηζε ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ Καηαλνκήο είλαη απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε 

νπνία έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο. Σα ζρέδηα απηά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 12 

θξηηήξηα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηελ νδεγία, φπνπ ην πξψην θαη θχξην θξηηήξην είλαη ε 
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πξνηεηλφκελε ζπλνιηθή πνζφηεηα λα ζπκθσλεί κε ην ζηφρν ηνπ Κηφην γηα ην θάζε θξάηνο 

κέινο. Απφ ην 2013 θαη εμήο, ε πνζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζα εθρσξείηαη εηεζίσο 

ζπλνιηθά ζηελ Κνηλφηεηα ζα κεηψλεηαη γξακκηθά. 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ην Δζληθφ ρέδην ελφο θξάηνπο κέινπο κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηα επίπεδα εθπνκπψλ θαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, νη 

νπνίνη δελ ππάγνληαη ζην ETS, θαη λα ηνπο θαηεπζχλεη εθαξκφδνληαο ηηο εθάζηνηε εγρψξηεο 

πνιηηηθέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ην 21% 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληφο ηεο ΔΔ, ηα λνηθνθπξηά θαη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο γηα ην 17%, ελψ ν αγξνηηθφο ηνκέαο γηα ην 10%. 

 

ε θάζε ζχζηεκα εκπνξίαο ξχπσλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αδεηψλ πνπ δηαηίζεληαη, είηε 

αγνξάζηεθαλ ζε δεκφζηα δεκνπξάηεζε, είηε δφζεθαλ δσξεάλ, θαζνξίδεη ηελ ηηκή γηα ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Ζ πξαγκαηηθή ηηκή, σζηφζν, θαζνξίδεηαη απφ ηελ αγνξά. Ζ δηάζεζε 

ππεξβνιηθά πνιιψλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ρακειή ηηκή δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαη ζα πεξηνξίζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ππεξβνιηθά ιίγεο άδεηεο ζα νδεγήζνπλ ζε πνιχ πςειή ηηκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 

 

Σν ETS έρεη ρσξηζηεί ζε ηξεηο θάζεηο. Καηά ηε θάζε Η, ε νπνία θξάηεζε απφ ην 2005 έσο 

ην 2007, ην ETS ζπκπεξηέιαβε πεξίπνπ 12000 εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ 

γχξσ ζην 40% ησλ εθπνκπψλ CO2 ηεο ΔΔ, θαη θαιχπηνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο κε 

νλνκαζηηθή ζεξκηθή θαηαλάισζε άλσ ησλ 20MW, ηα δηπιηζηήξηα, ηηο θσθεξίεο, ηελ 

παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, ηε βηνκεραλία νξπθηψλ θαη ηε 

βηνκεραλία ραξηηνχ θαη ραξηνπνιηνχ. Οη πεξηζζφηεξεο άδεηεο ζε φιεο ηηο ρψξεο δφζεθαλ 

δσξεάλ ζε απηή ηε θάζε. Ζ απφθαζε απηή έρεη γίλεη δέθηεο θξηηηθήο, αθνχ, αθ’ ελφο, είρε 

σο απνηέιεζκα απμεκέλα θέξδε ρσξίο ηελ χπαξμε αληίζηνηρνπ θφζηνπο, γεγνλφο γλσζηφ 

θαη σο windfall profit, αθ’ εηέξνπ, ήηαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ ηε δεκνπξάηεζε ησλ 

αδεηψλ θαη, ηέινο, παξείρε πνιχ κηθξά θίλεηξα γηα λα αλαπηπρζεί θαηλνηφκνο 

αληαγσληζκφο ν νπνίνο ζα πξνσζνχζε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ωζηφζν, ε 

θαηαλνκή ησλ αδεηψλ θαη φρη ε δεκνπξάηεζή ηνπο κπνξεί λα είλαη πην ζσζηή γηα 

νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ αινπκηλίνπ θαη ηνπ ράιπβα, θαη ζε ηνκείο 
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φπνπ ε ηηκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έρεη πνιχ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην θφζηνο ηεο 

παξαγσγήο. 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2006, ε ηηκή ησλ δηθαησκάησλ έθηαζε ζην πςειφηεξν επίπεδφ ηεο, 

δειαδή πεξίπνπ 30€ αλά ηφλν CO2, σζηφζν ην Μάην ηνπ 2006 έπεζε γχξσ ζηα 10€ ηνλ 

ηφλν, φηαλ έγηλε γλσζηφ φηη νξηζκέλεο ρψξεο ήηαλ πηζαλφ λα δψζνπλ ζηηο βηνκεραλίεο ηνπο 

ηφζν γελλαηφδσξα φξηα εθπνκπψλ, ψζηε δελ ππήξρε θακία πίεζε λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο 

ηνπο. Ζ χπαξμε ππεξαξθεηψλ αδεηψλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερίζηεθε 

ην 2007 κε απνηέιεζκα ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο λα θηάζεη ζην 1.2€ αλά ηφλν CO2 ην 

Μάξηην ηνπ 2007 θαη λα πέζεη ζην 0.10€ αλά ηφλν ην επηέκβξην ηνπ 2007. Άκεζε 

ζπλέπεηα φισλ απηψλ ήηαλ ε αχμεζε ησλ βεβαησκέλσλ εθπνκπψλ ζηε θάζε απηή. 

 

 

Γηάγξακκα 1: Ζκεξήζηεο Σηκέο ηνπ CO2 θαηά ηε Φάζε Η 

 

ηε θάζε ΗΗ, ε νπνία εθηείλεηαη απφ ην 2008 έσο ην 2012, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ETS 

δηεπξχλεηαη ζεκαληηθά. Οη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε δεχηεξε θάζε είλαη φηη, αθ’ ελφο 

εηζήρζεζαλ νη πηζηψζεηο ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, δειαδή 

ηνπ Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο θαζψο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Απφ Κνηλνχ, αθ’ 

εηέξνπ ην 2007 εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα ε Ννξβεγία, ε Ηζιαλδία θαη ην Ληρηελζηάηλ, 

ρψξεο νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζηελ ΔΔ θαη ηέινο νη εθπνκπέο απφ ηνλ ηνκέα ηεο αεξνπνξίαο 

ζα εηζέξζνπλ ζην κεραληζκφ απφ ην 2012. 
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Ζ έληαμε ηεο αεξνπνξίαο, απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012, ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή θίλεζε 

εμαηηίαο ησλ κεγάισλ θαη ηαρέσο απμαλφκελσλ εθπνκπψλ πνπ παξνπζηάδεη απηφο ν ηνκέαο. 

Έηζη, ε έληαμε απηή εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

θαηά 10 κε 12 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2 αλά έηνο. Ωζηφζν, ε κέζε εηήζηα ηηκή ηνπ CO2 δελ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί δξακαηηθά, θαζψο ε απμεκέλε δήηεζε ζα νδεγήζεη ζηελ επξχηεξε 

εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ Απφ Κνηλνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, 

ζε ρψξεο φπσο ε Ρσζία θαη ε Οπθξαλία. 

 

Ζ ηηκή ηνπ CO2 ζηε θάζε ΗΗ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 απμήζεθε ζηα 20€ αλά ηφλν, 

ελψ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ε κέζε ηηκή ήηαλ 22€ αλά ηφλν θαη 13€ αλά ηφλν ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2009. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, ε 

πηψζε ηεο ηηκήο εμεγήζεθε σο απνηέιεζκα αθ’ ελφο ηεο κεησκέλεο παξαγσγήο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ησλ κεησκέλσλ εθπνκπψλ, ησλ ελεξγνβφξσλ βηνκεραληψλ ιφγσ ηεο χθεζεο θαη 

αθ’ εηέξνπ ηεο εθηίκεζεο φηη κειινληηθά νη ηηκέο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζα κεησζνχλ. 

 

 

Γηάγξακκα 2: Ζκεξήζηεο Σηκέο ηνπ CO2 θαηά ηε Φάζε ΗΗ 

 

Όκσο, φπσο θαη ζηε θάζε Η, έηζη θαη ζηε θάζε ΗΗ, ζα ππάξρεη πιεφλαζκα ζηα δηθαηψκαηα 

εθπνκπήο. Ο ιφγνο πνπ ε ηηκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δηαηεξείηαη ζε ζρεδφλ ζηαζεξά 

επίπεδα είλαη φηη ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο ζα κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ θαη λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηξίηε θαη πην απζηεξή θάζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ θαη ην γεγνλφο 

απηφ ζα έρεη ηε δπζκελή ζπλέπεηα φηη ε ειαζηηθφηεξε θάζε ΗΗ ζα εκπιαθεί κε ηηο ηηκέο ζηε 

θάζε ΗΗΗ, έρεη, φκσο, θαη ην ζαθέο πιενλέθηεκα φηη ζα κεηαθέξεη, ελ κέξεη, ζηελ ηηκή ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηηο επηπηψζεηο απφ ηνπο απζηεξφηεξνπο ζηφρνπο ηεο θάζεο ΗΗΗ. 

 

Γηα ηελ ηξίηε θάζε, ε νπνία ζα ηεζεί ζε ηζρχ ην 2013 θαη ζα θξαηήζεη έσο ην 2020, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πξνηείλεη κηα ζεηξά αιιαγψλ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

πξφηεξε εκπεηξία θαη ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ θαη ζα 

απμήζνπλ ηελ απζηεξφηεηα ησλ δεζκεχζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο θαη ζα επεξεάζνπλ 

ηελ ηηκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη αιιαγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ έλα 

πξνζδηνξηζκέλν θεληξηθά, ζπλνιηθφ γηα ηελ ΔΔ φξην εθπνκπψλ, απμεκέλα επίπεδα 

δεκνπξάηεζεο ησλ αδεηψλ, ηα νπνία ππνινγίδνληαη γχξσ ζην 50% ησλ ζπλνιηθψλ αδεηψλ 

ηνπ 2013 θαη ηε δέζκεπζε λα επελδπζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά έζνδα απφ ηε δεκνπξάηεζε 

γηα ην κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζηελ ηξίηε θάζε ηνπ ETS είλαη ην γεγνλφο φηη ην ζπλνιηθφ φξην 

ζηηο εθπνκπέο δελ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ επηκέξνπο νξίσλ πνπ ζέηνπλ ηα 

θξάηε-κέιε, αιιά ζα απνθαζίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ΔΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θάζε θξάηνο 

ζα θαηαλέκνληαη ηα φξηα εθπνκπψλ αλά θξάηνο. Δπίζεο, εθηφο απφ ην ζηφρν κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ θαηά 20% κέρξη ην 2020, έρεη ηεζεί θαη σο ζηφρνο ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 50% κέρξη ην 2050. 

 

Σν φξην εθπνκπψλ γηα ην έηνο 2013 έρεη πξνζδηνξηζηεί πεξίπνπ ζηηο 2.04 δηζεθαηνκκχξηα 

άδεηεο εθπνκπψλ. Σν φξην απηφ ζα κεηψλεηαη θάζε ρξφλν θαηά 1.74% ηεο κέζεο ζπλνιηθήο 

εηήζηαο πνζφηεηαο αδεηψλ εθπνκπψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ πεξίνδν 

2008-2012. ε απφιπηνπο αξηζκνχο απηφ ζεκαίλεη φηη νη άδεηεο ζα πεξηνξίδνληαη εηεζίσο 

θαηά πεξίπνπ 37.5 εθαηνκκχξηα. Ζ εηήζηα απηή κείσζε ζα ζπλερηζηεί θαη κεηά ην 2020, αλ 

θαη ππάξρεη ην ελδερφκελν λα αλαζεσξεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ην 2025. 

 

ηε θάζε ΗΗΗ, δειαδή απφ ην 2013 θαη εμήο, ε δεκνπξάηεζε ησλ αδεηψλ ζα είλαη ν βαζηθφο 

ηξφπνο απφθηεζήο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο νη άδεηεο πνπ δελ ζα 
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θαηαλέκνληαη δσξεάλ ζα δεκνπξαηνχληαη απφ ηα θξάηε-κέιε, ηα νπνία θαη ζα είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ δηαδηθαζία. Ο αξηζκφο ησλ αδεηψλ πνπ ζα δεκνπξαηνχληαη απφ θάζε 

κέινο ζα πξνζδηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 88% απηψλ ζα θαηαλέκεηαη ζηα θξάηε-

κέιε αλάινγα κε ηηο βεβαησκέλεο εθπνκπέο ηνπο, ην 10% ησλ αδεηψλ ζα δίλεηαη ζε θξάηε-

κέιε κε ρακειφ θαηά θεθαιή εηζφδεκα, ψζηε λα πξνσζεζνχλ επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, θαη ην 2% ζα θαηαλέκεηαη ζηα θξάηε-κέιε ηα νπνία ην 2005 

πέηπραλ ηνπιάρηζηνλ 20% ιηγφηεξεο εθπνκπέο απφ ηηο εθπνκπέο ηνπο θαηά ην αληίζηνηρν 

έηνο βάζεο ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. 

 

Αλ θαη θάπνηνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζα κεηαβνχλ ζηαδηαθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δεκνπξάηεζεο ησλ αδεηψλ, ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζα πξέπεη, απφ ην 2013 θαη 

έπεηηα, λα αγνξάδεη κέζσ δεκνπξαζίαο ην ζχλνιν ησλ αδεηψλ εθπνκπήο πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα θηάζεη ην φξην εθπνκπψλ ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληά. Δμαίξεζε ζε απηφ 

απνηεινχλ ηα λέα θξάηε-κέιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα πάξνπλ έλα πνζνζηφ ησλ αδεηψλ 

δσξεάλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 2007 ην ειεθηξηθφ δίθηπν απηνχ ηνπ θξάηνπο δελ ήηαλ 

ζπλδεδεκέλν κε ην επξσπατθφ ζχζηεκα ή αλ ην 2007 ην ειεθηξηθφ δίθηπν ήηαλ 

ζπλδεδεκέλν κε ην επξσπατθφ κέζσ κνλήο γξακκήο ηζρχνο ην πνιχ 400MW ή αλ ην 2006 

πεξηζζφηεξν απφ ην 30% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ θξάηνπο απηνχ πξνεξρφηαλ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν νξπθηφ θαχζηκν θαη ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ήηαλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ 

κέζνπ επξσπατθνχ θαηά θεθαιή ΑΔΠ. Ωζηφζν, ηα θξάηε πνπ εμαηξεζνχλ ηεο πιήξνπο 

δεκνπξάηεζεο ζα πξέπεη λα δεκνπξαηνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

εθπνκπψλ θαη ζηαδηαθά λα απμάλνπλ ην πνζνζηφ απηφ, ψζηε ην 2020 λα δεκνπξαηνχλ ην 

100% ησλ αδεηψλ. 

 

Οικονομικός Σομέας 2013 2020 2027 

Ζιεθηξνπαξαγσγή 100% 100%  

Ζιεθηξνπαξαγσγή ζε Νέα Κξάηε-Μέιε 30% 100%  

Άιινη Σνκείο 20% 70% 100% 

Πίλαθαο 2: Πνζνζηά Γεκνπξάηεζεο Αδεηψλ αλά Οηθνλνκηθφ Σνκέα, Φάζε ΗΗΗ θαη εμήο 
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Όζν αθνξά ηα έζνδα απφ ηε δεκνπξάηεζε, ππάξρεη ε ππνρξέσζε, ε νπνία, σζηφζν, δελ 

είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κείσζε 

ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη άιισλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

άλζξαθα, ηελ απνθπγή ηεο απνςίισζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλαδάζσζεο, ηε δέζκεπζε θαη 

απνζήθεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηελ έξεπλα πάλσ ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα 

θαη ηηο θαζαξέο ηερλνινγίεο, ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ θνηλνηηθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο. 

  

 

Γηάγξακκα 3: Δθπνκπέο θαη Καηαλνκή Γηθαησκάησλ ζην Δπξσπατθφ ETS 

 

 

3.3 Επίδπαζη ηος ETS ζηην Ηλεκηποπαπαγωγή 

 

ε κηα αληαγσληζηηθή ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη ηηκέο αληαλαθινχλ ην 

νξηαθφ θφζηνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ησλ αδεηψλ 

εθπνκπήο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη άδεηεο απνθηήζεθαλ δσξεάλ ή κεηά απφ δεκνπξάηεζε. 

Οη κνλάδεο κπνξνχλ είηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο άδεηέο ηνπο γηα λα θαιχςνπλ ηηο 
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εθπνκπέο ηνπο είηε λα ηηο πνπιήζνπλ ζε ηξίηνπο. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη νη άδεηεο 

εθπνκπήο έρνπλ έλα θφζηνο επθαηξίαο ην νπνίν ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ην πψο 

απνθηήζεθαλ θαη ιφγσ απηνχ νη παξαγσγνί πξνζζέηνπλ ην θφζηνο ησλ αδεηψλ ζην νξηαθφ 

θφζηνο ηνπο. Ωζηφζν, κε ηε κεηάβαζε απφ ηε δσξεάλ απφθηεζε ησλ αδεηψλ ζηε 

δεκνπξάηεζή ηνπο, αλ θαη δελ ζα αιιάμνπλ νη ηηκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ζα κεησζνχλ ηα 

έζνδα ησλ παξαγσγψλ. 

 

Σν Γηάγξακκα 4 παξαθάησ δείρλεη πψο πξνθχπηνπλ νη ηηκέο ηνπ ειεθηξηζκνχ ζε κηα ηέιεηα 

αληαγσληζηηθή αγνξά. Ο άμνλαο x δείρλεη ην επίπεδν δήηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν άμνλαο y 

δείρλεη ην νξηαθφ θφζηνο φισλ ησλ κνλάδσλ πνπ κπνξνχλ λα παξάμνπλ ελέξγεηα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Γηα θάζε δεδνκέλε δήηεζε ε ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ 

θαζνξίδεηαη απφ ην νξηαθφ θφζηνο ηνπ νξηαθνχ παξαγσγνχ. 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο αγνξέο ε θζελφηεξεο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαιχςνπλ ην θνξηίν βάζεο θαη ζπλήζσο είλαη νη ππξεληθέο κνλάδεο, νη πδξνειεθηξηθέο, νη 

αηνιηθέο θαη νη πην απνδνηηθέο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. Σα ακέζσο επφκελα θνξηία 

θαιχπηνληαη απφ κνλάδεο άλζξαθα ή θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ηα θνξηία αηρκήο απαηηνχλ ηηο 

πην αθξηβέο κνλάδεο πεηξειαίνπ ή ηηο κνλάδεο αεξηνζηξνβίισλ αλνηθηνχ θχθινπ. 

 

ε κηα αγνξά φπνπ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ην 

νξηαθφ θφζηνο θάζε κνλάδαο πεξηιακβάλεη ηα κεηαβιεηά θφζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ θφζηνπο θαπζίκνπ. Έηζη, ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή, ε ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ θαιχπηεη 

ην νξηαθφ θφζηνο ηνπ αθξηβφηεξνπ παξαγσγνχ θαη, θαηά ζπλέπεηα, φινη νη θζελφηεξνη 

παξαγσγνί κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αγνξά. 
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Γηάγξακκα 4: Οξηαθή Σηκνιφγεζε ζε κηα Αληαγσληζηηθή Αγνξά 

 

Ζ ίδηα ινγηθή εθαξκφδεηαη θαη ζε κηα αγνξά κε πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ, κε ηε δηαθνξά 

φηη ην θφζηνο ησλ αδεηψλ ελζσκαηψλεηαη ζην θφζηνο παξαγσγήο θάζε ζεξκηθνχ 

παξαγσγνχ. Ζ ηηκή ησλ αδεηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηε ζεηξά έληαμεο ησλ 

κνλάδσλ, αθνχ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο θαη θαχζηκα εθπέκπνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα 

CO2. Γηα παξάδεηγκα έλαο ζπκβαηηθφο ζηαζκφο άλζξαθα εθπέκπεη ζρεδφλ ην δηπιάζην CO2 

απφ κηα κνλάδα ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θπζηθφ αέξην. 

 

Έζησ έλα ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ππξεληθέο κνλάδεο, 

αλζξαθηθέο κνλάδεο, κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειατθέο κνλάδεο. ην Γηάγξακκα 5 

θαίλεηαη ε ζεηξά έληαμεο ησλ κνλάδσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηηκνινγνχληαη νη εθπνκπέο 

CO2 θαη έηζη ε ζεηξά έληαμεο εμαξηάηαη νπζηαζηηθά απφ ηα θφζηε ησλ θαπζίκσλ. Τπφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη ππξεληθέο κνλάδεο είλαη νη θζελφηεξεο, αθνινπζνχλ νη αλζξαθηθέο, 

νη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηέινο νη πεηξειατθέο κνλάδεο. 
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Γηάγξακκα 5: Τπνζεηηθή εηξά Έληαμεο Μνλάδσλ Υσξίο Κφζηνο Αδεηψλ Δθπνκπήο 

 

Σν Γηάγξακκα 6 δείρλεη ηε ζεηξά έληαμεο ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ κνλάδσλ φηαλ ππάξρεη 

ηηκνιφγεζε ησλ εθπνκπψλ. Οη ππξεληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο δελ εθπέκπνπλ CO2, 

παξακέλνπλ νη θζελφηεξεο θαη έηζη κπαίλνπλ πξψηεο γηα λα θαιχςνπλ θνξηίν. Όκσο, νη 

αλζξαθηθέο κνλάδεο θαη νη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ έρνπλ αιιάμεη ζέζεηο. Απηφ ζπλέβε 

γηαηί, παξφιν πνπ απφ ηελ ζθνπηά ηνπ θφζηνπο θαπζίκνπ είλαη θζελφηεξε ε παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ απφ άλζξαθα παξά απφ θπζηθφ αέξην, ε θαχζε ηνπ άλζξαθα εθπέκπεη 

αλαινγηθά πεξηζζφηεξν CO2. Έηζη, ε εηζαγσγή ηηκνιφγεζεο ζηηο εθπνκπέο πξνζζέηεη 

πεξηζζφηεξν θφζηνο ζηελ αλζξαθηθή παξαγσγή απφ φηη ζηελ παξαγσγή απφ θπζηθφ αέξην, 

θάλνληαο έηζη ηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ θζελφηεξεο απφ ηηο αλζξαθηθέο. πλεπψο, νη 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ηψξα δεχηεξεο ζηε ζεηξά έληαμεο θαη νη αλζξαθηθέο κνλάδεο 

ηξίηεο. Ζ παξαγσγή απφ πεηξέιαην παξακέλεη ε αθξηβφηεξε ηερλνινγία, ε νπνία, 

επηπξφζζεηα, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ νξηαθνχ θφζηνπο ηεο απμάλεη θαη ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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Γηάγξακκα 6: Τπνζεηηθή εηξά Έληαμεο Μνλάδσλ Με Κφζηνο Αδεηψλ Δθπνκπήο 

 

Ζ δεκνπξάηεζε ησλ αδεηψλ ζα έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ηδηαίηεξα 

ζηηο αλζξαθηθέο κνλάδεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ππξεληθέο κνλάδεο θαη νη κνλάδεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα είλαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ETS. πλνιηθά, ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, αθφκα θαη κε ηε δεκνπξάηεζε, ζα είλαη 

ζε θαιχηεξε ζέζε απφ φηη ήηαλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ETS. 
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4                  
Δλληνικό Ηλεκηρικό ύζηημα 

 

 

Μεηά ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ είραλ απηέο νη 

θξίζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, πηνζεηήζεθαλ πνιηηηθέο ψζηε λα κεησζεί ε εμάξηεζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην πεηξέιαην. Βαζηθφ ζηνηρείν απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ήηαλ ε 

αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ν ιηγλίηεο θαη ην πδξνδπλακηθφ, ε 

δηαζχλδεζε ηεο ρψξαο κε γεηηνληθέο ρψξεο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ αγνξά. Σν θχξην βάξνο ηεο παξαγσγήο ζηελ 

Διιάδα εμαθνινπζεί λα θέξεηαη απφ ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ Α.Δ.), ε 

νπνία ηδξχζεθε ην 1950 ζε κνλνπσιηαθή βάζε κε θχξην ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

4.1 Πεπιγπαθή ηος Υθιζηάμενος Σςζηήμαηορ και ηηρ Αγοπάρ 

Ηλεκηπικήρ Ενέπγειαρ 

 

Σν ειιεληθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα ρσξίδεηαη ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο επεηξσηηθήο 

ρψξαο θαη ην λεζησηηθφ ζχζηεκα ηεο Κξήηεο, ηεο Ρφδνπ θαη ησλ Απηφλνκσλ ηαζκψλ 

Παξαγσγήο ησλ λεζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη, αλ θαη ην δπλακηθφ ηεο 

ρψξαο είλαη πινχζην, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο, νη 

ελδνγελείο ελεξγεηαθνί πφξνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεζπρία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ νδεγνχλ ζηε δηαηήξεζε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ηνπ ιηγλίηε ζηελ 



 

 42 

ειεθηξνπαξαγσγή θαη ε ρξήζε πεηξειαηνεηδψλ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή δελ είλαη εχθνιν 

λα κεησζεί ιφγσ ηνπ λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ρψξαο. Έηζη, ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηηο 

ζεξκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ην 2008 έθηαλαλ ηα 10043MW ζε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ 14241MW. Δπηπξφζζεηα, ην ζχζηεκα δελ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν, κε πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ ηεο εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξηθήο ηζρχνο λα βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα Διιάδα, 

φπνπ ππάξρνπλ κεγάια θνηηάζκαηα ιηγλίηε, ελψ ην 1
3

 ηεο θαηαλάισζεο λα είλαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο.  

 

Ζ δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα απμήζεθε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, θπξίσο 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο απφ ηνλ νηθηαθφ θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ν 

ηξηηνγελήο ηνκέαο ήηαλ ην 2008 ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

19.7TWh εηήζηα θαηαλάισζε. Πξφθεηηαη γηα πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 252% ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, φηαλ ε θαηαλάισζε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ήηαλ 5.6TWh. 

 

Δλψ, ην 1990, ε βηνκεραλία ήηαλ ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο κε θαηαλάισζε 12.1TWh, 

ην 2008 έπεζε ζηελ 3ε ζέζε κε θαηαλάισζε 15.5TWh θαη πνζνζηφ αχμεζεο 28.1% ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Ο νηθηαθφο ηνκέαο έρεη πιένλ κεγαιχηεξε αχμεζε απφ ην 

βηνκεραληθφ ηνκέα, αθνχ θαηαλάισζε 18.1TWh παξνπζηάδνληαο αχμεζε 98.9% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 1990, φηαλ θαηαλάισζε 9.1TWh. 

 

 

Γηάγξακκα 7: Καηαλάισζε Ζιεθηξηζκνχ αλά Σνκέα, 2008 

 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

θνξηίν αηρκήο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην κέζν ηεο εκέξαο ησλ 
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ζεξηλψλ εκεξψλ, ην κήλα Ηνχιην. Ζ κεηαθνξά ηεο αηρκήο απφ ηνπο ρεηκεξηλνχο ζηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1992 θαη νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε 

ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ. 

 

Πεξλψληαο ζηηο εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο, ν ιηγλίηεο είλαη ε κνλαδηθή εγρψξηα πεγή 

ζηεξεψλ θαπζίκσλ. Δίλαη έλα θαχζηκν ρακειήο ζεξκνγφλνπ δχλακεο, ε νπνία θπκαίλεηαη 

απφ 900-2000kcal/kg κε κέζε ηηκή πεξίπνπ 1300kcal/kg, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 2008 νη 

ιηγληηηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο παξήγαγαλ 33356GWh (2869ktoe), ειεθηξηζκφο 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 53% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζην 58% ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα. Μφλν κηθξέο πνζφηεηεο ιηγλίηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκν ζε κεηαιινπξγίεο, γηα ζέξκαλζε θαηνηθηψλ θαη γηα 

βειηησηηθφ εδάθνπο νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ. Ληγληηηθά θνηηάζκαηα ππάξρνπλ θπξίσο ζηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία, ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ακχληαηνπ, ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη ηεο Φιψξηλαο, θαη 

ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηελ πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο. 

 

Ο ιηγλίηεο ζα ζπλερίζεη λα είλαη ην εζληθφ θαχζηκν ηεο Διιάδαο γηα ειεθηξνπαξαγσγή 

αιιά ζηαδηαθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζα πεξηνξίδεηαη, αθνχ ε ελζσκάησζε ηνπ 

θφζηνπο απφ ην εκπφξην ξχπσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζα επεξεάζνπλ ην κέιινλ ησλ ιηγληηηθψλ αηκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ηεο ρψξαο. 

 

Όζν αθνξά ηα πξντφληα πεηξειαίνπ, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηέζζεξα δηπιηζηήξηα (Πίλαθαο 

3) ηα νπνία έρνπλ αξθεηή ηθαλφηεηα δηχιηζεο γηα λα θαιχςνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε, ελψ νη 

επηπιένλ πνζφηεηεο εμάγνληαη. Σν αξγφ πεηξέιαην, σζηφζν, είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

εηζαγφκελν, θπξίσο απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θαη δεπηεξεπφλησο απφ ρψξεο ηηο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο, ελψ έλα κηθξφ θνίηαζκα πεηξειαίνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα θαιχπηεη 

ιηγφηεξν απφ ην 1% ηεο δήηεζεο πεηξειαηνεηδψλ. ην ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ην 

πνζνζηφ ησλ πεηξειαηνεηδψλ είλαη πνιχ πςειφ ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξήζεο ηνπο ζηηο 

κεηαθνξέο αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ηα ειεθηξνπαξαγσγηθά ζπζηήκαηα ζηα κε 

δηαζπλδεδεκέλα λεζηά έρνπλ σο θχξην θαχζηκν πεηξειατθά πξντφληα. Έηζη, ην 2008, ηα 

πεηξειατθά πξντφληα θάιπςαλ ην 65.5% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο, θαηαλάισζε βαζηθά 
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ζηηο κεηαθνξέο, ην 16% ηεο ζπλνιηθήο θαη ην 18% ηεο ζπκβαηηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο κε 

9990GWh (859ktoe). 

 

Ιδιοκηήηης ΔΛΠΔ ΔΛΠΔ ΔΛΠΔ Motor Oil Hellas 

Ολνκαζία 
Γηπιηζηήξηα 

Αζπξνπχξγνπ 

Γηπιηζηήξηα 

Θεζζαινλίθεο 

Γηπιηζηήξηα 

Διεπζίλαο 
Motor Oil Hellas 

Σνπνζεζία Αζπξφππξγνο Θεζζαινλίθε Διεπζίλα Άγηνη Θεφδσξνη 

Ηθαλφηεηα: 

mt/year 

bbl/d 

 

6.7 

135 

 

3.45 

75 

 

5.0 

100 

 

4.5 

100 

Δίδνο Γηπιηζηεξίνπ-

Γηεξγαζίεο 

Γηχιηζε αξγνχ, 

Απφζηαμε θελνχ, 

Καηαιπηηθή 

Αλακφξθσζε, 

Ηζνκεξηζκφο Διαθξάο 

Νάθζαο, 

Ημσδφιπζε, 

Μνλάδα Απνζείσζεο 

Πεηξειαίνπ, 

Μνλάδα απνζείσζεο 

VGO 

Γηχιηζε αξγνχ, 

Απφζηαμε θελνχ, 

Καηαιπηηθή 

Αλακφξθσζε, 

Ηζνκεξηζκφο 
Διαθξάο 

Νάθζαο, 

Μνλάδα Απνζείσζεο 

Πεηξειαίνπ 

Γηχιηζε αξγνχ, 

Μνλάδα Απνζείσζεο 

Πεηξειαίνπ 

Καηαιπηηθή θαη 

ζεξκηθή κεηαηξνπή, 

Ηζνκεξηζκφο, 

MTBE Παξαγσγή 

ελψζεσλ πςεινχ 

αξηζκνχ νθηαλίσλ, 

Αηκνζθαηξηθή 

απφζηαμε 

Μνλάδα Απνζείσζεο 

Πεηξειαίνπ 

 

Έηνο Καηαζθεπήο 1958 1966 1972 1972 

Πίλαθαο 3: Σα Σέζζεξα Διιεληθά Γηπιηζηήξηα 

 

Σν θπζηθφ αέξην, ην νπνίν εηζήρζε ζηελ αγνξά γηα πξψηε θνξά ην 1996, παξνπζηάδεη κηα 

ζηαζεξή, δπλακηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ην 2008 θάιπςε πεξίπνπ 

ην 22% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ην 24% ηεο ζπκβαηηθήο, αθνχ 13797GWh 

πξνήιζαλ απφ θπζηθφ αέξην. Σν θπζηθφ αέξην ζηελ Διιάδα, εηζάγεηαη θπξίσο απφ ηε 

Ρσζία κέζσ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο εηζάγεηαη απφ ηελ Σνπξθία 

θαη πγξνπνηεκέλν απφ ηελ Αιγεξία. Ζ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ εμαζθαιίδεηαη επί ηνπ 

παξφληνο κε καθξνρξφληα ζπκβφιαηα ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ κε ηε Ρσζία, κε 

ηελ Σνπξθία θαη κε ηελ Αιγεξία. 
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Γηάγξακκα 8: Καηαλνκή Ζιεθηξνπαξαγσγήο απφ πκβαηηθά Καχζηκα 2008 

 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη ε κεγάιε ζπκκεηνρή εηζαγφκελσλ  θαπζίκσλ, θπξίσο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ηφζν ζην ειεθηξνπαξαγσγηθφ, φζν θαη ζην ζπλνιηθφ 

ελεξγεηαθφ, ζχζηεκα ηεο ρψξαο απμάλεη ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε. Έηζη, ελψ ε ελεξγεηαθή 

εμάξηεζε ηεο Δπξψπεο ησλ 27 ήηαλ 55% ην 2008, γηα ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ 

73%. 

 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, κε εμαίξεζε ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά, άξρηζαλ λα 

απνηεινχλ αμηνζεκείσηε πεγή ελέξγεηαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ ζπλεηζθνξά 

ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ, ζην εζληθφ ελεξγεηαθφ 

ηζνδχγην ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 5.4%, ην 2008, ζε επίπεδν αθαζάξηζηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζηε ρψξα θαη ηεο ηάμεο ηνπ 16.8% ζε επίπεδν εγρψξηαο παξαγσγήο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ην 2008 ήηαλ 1658ktoe, θαη εμ 

απηψλ, 990ktoe (59.7%) πξνήιζαλ απφ βηνκάδα, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα λνηθνθπξηά, 

ζηε βηνκεραλία αιιά θαη ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 285ktoe (17.2%) απφ ηελ παξαγσγή ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ, 193ktoe (11.7%) απφ ηελ παξαγσγή ησλ αηνιηθψλ, 173ktoe (10.4%) ησλ 

ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 17ktoe (1%) απφ ηε γεσζεξκία. 
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Γηάγξακκα 9: Πξσηνγελήο Παξαγσγή Δλέξγεηαο αλά Δίδνο ΑΠΔ 2008 

 

Ζ ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΠΔ ήηαλ 9% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ 

2008, δειαδή 5744GWh (494ktoe), θαη αθνξά θπξίσο ηελ παξαγσγή απφ αηνιηθά θαη 

πδξνειεθηξηθά, ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζπκκεηέρνπλ ε βηνκάδα θαη ηα θσηνβνιηατθά. 

ην Γηάγξακκα 10, ε παξαγσγή απφ θσηνβνιηατθά θαίλεηαη λα είλαη 0%, γηαηί απφ 

θσηνβνιηατθά παξήρζεζαλ 5GWh (0.43ktoe), θαη έηζη ην πνζνζηφ ηνπο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ηείλεη ζην κεδέλ. 

 

 

Γηάγξακκα 10: Καηαλνκή Ζιεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ 2008 

 

Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ήηαλ θαηά ην 2008 

1232MW, ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε 1022MW αηνιηθά, 158MW κηθξά πδξνειεθηξηθά, 

δειαδή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο κηθξφηεξε ησλ 10MW, 2319MW κεγάια πδξνειεθηξηθά, 

ηζρχο κεγαιχηεξε απφ 10MW, 40MW βηνκάδα θαη κφιηο 12MW θσηνβνιηατθά. 
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Γηάγξακκα 11: πλνιηθή Ζιεθηξνπαξαγσγή 2008 

 

Δλ ζπλερεία, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004, ην ειιεληθφ ζχζηεκα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ηα 

ζπζηήκαηα ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ κέζσ γξακκψλ κεηαθνξάο 400 

θαη 150kV θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε παξάιιειε θαη ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ κε ην 

ζχγρξνλν δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηνπ ENTSO-E (European Network of Transmission 

System Operators for Electricity). Δπηπξφζζεηα, ην ειιεληθφ ζχζηεκα ζπλδέεηαη 

αζχγρξνλα, κέζσ ππνβξχρην θαισδίνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο, κε ηελ Ηηαιία. Όιεο νη 

πξνεγνχκελεο, θαζψο θαη νη ππφ θαηαζθεπή, νη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη νη ππφ κειέηε 

δηαζπλδέζεηο, θαίλνληαη αθνινχζσο (Δηθφλα 3). Μέζσ ησλ δηαζπλδέζεσλ, ην 2008, ε 

Διιάδα εμήγαγε 1965GWh (169ktoe), ελψ εηζήγαγε 7570GWh (651ktoe). 

 

 



 

 48 

 

Δηθφλα 3: ρεκαηηθφ Γηάγξακκα ησλ Γηαζπλδεδεκέλσλ πζηεκάησλ ηεο Βαιθαληθήο 

 

Οη ππάξρνπζεο, θαζψο θαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο, δηαζπλδέζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο βειηηψλνπλ ηελ επάξθεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη βνεζνχλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ αγνξψλ. 

 

ηελ Διιάδα, ε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειείηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο, ην 

Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΜΖΔ), ηνπο 

πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, ελψ ηελ επζχλε γηα ηε ξχζκηζε 

ηεο αγνξάο έρεη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο. 

 

Οη βαζηθφηεξεο δηεξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ Αγνξά είλαη ν Ζκεξήζηνο 

Δλεξγεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο (ΖΔΠ), ν Πξνγξακκαηηζκφο Καηαλνκήο (ΠΚ), ε Καηαλνκή 

Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (ΚΠΥ) θαη ε Δθθαζάξηζε Απνθιίζεσλ (ΔΑ). εκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο ε Κάιπςε Μεηαβιεηνχ Κφζηνπο (ΚΜΚ) θαη 

νη Υξεψζεηο Με πκκφξθσζεο (ΥΜ), δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηελ εθθαζάξηζε ησλ απνθιίζεσλ. 
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Δηθφλα 4: Αιιειεπίδξαζε Γηαδηθαζηψλ ηεο Διιεληθήο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

Οη δηαδηθαζίεο θαη νη πξάμεηο ηνπ ΖΔΠ αλαθέξνληαη ζε κία Ζκέξα Καηαλνκήο θαη 

νινθιεξψλνληαη εληφο ηεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη απηήο, ελψ σο Ζκέξα Καηαλνκήο 

νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 24 σξψλ πνπ ζπκπίπηεη κε κία εκεξνινγηαθή εκέξα. Ο 

ζθνπφο ηνπ ΖΔΠ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο, θαη θαη’ επέθηαζε ε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε θάζε Ζκέξα Καηαλνκήο, ππφ φξνπο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

ε εκεξήζην επίπεδν, ζπλαιιάζζεηαη ην ζχλνιν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη 

θαη θαηαλαιψλεηαη ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, αθνχ νη εγρψξηνη παξαγσγνί θαη νη 

εηζαγσγείο πξνζθέξνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ακείβνληαη θαη αληίζηνηρα νη εθπξφζσπνη 

ηνπ εγρψξηνπ θνξηίνπ θαη νη εμαγσγείο απνξξνθνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ρξεψλνληαη. 

Δπίζεο, θαηά ηελ Ζκέξα Καηαλνκήο γίλεηαη ε ΔΑ, δειαδή εθθαζαξίδνληαη νπνηεζδήπνηε 

ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαη γίλνληαη νη ΥΜ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο. 

 

Ζ νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο (ΟΣ) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία εθθαζαξίδεηαη ε αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη είλαη ε ηηκή πνπ εηζπξάηηνπλ φινη φζνη εγρένπλ ελέξγεηα ζην 

ζχζηεκα θαη πιεξψλνπλ φινη φζνη δεηνχλ ελέξγεηα απφ ην ζχζηεκα. Ζ ηηκή απηή 
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δηακνξθψλεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ πξνζθνξψλ ηηκψλ θαη πνζνηήησλ πνπ ππνβάιινπλ 

θάζε κέξα νη δηαζέζηκεο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηνπ σξηαίνπ θνξηίνπ δήηεζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ δηακνξθψλεηαη θάζε κέξα απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

 

Ζ αζξνηζηηθή θακπχιε πξνζθνξάο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο πξνθχπηεη θαηαηάζζνληαο ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο ζε αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ηηο πξνζθνξέο πνπ θαηέζεζαλ, δειαδή 

μεθηλψληαο απφ ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα νξηζκέλε πνζφηεηα ελέξγεηαο θαη 

θαηαιήγνληαο ζηελ πςειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή, ελψ ε αζξνηζηηθή θακπχιε δήηεζεο 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάηαμε ησλ δειψζεσλ θνξηίνπ κε θζίλνπζα ζεηξά ησλ ηηκψλ 

ελέξγεηαο. ην ζεκείν φπνπ νη πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο εμππεξεηνχλ ην 

δεηνχκελν θνξηίν, ή αιιηψο ζην ζεκείν ηνκήο ησλ αζξνηζηηθψλ θακππιψλ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο, θαζνξίδεηαη ε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ νπζία, ε νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε ηελ πξνζθνξά ηεο ηειεπηαίαο κνλάδαο πνπ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη γηα λα θαιπθζεί ε δήηεζε, ζπκπίπηεη, δειαδή, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ νξηαθνχ 

παξαγσγνχ. 

 

Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ, έρεη ηεζεί απφ ηε ΡΑΔ αλψηεξν φξην 150€/MWh σο πξνο ηελ πξνζθεξφκελε 

ηηκή, θαζψο θαη θαηψηεξν επίπεδν πξνζθνξψλ, ην νπνίν είλαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο ηεο 

κνλάδαο, ψζηε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη παξαγσγνί λα πιεξψλνληαη ην θφζηνο 

θαπζίκνπ ηνπο. 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη κε ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνπξάηεζεο αδεηψλ εθπνκπήο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ ην 2013, ζην εθάζηνηε θφζηνο κηαο κνλάδαο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ ζα πξνζηίζεληαη θαη ην θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ εθπνκπψλ. 

Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα αιιάδεη ε δηάηαμε ησλ κνλάδσλ ζηνλ ΖΔΠ θαη θαη’ 

επέθηαζε λα αιιάδεη ηφζν ν νξηαθφο παξαγσγφο, φζν θαη ε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο 

κεραληζκφο κε βάζε ηνλ νπνίν αιιάδεη ε ζεηξά έληαμεο ησλ κνλάδσλ θαζψο θαη ην πψο 

επεξεάδεηαη ε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 3.3. 
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4.2 Πποοπηικέρ Εξέλιξηρ ηος Σςζηήμαηορ 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο ζεσξείηαη ξππνγφλν, ζεκεηψλεηαη φηη ε 

αλζξαθηθή έληαζε ηεο ρψξαο ην 2008 ήηαλ 3860tCO2/ktoe, κε απνδνηηθφ, εμαξηεκέλν απφ 

πεπεξαζκέλνπο πφξνπο θαη ειιεηκκαηηθφ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο ψζηε λα κεηαηξαπεί ζε έλα 

ζχζηεκα κεησκέλσλ εθπνκπψλ. Γηα λα είλαη επηηπρήο κηα ηέηνηα κεηάβαζε, είλαη 

απαξαίηεηεο λέεο ηερλνινγίεο, έλα δηαθνξεηηθφ ελεξγεηαθφ κείγκα θαη ε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ζ δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε άλζξαθα, ελδερνκέλσο ε ππξεληθή 

ελέξγεηα, ε ηερλνινγία πδξνγφλνπ, ε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ, νη ππνθαηαζηάζεηο 

κεηαμχ ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαχζηκα κε κηθξφηεξνπο 

ζπληειεζηέο εθπνκπψλ, θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ είλαη φια κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ 

ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

Δηθφλα 5: Τπάξρνληα εκεία Δθπνκπήο CO2 θαη Τθηζηάκελνη Αγσγνί Φπζηθνχ Αεξίνπ 

 

Ζ πιήξεο δεκνπξάηεζε ησλ αδεηψλ εθπνκπψλ γηα ηνπο ειεθηξνπαξαγσγνχο ζα έρεη σο 

αληίθηππν απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο θαη ην θφζηνο απηφ ζα κεηαθπιίεηαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Έηζη, αλ νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμεζνχλ ιφγσ ησλ ζηφρσλ ηνπ 
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20-20-20, ην κείγκα ελεξγεηαθψλ κνξθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα αιιάμεη θαη ζα θαηεπζπλζεί ζε επελδχζεηο πνπ ζα έρνπλ απμεκέλν 

θφζηνο θεθαιαίνπ, αιιά ηαπηφρξνλα ζα έρνπλ θαη κεησκέλε αλζξαθηθή έληαζε. 

Αληίζηνηρα, νη θαηαλαισηέο, απφ ηε κεξηά ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ζα δνπλ ηηο ηηκέο ηνπ 

ειεθηξηζκνχ λα απμάλνληαη, ζα ζηξαθνχλ ζε επελδχζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, 

αγνξάδνληαο ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκφ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο αγνξάο αιιά 

κηθξφηεξν θφζηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ απμεκέλεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο κε 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ. Έηζη, αθνχ δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα ππνθαηάζηαζε ησλ 

ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ κε λέεο ηερλνινγίεο ρακειφηεξσλ εθπνκπψλ, ην ζχλνιν ηεο 

αγνξάο δαπαλά πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα θεθάιαην θαη ιηγφηεξα γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 

Ο ζηφρνο ηνπ παθέηνπ 20-20-20 γηα 20% ζπκκεηνρή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην έηνο 2020 ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο 

ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλα ζχζηεκα ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Αλ θαη νη ηερλνινγίεο ΑΠΔ παξακέλνπλ γηα ηελ ψξα πην αθξηβέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

κνξθέο ελέξγεηαο, ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζα γίλεη κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ηε δηείζδπζή ηνπο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ηελ παξνρή ζεξκφηεηαο θαη ζηηο 

κεηαθνξέο, κε ηε κνξθή βηνθαπζίκσλ. 

 

Ζ Διιάδα έρεη αμηφινγν αηνιηθφ θαη ειηαθφ δπλακηθφ, ην νπνίν ήδε πξνζειθχεη επελδπηηθφ 

ελδηαθέξνλ, ελψ πνιιά ππνζρφκελν είλαη θαη ην δπλακηθφ ηεο ρψξαο ζε βηνκάδα θαη 

γεσζεξκία, ην νπνίν, σζηφζν, αθφκα παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην. Σα πδξνειεθηξηθά έξγα, 

αλ θαη είλαη ειθπζηηθά, έρνπλ πεξηνξηζκέλα, είηε θπζηθά, είηε γεσγξαθηθά, πεξηζψξηα 

αλάπηπμεο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ πεξαηηέξσ θαη λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε δηείζδπζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

ζπληνληζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζε νηθνλνκηθφ, λνκηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα 

ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηε ρψξα. 

Έηζη, ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ κεγάιεο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ, ζα 

νινθιεξσζνχλ νη αλαγθαίεο αλαβαζκίζεηο ζην δίθηπν, ζα δεκηνπξγεζεί ε ππνδνκή γηα ηε 
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δηαλεκεκέλε παξαγσγή θαη ζα κπνξέζνπλ ζηαδηαθά λα απνςηισζνχλ νη παιηέο θαη κε 

απνδνηηθέο ζεξκηθέο κνλάδεο παξαγσγήο.  

 

Γηα λα επηηχρεη ε πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ, δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζνχλ ηα εκπφδηα ζηηο 

επελδχζεηο ηνπο. Έηζη, ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ θαηαζηάζεηο πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ 

αχμεζε ζηελ πξνζθνξά ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, φπσο ε κεγάιε αληίδξαζε ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ε πνιχπινθε γξαθεηνθξαηία θαη ηα ρξνλνβφξα πιαίζηα γηα ηελ 

αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία. 

 

Γελ ζα πξέπεη, επηπξφζζεηα, λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα απνηειείηαη απφ 

πνιιά κεγαιχηεξα θαη κηθξφηεξα λεζηά, ηα νπνία δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλα κε ην 

επεηξσηηθφ ζχζηεκα θαη δηαζέηνπλ απηφλνκα, αζζελή δίθηπα, ηα νπνία δελ είλαη ζε ζέζε 

λα απνξξνθήζνπλ κεγάιν κέξνο ηεο πηζαλήο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ. πλεπψο, φζν 

αθνξά ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, ζα πξέπεη, εθηφο απφ ηηο επελδχζεηο πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ, λα αλαπηπρζνχλ έμππλα δίθηπα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επνπηεία 

θαη ηνλ έιεγρν ηνπο, ψζηε λα κεησζνχλ νη απψιεηεο δηθηχνπ θαη λα βειηησζεί ε δηαρείξηζε 

ηεο δήηεζεο. ρεηηθά κε ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά, ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε 

ζηαδηαθή δηαζχλδεζή ηνπο κε ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

απνςηισζνχλ νη ηνπηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θπξίσο 

κε πεηξέιαην. Με ηε δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ, ζα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία κεγάισλ 

κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ, κηαο θαη ζε αξθεηά λεζηά ππάξρεη πςειφ αηνιηθφ, 

ειηαθφ θαη γεσζεξκηθφ δπλακηθφ, θαη ην πιεφλαζκα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα κπνξεί λα 

δηνρεηεπζεί ζην επεηξσηηθφ ζχζηεκα. ε λεζηά, φκσο, φπνπ ε ζχλδεζε είλαη πνιχ δχζθνιε 

ή πνιχ αθξηβή ζα πξέπεη λα γίλεη ζρεδηαζκφο ελεξγεηαθά απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ κε 

πςειή δηείζδπζε ΑΠΔ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε πβξηδηθά ζπζηήκαηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

δξνκνινγεζεί άκεζα ν ζρεδηαζκφο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ηεο 

ζάιαζζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ. Σειηθά, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε λέσλ 

εθαξκνγψλ έξγσλ ΑΠΔ θαη ε αλακελφκελε νινθιήξσζε έξγσλ ππνδνκήο δηθηχσλ 

αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη επηπξφζζεηα ζηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ εζληθνχ ζηφρνπ. 
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5                
Γέζμεσζη & Αποθήκεσζη Άνθρακα 

(CCS) 

 

 

5.1 Η Τεσνολογία CCS 

 

Ζ δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Carbon Capture and Storage – 

CCS), ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πξαθηηθέο πεξηνξηζκνχ, νη νπνίεο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, 

φπσο ε αιιαγή ηνπ κείγκαηνο θαπζίκσλ, ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη νη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα κεγάιν πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Κάζε πξφγξακκα γηα δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε πεξηιακβάλεη ηξία 

δηαθξηηά ζηάδηα, ηε δέζκεπζε απφ ηελ πεγή εθπνκπήο, ηε ζπκπίεζε θαη κεηαθνξά ηνπ θαη 

ηειηθά ηελ έγρπζε ηνπ CO2 ζηνπο ηακηεπηήξεο ζηελ ηνπνζεζία απνζήθεπζεο. Ωζηφζν, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ηερλνινγίαο CCS ζηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ παγθνζκίσο ζα πξέπεη λα γίλεη απνηίκεζε ηεο γεσγξαθηθήο 

θαηαλνκήο ησλ εθπνκπψλ θαη ησλ ηακηεπηήξσλ απνζήθεπζεο. 
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Δηθφλα 6: ρεκαηηθφ Γηάγξακκα ελφο πζηήκαηνο CCS κε ηηο Πεγέο εθπνκπήο, ηε Μεηαθνξά θαη 

ηηο Δπηινγέο γηα ηελ Απνζήθεπζε ηνπ CO2 

 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κπνξεί λα δεζκεπηεί απφ δηάθνξεο αλζξσπνγελείο πεγέο 

εθπνκπήο, φπσο κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ή βηνκεραληθέο κνλάδεο, ελψ 

ππάξρνπλ δηάθνξεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο ηφζν γηα ηε δέζκεπζε, φζν θαη γηα ηελ 

απνζήθεπζή ηνπ. 

 

ρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηξεηο είλαη νη βαζηθέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (Δηθφλα 7): 

 ε δέζκεπζε κεηά ηελ θαχζε (post-combustion capture), 

 ε εμαλζξάθσζε θαπζίκνπ (pre-combustion capture) θαη 

 ε θαχζε κε πςειή ζπγθέληξσζε O2 (oxy-fuel combustion capture). 
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Δηθφλα 7: πζηήκαηα Γέζκεπζεο Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα 

 

Ζ δέζκεπζε ηνπ CO2 απφ βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο (industrial processes), ε νπνία θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα, είλαη γλσζηή δηαδηθαζία εδψ θαη πνιιά ρξφληα, φκσο δελ ζα αλαιπζεί 

πεξαηηέξσ, αθνχ ρξεζηκνπνηεί θνηλέο ηερληθέο κε ηηο ππφινηπεο ηξεηο ηερλνινγίεο. 

 

Ζ δέζκεπζε ηνπ CO2 κεηά ηελ θαχζε αλαθέξεηαη ζηε δέζκεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα απφ ηα θαπζαέξηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη 

βηνκάδαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ CO2 απνκνλψλεηαη απφ ηα 

θαπζαέξηα, πξηλ απηά εθιπζνχλ ζηελ αηκφζθαηξα, θαη ζηε ζπλέρεηα, δηνρεηεχεηαη ζε κηα 

δεμακελή απνζήθεπζεο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο ζπλήζσο γίλεηαη κε ρεκηθή απνξξφθεζε, 

αθνχ νη ηερλνινγίεο απνξξφθεζεο κε ρξήζε θεξακηθψλ ή πνιπκεξηθψλ κεκβξαλψλ είλαη 

αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην. Ζ ηερλνινγία απηή, αλ θαη ψξηκε ηερλνινγηθά, είλαη αθφκε 

αθξηβή, ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζε ππάξρνληεο ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο, φζν θαη 

ζε λένπο. 

 

Με ηνλ φξν εμαλζξάθσζε θαπζίκνπ ελλνείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην θαχζηκν 

αληηδξά κε νμπγφλν ή αέξα πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα αέξην κείγκα ην νπνίν 

απνηειείηαη θπξίσο απφ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη πδξνγφλν. Σν κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, θαηφπηλ, αληηδξά κε πδξαηκφ ψζηε λα παξαρζεί δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη 
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πεξηζζφηεξν πδξνγφλν. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δηαρσξίδεηαη θαη πξνθχπηεη έλα θαχζηκν 

πινχζην ζε πδξνγφλν, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο 

θαπζηήξεο, θνχξλνη, αεξηνζηξφβηινη θαη θειηά θαπζίκνπ. 

 

ηελ θαχζε κε πςειή ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ, ε θαχζε γίλεηαη κε ζρεδφλ θαζαξφ νμπγφλν 

αληί γηα αέξα, κε απνηέιεζκα ηα θαπζαέξηα λα απνηεινχληαη θπξίσο απφ CO2 θαη 

πδξαηκνχο. ηε ζπλέρεηα, ην δηνμείδην κπνξεί λα δηαρσξηζηεί κε ρεκηθή απνξξφθεζε, 

κεκβξάλεο ή θξπνγεληθφ δηαρσξηζκφ, ν νπνίνο, φκσο, απμάλεη ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο 

ηηο κνλάδαο. Ζ κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλάθηεζεο CO2, ηα νπνία 

θηάλνπλ ην 95%. 

 

Όζν αθνξά ηελ απνζήθεπζε, ππάξρνπλ δχν επηινγέο, είηε ε απνζήθεπζε ζηνπο σθεαλνχο 

είηε ε απνζήθεπζε ζε γεσινγηθνχο ηακηεπηήξεο. Πξνο ην παξφλ, ππάξρνπλ αξθεηέο 

αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε ζηνπο σθεαλνχο θαη, επηπιένλ, δελ έρνπλ ιπζεί 

φια ηα ζπλαθφινπζα λνκηθά δεηήκαηα. πλεπψο, ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, είλαη πην 

πηζαλφ λα πξνσζεζεί ε δεχηεξε επηινγή σο κέζν κεηξηαζκνχ ησλ εθπνκπψλ, αθνχ νη 

γεσινγηθνί ηακηεπηήξεο έρνπλ δπλεηηθά αξθεηά κεγάιε ρσξεηηθφηεηα γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη γεσινγηθνί ηακηεπηήξεο 

πεξηιακβάλνπλ εμαληιεκέλεο ή εθηφο ρξήζεο ιεθάλεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

βαζηά αιαηνχρα πδξνθφξα ζηξψκαηα. ε κεξηθέο απφ ηηο ππφ εμέηαζε επηινγέο γηα 

απνζήθεπζε ππάξρνπλ πδξνγνλάλζξαθεο εδψ θαη πνιιά εθαηνκκχξηα ρξφληα. 

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξψηε εθηίκεζε ηνπ 

επξσπατθνχ γεσινγηθνχ δπλακηθνχ απνζήθεπζεο απφ νκάδα γεσιφγσλ θαη θπζηθψλ ππφ ην 

ζπληνληζκφ ηνπ Βξεηαληθνχ Ηδξχκαηνο Γεσινγηθψλ Δξεπλψλ. ηελ έξεπλα απηή, 

εθηηκήζεθε φηη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο CO2 ζηελ Δπξψπε ήηαλ 800Gt CO2, ελψ ην 

1990 νη εθπνκπέο απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ήηαλ 950 εθαηνκκχξηα ηφλνη. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη ρψξνη γεσινγηθήο απνζήθεπζεο ζηελ Δπξψπε ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ 

ηηο αλάγθεο γηα πεξίπνπ 800 ρξφληα. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία, πνζνζηφ 60%, ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο απηήο βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα Θάιαζζα, ζηε βξεηαληθή θαη λνξβεγηθή 

πθαινθξεπίδα. 
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Σν 2000 μεθίλεζε έλα λέν επξσπατθφ πξφγξακκα, ψζηε λα ζπλερηζηεί ε πξνγελέζηεξε 

έξεπλα, ην νπνίν ιέγεηαη «Δπξσπατθφ Γπλακηθφ γηα ηε Γεσινγηθή Απνζήθεπζε ηνπ 

Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα απφ ηελ Καχζε Οξπθηψλ Καπζίκσλ». Σν πξφγξακκα απηφ, 

σζηφζν, δελ επηθεληξψλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, αιιά κφλν ζηε βνξεηνδπηηθή 

Δπξψπε, δειαδή ζην Βέιγην, ηε Γαλία, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ 

Οιιαλδία θαη ηε Ννξβεγία, θαη ζηελ Διιάδα. Σν πξφγξακκα αλαιχεη ηε ρσξεηηθφηεηα 

ηακηεπηήξσλ ζε 12 πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο CCS, σζηφζν, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θαζαξνχ 

βαζκνχ απφδνζεο κηαο κνλάδαο παξαγσγήο, ιφγσ ηεο επηπιένλ ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη 

θπξίσο γηα ηε δέζκεπζε θαη ηε ζπκπίεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αιιά θαη γηα ηε 

κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπ. Γηα κηα κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο, φζν κεγαιχηεξεο 

είλαη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο γηα ην CCS, ηφζν απμάλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη νη 

απαηηήζεηο ζε άιινπο πφξνπο, φπσο ην λεξφ, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνληαη θαη ηα ζηεξεά, 

πγξά θαη αέξηα απφβιεηα ζην πεξηβάιινλ. Γεληθά, ε απαηηνχκελε ελέξγεηα εηζφδνπ αλά 

κνλάδα ελέξγεηαο εμφδνπ απφ κηα κνλάδα κε CCS κπνξεί λα εθθξαζηεί ζπλαξηήζεη ηεο 

κεηαβνιήο ζην βαζκφ απφδνζεο σο εμήο: 

 
in,CCS  in,Ref

in,Ref


1
CCS

 1
R e f

1
R e f


R e f

CCS
1 , 

φπνπ ΓΔ είλαη ε πνζνζηηαία αχμεζε ζηελ ελέξγεηα εηζφδνπ αλά κνλάδα ελέξγεηαο εμφδνπ 

ηεο κνλάδαο, ελψ CCS  θαη R e f  είλαη νη θαζαξνί βαζκνί απφδνζεο κηα κνλάδαο κε CCS 

θαη κηαο κνλάδαο ρσξίο CCS, αληίζηνηρα. Ζ ηηκή ηνπ ΓΔ θαζνξίδεη επίζεο θαη ην κέγεζνο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγσγή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 

κεηαθνξά ησλ επηπιένλ θαπζίκσλ θαη ησλ άιισλ πφξσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηε κνλάδα 

ειεθηξνπαξαγσγήο.  

 

Ζ πνζνζηηαία κεηαβνιή ζην βαζκφ απφδνζεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 
R e f CCS

R e f
, επνκέλσο 

γηα κνλάδεο θνληνπνηεκέλνπ άλζξαθα ππεξθξίζηκνπ θχθινπ (supercritical pulverized coal), 

πνπ ε ηηκή ηνπ ΓΔ θπκαίλεηαη απφ 24% έσο 40%, ε κείσζε ζηνλ θαζαξφ βαζκφ απφδνζεο 

θπκαίλεηαη απφ 19% έσο 29%. Γηα κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ 
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(NGCC) ην εχξνο ηνπ ΓΔ είλαη 11%-22%, δειαδή εχξνο κείσζεο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο 

10%-18%, ελψ νη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε αεξηνπνίεζε (IGCC) ρξεηάδνληαη 

14%-25% επηπιένλ ελέξγεηα, άξα κεηψλεηαη ν θαζαξφο βαζκφο απφδνζήο ηνπο θαηά 12% 

έσο 20%. 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο απηήο ηεο ηερλνινγίαο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ επέλδπζε φζν θαη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, δελ είλαη εχθνιν λα 

απαληεζνχλ, αθνχ ππάξρνπλ αξθεηέο δηακάρεο. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ ην 

γεγνλφο φηη ηφζν νη λέεο φζν θαη νη εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο γηα ηε δέζκεπζε ηνπ CO2 

δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο εθαξκνζηεί ζε κεγάιε θιίκαθα, αθνχ δελ έρεη πξνθχςεη αθφκα ε 

αληίζηνηρε αγνξά. Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη δχζθνιν λα γίλεη κηα εθηίκεζε 

ηνπ θφζηνπο είλαη φηη δελ έρνπλ νξηζηεί θνηλνί θαλφλεο φζν αθνξά απηνχο ηνπο 

ππνινγηζκνχο. Έλαο ηξίηνο ιφγνο είλαη φηη φζνη εκθαλίδνπλ απνηειέζκαηα απφ αλαιχζεηο 

θφζηνπο ην θάλνπλ εθαξκφδνληαο δηθνχο ηνπο θαλφλεο. Δίλαη πηζαλφ λα ζέινπλ λα 

πξνσζήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηερλνινγία ή λα ππνβηβάζνπλ θάπνηα άιιε ηερλνινγία. Δπίζεο, 

ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ηερλνινγία έρεη δηαθνξεηηθφ θφζηνο αλά ηελ πθήιην απνηειεί έλαλ 

ηέηαξην ιφγν πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε. Γεδνκέλν είλαη, φκσο, φηη ε επηβάξπλζε ηνπ θαζαξνχ 

βαζκνχ απφδνζεο ησλ κνλάδσλ απνηειεί πεγή επηπιένλ θφζηνπο. 

 

Όζν αθνξά ην ρξνληθφ νξίδνληα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δεκηνπξγία ελφο 

εξγνζηαζίνπ κε ηερλνινγία CCS είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, αθνχ κπνξεί λα 

δηαξθέζεη απφ 6.5 έσο 10 ρξφληα κέρξη ηελ πιήξε νινθιήξσζή ηεο. Ζ ηερλνινγία CCS δελ 

είλαη αθφκα ψξηκε θαη επνκέλσο δελ εθαξκφδεηαη αθφκα ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο, σζηφζν 

ππάξρεη πξφβιεςε ιεηηνπξγίαο ζε δνθηκαζηηθή βάζε 12 κνλάδσλ κε CCS κέρξη ην 2015, κε 

απψηεξν ζηφρν ε ελ ιφγσ ηερλνινγία λα είλαη δηαζέζηκε ζηελ αγνξά ην 2020. 

 

Όπσο ζε φιεο ηηο κεγάιεο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο, ην θφζηνο γηα ην επξσπατθφ 

πηινηηθφ πξφγξακκα ζα είλαη αξθεηά πςειφ, αιιά αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηαδηαθά, θαζψο 

ζα αλαπηχζζεηαη ε ηερλνινγία θαη ε νηθνλνκία θιίκαθαο. χκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ 2008, 

ην θφζηνο ήηαλ €60-€90 αλά ηφλν CO2 θαη αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί ζηα €35-€50 αλά 

ηφλν θαηά ηελ πξψηκε εκπνξηθή θάζε, δειαδή κεηά ην 2020, θαη φηαλ ε ζπλνιηθή 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θηάζεη πεξίπνπ ηα 80GW εθηηκάηαη φηη ε ηηκή ζα είλαη €30-€45 αλά 
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ηφλν. Σειηθά, ε πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο CCS ζα εμαξηεζεί απφ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

ηηκή ηεο θαη ζηελ ηηκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζα ζην κεραληζκφ ETS, αθνχ θάζε 

ηφλνο πνπ ζα δεζκεχεηαη θαη ζα απνζεθεχεηαη κε αζθάιεηα ζα ζεσξείηαη φηη δελ έρεη 

εθπεκθζεί. Έηζη, αλ ε ηηκή γηα θάζε ηφλν πνπ δελ εθπέκπεηαη ιφγσ CCS είλαη ρακειφηεξε 

απφ ηελ ηηκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηφηε νη κνλάδεο κε CCS ζα αξρίζνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη. Δπνκέλσο, ν κεραληζκφο ETS ζα είλαη έλα απφ ηα θχξηα θίλεηξα γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ CCS. 

 

Έλα αθφκε κείδνλ δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία CCS, θαη θπξίσο ζην ηκήκα ηεο 

απνζήθεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, είλαη ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ. Έηζη, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί πιήξσο ε πξφηεξε εκπεηξία πνπ έρεη ε 

βηνκεραλία άληιεζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζην δήηεκα ηεο ππφγεηαο 

απνζήθεπζεο, κηαο θαη ε κέζνδνο έγρπζεο CO2 γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άληιεζεο 

πεηξειαίνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα παγθνζκίσο εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Δπίζεο, ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο απνζήθεπζεο, νη άκεζνη θίλδπλνη αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ 

μερσξηζηά γηα ηε γεσινγηθή απνζήθεπζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ε πηζαλή 

επίδξαζε ηνπ CO2 ζηα ππφγεηα χδαηα θαη ην αληίθηππν πνπ ζα έρεη ζηα νηθνζπζηήκαηα, 

φπσο επίζεο θαη ε πηζαλφηεηα λα δηαξξεχζεη απφ ηα ζεκεία απνζήθεπζεο. Σν ελδερφκελν 

λα ζπκβεί δηαξξνή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο 

ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο, ηα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επηιεγκέλνπ ηφπνπ απνζήθεπζεο, ην ζχζηεκα έγρπζεο θαη ηηο κεζφδνπο ζθξάγηζεο ησλ 

πεγαδηψλ κεηά ηελ έγρπζε. Ωζηφζν, έρεη ππνινγηζηεί φηη, αλ έρεη γίλεη θαηάιιειε επηινγή 

ηνπνζεζίαο, ζσζηφο ζρεδηαζκφο, ιεηηνπξγία θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ, ηφηε είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα παξακείλεη ην 99% ηνπ CO2 ζην κέξνο απνζήθεπζεο γηα ηα πξψηα 100 ρξφληα, 

ελψ είλαη πηζαλφ λα παξακείλεη ην 99% ηνπ CO2 γηα ηα πξψηα 1000 ρξφληα. 

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη ηειηθά είλαη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίβιεςεο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Έηζη, ζα πξέπεη λα 

επηιέγνληαη ηνπνζεζίεο γηα απνζήθεπζε θαη κε θξηηήξην ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

δηαξξνήο θαη είλαη αλαγθαίν λα ειέγρνληαη ηα κέξε απηά, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη φηη ην 

εγρεφκελν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δελ δηαξξέεη, αιιά αληίζεηα παξνπζηάδεη ηελ 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά. Αλ, παξφια απηά, δηαπηζησζεί δηαξξνή, ζα πξέπεη λα 
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ιακβάλνληαη άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ αλαηξνπή ηεο θαηάζηαζεο. Δπίζεο, ν 

κεραληζκφο ETS ζα ηζρχεη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο, σο αληηζηάζκηζκα γηα ηα δηθαηψκαηα 

εθπνκπήο πνπ είραλ δνζεί θαηά ηε δέζκεπζε απηνχ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. πλνιηθά, 

ζα πξέπεη λα γίλεη αμηνιφγεζε γηα ην θαηά πφζν ην CCS ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ γηα ην πεξηβάιινλ, εμεηάδνληαο φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο 

ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 

5.2 Το CCS ζηην Ελλάδα 

 

Ζ ζπδήηεζε γηα ην αλ ην CCS είλαη κηα ηερλνινγία ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Διιάδαο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηεο νινέλα εληείλεηαη. 

Δμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο πξνβνιήο ηνπ CCS σο έλα εξγαιείν γηα ην κεηξηαζκφ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, φινη νη εκπιεθφκελεο θνξείο πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα κε ηδηαίηεξα 

θξηηηθή καηηά. 

 

Αθ’ ελφο, απφ ηε κεξηά ηεο θπβέξλεζεο, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο δελ έρεη παξνπζηάζεη θάπνηα μεθάζαξε πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ CCS ζηελ Διιάδα. Αλ θαη ην Τπνπξγείν ζα έπξεπε λα εθαξκφζεη ηελ 

Οδεγία 2009/31/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ Απνζήθεπζε ηνπ Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα ζε 

Γεσινγηθνχο ρεκαηηζκνχο κέρξη ηηο 25 Ηνπλίνπ 2011, δελ έρεη παξνπζηάζεη αθφκα ην 

λνκηθφ πιαίζην κε ην νπνίν ζα ελζσκαηψζεη ηελ νδεγία. Ωο απνηέιεζκα, παξακέλεη 

ακθίβνιν εάλ ε Διιάδα ζα επηηξέςεη ηελ απνζήθεπζε CO2. 

 

Απφ ηε κεξηά ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, ηδησηηθέο εηαηξίεο έρνπλ εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα 

ην CCS, σζηφζν απηφ ην ελδηαθέξνλ δελ έρεη θαηαιήμεη αθφκε ζε έλα νινθιεξσκέλν 

εγρείξεκα. Ζ ΓΔΖ Α.Δ., ε νπνία απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πνπ 

έρνπλ απμεκέλεο εθπνκπέο, έρεη κηα δηθνξνχκελε ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ CCS 

θαη ελψ αθνινπζεί φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, δελ έρεη εθδψζεη θαλέλα ζρέδην πνπ λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο CCS ζε θακία απφ ηηο ησξηλέο είηε ηηο 

κειινληηθέο κνλάδεο ηεο. 
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Οη πεξηβαιινληηθέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα γεληθά δηαηεξνχλ κηα 

μεθάζαξα αξλεηηθή ή ζθεπηηθηζηηθή ζηάζε απέλαληη ζην δήηεκα. Έηζη, ην CCS ζεσξείηαη 

επηθίλδπλν, αθξηβφ θαη πεξηηηφ εξγαιείν, ην νπνίν, ζχκθσλα κε απηέο ηηο νξγαλψζεηο, 

εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ πεηξειατθψλ εηαηξηψλ πνπ δελ ζέινπλ λα αιιάμεη ην 

ελεξγεηαθφ κείγκα. Σα πην ήπηα επηρεηξήκαηα αλαθέξνπλ φηη ην CCS είλαη κηα ηερλνινγία ε 

νπνία δελ έρεη δνθηκαζηεί θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη απνδεηρζεί ην θαηά πφζν είλαη θηιηθή 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

Σέινο, ππάξρνπλ εξεπλεηηθά θέληξα ζηελ Διιάδα πνπ θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 

πξννπηηθέο απηήο ηεο λέαο ηερλνινγίαο, αθνχ νξγαληζκνί φπσο ην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ 

θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ θαη ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

εθπνλνχλ ζρεηηθέο κειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ CCS ζηε ρψξα. 
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6                
Πσρηνική Δνέργεια 

 

 

Καηά ην 2008, ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο, ζηελ Δπξψπε ησλ 

27 θαηαλαιψζεθαλ 1779.3ktoe ελέξγεηαο θαη ε θαηαλνκή ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ήηαλ 

17.0% άλζξαθαο θαη ιηγλίηεο, 36.5% πεηξέιαην, 24.5% θπζηθφ αέξην, 13.4% ππξεληθή 

ελέξγεηα, 8.4% αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 0.1% βηνκάδα θαη 0.1% αληαιιαγέο 

ειεθηξηζκνχ. Οη 14 απφ ηηο 27 ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ έρνπλ ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο είλαη 

ην Βέιγην, ε Βνπιγαξία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηζπαλία, ε 

Οπγγαξία, ε Οπθξαλία, ε Οιιαλδία, ε ινβαθία, ε ινβελία, ε νπεδία, ε Σζερία θαη ε 

Φηλιαλδία. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην πνζνζηφ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ν 

αξηζκφο ησλ αληηδξαζηήξσλ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ζηελ Αξκελία, ηελ Διβεηία θαη 

ηε Ρσζία. 

 

 

Δηθφλα 8: Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ Ππξεληθέο Μνλάδεο θαη Αξηζκφο Αληηδξαζηήξσλ 
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Μεηά ην ππξεληθφ αηχρεκα ζηε Φνπθνζίκα ηεο Ηαπσλίαο ην Μάξηην ηνπ 2011, ε Γεξκαλία 

απνθάζηζε λα θιείζεη φια ηα ππξεληθά εξγνζηάζηά ηεο κέρξη ην 2022, ελψ ε Ηηαιία 

αλαθάιεζε ην ζρέδην λα επαλεηζάγεη ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ζην ζχζηεκά ηεο. Δπίζεο, ε 

Δ.Δ. έρεη απνθαζίζεη φηη θαη νη 143 ζηαζκνί παξαγσγήο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ πξνζνκνίσζε αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ 

ηπρνχζεο αδπλακίεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπο. Δληνχηνηο, ζηηο ππφινηπεο ρψξεο δελ 

ππήξμε θάπνηα αιιαγή φζν αθνξά ηελ πνιηηηθή ηνπο απέλαληη ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε ινβαθία θαη ε 

Φηλιαλδία, αιιά θαη θνληηλέο ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ε Σνπξθία θαη ε 

Ρσζία. 

 

ηελ Διιάδα, θαηά ην παξειζφλ έρεη ζπδεηεζεί ε πεξίπησζε λα θαηαζθεπαζηνχλ ππξεληθά 

εξγνζηάζηα, αθνχ νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο δελ απειεπζεξψλνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη είλαη θζελή θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα. ηνλ 

αληίπνδα, ην επελδπηηθφ θφζηνο γηα κηα ηέηνηα κνλάδα είλαη πνιχ πςειφ, δελ έρεη ιπζεί 

αθφκε ην πξφβιεκα ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, ε ζεηζκηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο, ελψ ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο άιιεο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη πνπ 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Δπίζεο, ε ειιεληθή θνηλή γλψκε δελ δηαηεξεί ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζην ελδερφκελν ηεο ρξήζεο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα ειεθηξνπαξαγσγή. 

 

Έηζη, αλ θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα απνηειεί επηινγή γηα ην ειιεληθφ 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ε πηζαλφηεηα ηειηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη αξθεηά κηθξή, ιφγσ ησλ 

δηάθνξσλ αβεβαηνηήησλ πνπ ππεηζέξρνληαη. Ωζηφζν, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο θαη 

γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, δεκηνπξγήζεθε έλα ζελάξην ζην νπνίν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επέλδπζεο ζε ππξεληθέο κνλάδεο. 
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7                    
Σο Μονηέλο PRIMES 

 

 

Σν κνληέιν PRIMES έρεη αλαπηπρζεί ζην εξγαζηήξην E3MLab ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη πξνζνκνηψλεη φιν ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, φζν αθνξά ηε δήηεζε αιιά 

θαη ηελ πξνζθνξά, νη νπνίεο εμηζνξξνπνχληαη κε βάζε ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο. 

πγθεθξηκέλα βξίζθεη ηηο ηηκέο θάζε κνξθήο ελέξγεηαο έηζη ψζηε ε πνζφηεηα ηελ νπνία νη 

παξαγσγνί επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά λα αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια ζηελ 

πνζφηεηα ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ. Δπίζεο ην κνληέιν κπνξεί 

λα αλαπαξηζηά έλα πνιχ κεγάιν ζχλνιν εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, φπσο ε θνξνινγία, νη 

επηδνηήζεηο, ε εκπνξία αδεηψλ εθπνκπήο, δηάθνξεο πνιηηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πξνζνκνίσζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

ζηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ην PRIMES. 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζπλνιηθφο ζηφρνο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ, ηφζν ν ηνκέαο ηεο δήηεζεο 

φζν θαη ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην νξηαθφ θφζηνο κείσζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην άλσ φξην ησλ εθπνκπψλ σο παξάγνληα θφζηνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη κνξθέο 

ελέξγεηαο πνπ έρνπλ κεγάιε έληαζε εθπνκπψλ γίλνληαη αθξηβφηεξεο απφ άιιεο κνξθέο 

ελέξγεηαο. Σν κνληέιν PRIMES πξνζνκνηψλεη ην πψο ε δήηεζε θαη ε παξαγσγή 

ηξνπνπνηνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ψζηε λα απνθεχγνπλ ηηο κνξθέο ελέξγεηαο κε πςειή 

αλζξαθηθή έληαζε, επηηπγράλνληαο έηζη ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 

 

Σν κνληέιν ζεσξεί φηη ε επηινγή απηή γίλεηαη κε δπλακηθφ ηξφπν, ζπκπεξηιακβάλνληαο φρη 

κφλν ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνληαη, αιιά θαη ηελ επηινγή ηεο 
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ηερλνινγίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηηο ζπζθεπέο ηειηθήο ρξήζεο, καδί κε ηηο επελδχζεηο πνπ 

επλννχλ ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ωο απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ απνθάζεσλ θαηά θιάδν, ε ζπλνιηθή δήηεζε ελέξγεηαο θαη ην κείγκα θαπζίκσλ 

ζηελ θαηαλάισζε αιιάδεη. 

 

Απφ ηε κεξηά ηεο, ε παξαγσγή πξνζαξκφδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο σο πξνο ηελ πξνζθνξά 

ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αιιαγέο ηεο δήηεζεο θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ην θφζηνο ηεο. Σν 

ηειεπηαίν επεξεάδεηαη απφ ηηο αιιαγέο, εμαηηίαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζην ζρεηηθφ 

θφζηνο ησλ ελεξγεηαθψλ κνξθψλ. Ζ βειηηζηνπνίεζε ζεσξείηαη δπλακηθή κε ην ρξφλν, αθνχ 

αθνξά ηελ επηινγή ηερλνινγηψλ θαη επελδχζεσλ ζε λέεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Οη παξαγσγνί ελέξγεηαο πξνζαξκφδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο φζν αθνξά ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζα 

επελδχζνπλ θαη ην εηζξεφκελν κείγκα ελέξγεηαο πνπ ζα επηιέμνπλ θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ 

ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ. Έηζη, 

ζεσξείηαη φηη εθαξκφδνπλ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή Ramsey-Boiteux, αθνχ θαζνξίδνπλ έλα 

επίπεδν ηηκψλ πνπ θαηά κέζν φξν ζα ηνπο επηηξέςεη λα αλαθηήζνπλ πιήξσο φια ηα θφζηε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ίδηα πνιηηηθή αθνινπζείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ 

γηα θάζε θαηεγνξία θαηαλαισηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ηεο 

εθάζηνηε θαηεγνξίαο. Ωο απνηέιεζκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ, νη ηηκέο ησλ 

ελεξγεηαθψλ αγαζψλ αιιάδνπλ. ηε ζπλέρεηα, νη θαηαλαισηέο πξνζαξκφδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ αιιαγή απηή θαη, κεηά απφ επαλαιήςεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, 

επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά. 

 

Δμαηηίαο δηάθνξσλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ιφγσλ, φια ηα κέζα γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ CO2 έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. Απφ έλα ζεκείν θαη πάλσ, ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ φγθνπ εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ 

μεπεξλάεη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ νηθνλνκίαο θιίκαθνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε καθξνρξφληα 

θακπχιε θφζηνπο έρεη ζεηηθή θιίζε ιφγσ ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Γεδνκέλνπ φηη ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηηο 

εθπνκπέο ηνπ θαη αθνχ φια ηα κέζα πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ έρνπλ ζεηηθή θιίζε ζηελ 

θακπχιε νξηαθνχ θφζηνπο, ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ κε βέιηηζην ηξφπν επηηπγράλεηαη φηαλ 

εμηζσζνχλ ηα νξηαθά θφζηε φισλ ησλ κέζσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, δειαδή θάζε κέζν κείσζεο 
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ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ην ζεκείν φπνπ ην νξηαθφ ηνπ θφζηνο είλαη ίζν κε ην 

νξηαθφ θφζηνο φισλ ησλ ππφινηπσλ κέηξσλ. Σέινο, αθνχ φια ηα κέζα κείσζεο έρνπλ 

απμεηηθά νξηαθά θφζηε, ην ζπλνιηθφ θφζηνο απμάλεηαη επίζεο. 

 

Ο ππξήλαο ηνπ κνληέινπ απνηειείηαη απφ ππνκνληέια πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηε δήηεζε απφ 

δηάθνξνπο ηνκείο, ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη αηκνχ, θαζψο θαη ηελ παξνρή θαπζίκσλ. 

Ζ πεξίνδνο πξνζνκνίσζεο είλαη απφ ην 2020 έσο ην 2050 κε βήκα 5 ρξφληα θαη, επίζεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ είλαη πιήξσο βαζκνλνκεκέλν ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο 

Eurostat γηα ην δηάζηεκα απφ ην 1990 έσο ην 2005. Οη πξνβνιέο ζην κέιινλ μεθηλνχλ απφ 

ην 2010. 

 

Απηφκαηα ππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ ζηελ πςειή, ηε κέζε θαη ηε ρακειή 

ηάζε θαζψο θαη νη ηδηνθαηαλαιψζεηο ησλ κνλάδσλ. Δπίζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπκπαξαγσγή 

αηκνχ θαη ειεθηξηζκνχ γηα ηδηνθαηαλάισζε θαη γηα δηαλνκή, ε ηειεζέξκαλζε θαη ε 

παξαγσγή δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ κνλάδσλ. Σν αθφινπζν δηάγξακκα δείρλεη κε ζαθήλεηα ηε 

δνκή ηνπ ππνκνληέινπ ηεο παξαγσγήο. 

 

 

Δηθφλα 9: Γνκηθφ Γηάγξακκα Τπνκνληέινπ Παξαγσγήο 
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Δπηπξφζζεηα, ην κνληέιν PRIMES ελζσκαηψλεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ETS, 

θαη δηαθνξνπνηεί ηηο ελδνγελείο απφ ηηο εμσγελείο απνθάζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ελδνγελψο ζην κνληέιν ππνινγίδνληαη ε επέθηαζε δσήο 

ησλ παιαηψλ κνλάδσλ, ε πξφσξε απνμήισζε ησλ ζηαζκψλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ 

θαηλνχξηεο κνλάδεο ζηελ ίδηα ηνπνζεζία, ε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ ζε ππάξρνπζα 

ηνπνζεζία, ε εγθαηάζηαζε βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο θίιηξα γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ, ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο CCS, ηα πδξνειεθηξηθά, νη ζηνραζηηθέο ΑΠΔ θαη 

νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δμσγελψο ζην κνληέιν, ιακβάλνληαη 

ππφςε δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη απνθάζεηο, φπσο ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ζηαζκψλ ή ε 

επέθηαζε ησλ δηθηχσλ. Δπίζεο, ζην κνληέιν πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κνξθέο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ηα παξάθηηα θαη κε αηνιηθά πάξθα, ηα θσηνβνιηατθά πάξθα, νη 

κεγάιεο θαη κηθξέο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, ε θπκαηηθή ελέξγεηα, ε γεσζεξκία, ην 

βηναέξην θαη ε βηνκάδα. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία βαζίδεηαη ζην ειεθηξηθφ ππνκνληέιν ηνπ PRIMES, ηνπ νπνίνπ ε 

ιχζε ζηεξίδεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο. Ζ ζπλάξηεζε απηή 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο εηζαγσγψλ, ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, ηνπ 

ζηαζεξνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ, ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο, ηνπ θφζηνπο εθθίλεζεο θαη θιεηζίκαηνο ησλ κνλάδσλ, ηνπ θφζηνπο ησλ 

θαπζίκσλ, ηνπ θφζηνπο θνξνιφγεζεο θαη ηνπ θφζηνπο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ άλζξαθα. 

Σειηθά, ππνινγίδνληαη ηα δεηνχκελα κεγέζε, δειαδή ε παξαγσγή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

ζηαζκψλ, νη επελδχζεηο, νη εθπνκπέο, νη θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο, 

ην θφζηνο παξαγσγήο, θ.ιπ. Ζ δήηεζε ελέξγεηαο θαη ηα ππφινηπα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

ππνινγίδνληαη απφ ην κνληέιν δήηεζεο ηνπ PRIMES θαη παξακέλνπλ ζηαζεξά ζε φια ηα 

ζελάξηα, ψζηε λα απνηειέζνπλ κηα θνηλή ζηαζεξή βάζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο 

επί ηεο νπνίαο κειεηψληαη πεξαηηέξσ ηα δεηνχκελα ελεξγεηαθά κεγέζε. 
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8                 
ενάρια για ηην Δλλάδα 

 

 

8.1 Καηαζκεςή Σεναπίων 

 

Ζ εξγαζία απηή εθζέηεη ηηο ππνζέζεηο, ηε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

θαηαζθεπή ζελαξίσλ κε βάζε ην κνληέιν PRIMES πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε κειινληηθή 

εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα ζελάξηα δελ είλαη πξνβιέςεηο γηα ην 

κέιινλ αιιά πξνζνκνηψλνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ 

θαηαλαισηψλ θαη παξαγσγψλ σο απνηέιεζκα ησλ εθάζηνηε ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην 

θάζε ζελάξην. Έηζη, ηα ζελάξηα πξνβάιινπλ ζην κέιινλ ηα ειιεληθά ελεξγεηαθά ηζνδχγηα, 

ην επίπεδν ηεο δήηεζεο αλά ηνκέα θαηαλάισζεο, ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, ηελ 

πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ηελ πνξεία ησλ επελδχζεσλ, ην θφζηνο, ηηο ηηκέο ηνπ 

ειεθηξηζκνχ θαη ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Ζ κεηαηξνπή ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε έλα ζχζηεκα ρακειψλ 

εθπνκπψλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ δηάθνξσλ νπζηαζηηθψλ επηινγψλ γηα ηηο κειινληηθέο 

επελδχζεηο ζε απηφ. Έηζη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα κειινληηθά λα 

αλαπηπρζνχλ ζηελ Διιάδα κνλάδεο κε ηερλνινγία CCS ή λα γίλνπλ επελδχζεηο ζε  

ππξεληθά εξγνζηάζηα. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, θαηαζθεπάζηεθαλ ηξία ζελάξηα γηα ηελ Διιάδα. Όια ηα ζελάξηα 

ελζσκαηψλνπλ, εθηφο απφ ηελ απμεκέλε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ, ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο αγνξάο ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηηο κεγάιεο 
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εγθαηαζηάζεηο θαχζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ειεθηξνπαξαγσγή, απφ δεκνπξαζίεο 

νη νπνίεο γίλνληαη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηξφπν ψζηε ε αγνξά ησλ δηθαησκάησλ 

λα ηζνξξνπεί ζε κηα εληαία ηηκή αλά ηφλν CO2. Δπηπξφζζεηα, φκσο, ζην δεχηεξν ζελάξην 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη ηερλνινγίεο CCS ζηελ Διιάδα κεηά ην 2025, ελψ ζην ηξίην 

ζελάξην, εθηφο απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηινγέο, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε 

ππξεληθή ελέξγεηα κεηά ην 2030. ε θάζε έλα απφ ηα ηξία απηά ζελάξηα γίλεηαη αλάιπζε 

επαηζζεζίαο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζηε δνκή ηνπ ειιεληθνχ ειεθηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ε ηηκή πψιεζεο θάζε ηφλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ελψ φιεο νη ππφινηπεο 

παξάκεηξνη παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη θνηλέο ζε φια ηα ζελάξηα. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο ππνηέζεθαλ δηάθνξεο ρξνλνζεηξέο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ηηκήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζα ζην κεραληζκφ ETS. ε φζν πην 

καθξνρξφλην νξίδνληα γίλεηαη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο, ηφζν απμάλεη ε αβεβαηφηεηα γηα ηηο 

ηηκέο ηνπ CO2 θαη θαη’ επέθηαζε ηφζν κεγαιχηεξν εχξνο ηηκψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη. 

Έηζη, νη ρξνλνζεηξέο πνπ πξνέθπςαλ θαίλνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. Γηα ηνπο ηνκείο 

εθηφο ETS, θαζψο θαη γηα ηηο κεηαθνξέο, έρεη ππνηεζεί φηη δελ επηβαξχλνληαη κε θφζηνο 

αγνξάο αδεηψλ εθπνκπήο γηα ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

 

Γηάγξακκα 12: Υξνλνζεηξέο γηα ETS 
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Ζ έληαζε ησλ πνιηηηθψλ γηα δηεπθφιπλζε ησλ ΑΠΔ, επηπιένλ ησλ ηηκψλ αγνξάο ηεο 

παξαγσγήο ηνπο απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνζνκνηψλεηαη ζην καζεκαηηθφ 

πξφηππν κέζσ κεηαβιεηήο πνπ νλνκάδεηαη νξηαθφ φθεινο απφ ηηο ΑΠΔ, θαη αληηζηνηρεί 

ζηε δπηθή αμία πεξηνξηζκνχ πνπ εθθξάδεη ππνρξέσζε ησλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο λα πεξηιακβάλνπλ ΑΠΔ θαηά έλα πνζνζηφ ζην κείγκα κνξθψλ ελέξγεηαο απφ ηηο 

νπνίεο πξνέξρεηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνκεζεχνπλ. 

 

 

8.2 Σενάπιο Αναθοπάρ 

 

ην ζελάξην αλαθνξάο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δελ ππάξρεη ε επηινγή επέλδπζεο 

νχηε ζε κνλάδεο κε ηερλνινγία δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο άλζξαθα νχηε ζε ππξεληθέο 

ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο. Έηζη, ρσξίο απηέο ηηο επηινγέο, ε δεκνπξάηεζε ησλ αδεηψλ 

εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. 

 

ην ζελάξην αλαθνξάο, πξνθχπηεη έλα ειεθηξνπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ θπξίσο νη ΑΠΔ θαη ην θπζηθφ αέξην. Ζ αιιαγή απηή ζηε δνκή ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο πξνθχπηεη αθνχ νη αλαλεψζηκεο πεγέο έρνπλ κεδεληθέο εθπνκπέο θαη νη 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ εθπέκπνπλ ιηγφηεξν απφ άιιεο ζεξκηθέο κνλάδεο θαη είλαη 

ηδηαίηεξα επέιηθηεο. Οη ΑΠΔ θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 41% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ην 

2020, ην 46% ην έηνο 2030, ην 42% ην έηνο 2040 θαη ην 39% ην έηνο 2050, ελψ ηα 

αληίζηνηρα κέγηζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ είλαη 47% ην 2020, 

54% ην 2030, 57% ην 2040 θαη 53% ην 2050. Με ηα πνζνζηά απηά θαιχπηεηαη ν ζηφρνο 

πνπ έρεη ηεζεί γηα ηελ Διιάδα απφ ηελ ΔΔ. Αιιά θαη φζν αθνξά ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απφ ην 2020 θαη κεηά είλαη ηνπιάρηζηνλ 44% ηεο 

ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. 
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Γηάγξακκα 13: πκκεηνρή ΑΠΔ – ελάξην Αλαθνξάο 

 

Οη ηηκέο ηνπ CO2 κεηψλνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ ζπκβαηηθψλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ θαη 

επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα αξλεηηθά ηηο πξννπηηθέο επελδχζεσλ ζε λέεο ζεξκηθέο κνλάδεο. Σν 

γεγνλφο απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλαινγία ησλ επελδχζεσλ πνπ ζπληεινχληαη κέρξη ην 

2050. ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

βηνκάδα. 
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Γηάγξακκα 14: Δπελδχζεηο ζε Μνλάδεο Παξαγσγήο – ελάξην Αλαθνξάο 

 

Βέβαηα, ζε έλα ζχζηεκα κε ηφζν πςειά πνζνζηά ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρνπλ επέιηθηεο κνλάδεο, φπσο είλαη νη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ, γηα λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ παξαγσγή απφ θπζηθφ αέξην 

ζα θπκαλζεί ην 2020 ζην 19.2% έσο 19.8%, ην 2030 ζα θπκαλζεί απφ 25% έσο 34%, ην 

2040 απφ 33% έσο 41% θαη ην 2050 ζα βξίζθεηαη αλάκεζα ζην 35% θαη ζην 44% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ. Οη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζα απνηεινχλ ζηαδηαθά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεξκηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο, αθνχ ην 2020 ε ηζρχο ηνπο ζα είλαη 

ζρεδφλ ην 48% ηεο ζεξκηθήο ηζρχνο, ελψ, εάλ πξαγκαηνπνηεζεί ην ζελάξην κε ηηο 

αθξηβφηεξεο ηηκέο CO2, ην 2030 ζα θηάζεη ην 73%, ην 2040 ην 79% θαη ην 2050 ζα 

μεπεξάζεη ην 81%. 

 

ην ζχζηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνζνκνίσζε, νη ιηγληηηθέο κνλάδεο έρνπλ κεηνχκελν 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηφζν κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ CO2, φζν θαη δηαρξνληθά. 

πγθεθξηκέλα, ην 2020 ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ιηγλίηε ζα είλαη 

ζρεδφλ 27% θαη ην πςειφηεξν 34%, ελψ αληίζηνηρα ην 2030 ζα είλαη απφ 10% έσο 26% θαη 

αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα πνζνζηά απηά ην 2040 είλαη απφ 0% έσο 23% θαη ην 2050 απφ 

0.5% έσο 24%. 

 

Ζ παξαγσγή απφ πεηξειατθέο κνλάδεο κεηψλεηαη θαη απηή, σζηφζν δελ πέθηεη κέρξη ην 

2050 θάησ απφ 2%, θαη ε ηζρχο ηνπο απνηειεί πεξίπνπ ην 6%, αθνχ απηέο νη κνλάδεο είλαη 

βαζηθέο γηα ηελ εθεδξεία ησλ λεζηψλ. 
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Γηάγξακκα 15α: Γνκή Ζιεθηξνπαξαγσγήο – ελάξην Αλαθνξάο 



 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

18 21 24 27 31 34 38 41 44 47 50 53 57 62 68
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Εγκατεςτημζνη Ιςχφσ (MW) 2040

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

18 21 24 27 31 34 38 41 44 47 50 53 57 62 68
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Παραγωγή Ενζργειασ (GWh) 2040

0

10000

20000

30000

40000

50000

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Εγκατεςτημζνη Ιςχφσ (MW) 2050

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Παραγωγή Ενζργειασ (GWh) 2050

 

Γηάγξακκα 15β: Γνκή Ζιεθηξνπαξαγσγήο – ελάξην Αλαθνξάο 
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Δμεηάδνληαο πην αλαιπηηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην 

ειεθηξνπαξαγσγηθφ ζχζηεκα, θαίλεηαη φηη ε αηνιηθή ελέξγεηα έρεη ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα 

ζπκκεηνρήο, θπξίσο απφ επίγεηα πάξθα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ζαιάζζηα, ελψ 

καθξνρξφληα αξρίδεη λα απμάλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ειηαθψλ κνλάδσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλ ε ηηκή ηνπ CO2 αθνινπζήζεη ηε ρξνλνζεηξά 1, δειαδή ηε θζελφηεξε 

ρξνλνζεηξά, ην 2020 ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ αηνιηθψλ ζα είλαη 6354MW θαη ησλ 

ειηαθψλ 2240MW, ελψ ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπο ζα θηάζεη ην 2050 λα είλαη 9730MW 

θαη 4300MW, αληίζηνηρα. Αλ, σζηφζν, αθνινπζεζεί ε ρξνλνζεηξά 15, ηφηε ην 2020 ε ηζρχο 

ησλ αηνιηθψλ ζα είλαη 7380MW θαη ησλ ειηαθψλ 2490MW θαη ε ηζρχο απηή ζηαδηαθά 

κέρξη ην 2050 ζα γίλεη 12400MW θαη 7350MW, αληίζηνηρα. 

 

Όζν αθνξά, ηηο ππφινηπεο κνξθέο ΑΠΔ, ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά ζα αξρίζνπλ λα 

απμάλνληαη, φκσο, απφ ην 2030 θαη κεηά ε ειάρηζηε ηζρχο ηνπο είλαη 1095MW θαη ε 

κέγηζηε 1190MW, ελψ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη θαη ε γεσζεξκία, ηεο νπνίαο ε 

ειάρηζηε ηζρχο είλαη 65MW θαη ε κέγηζηε 133MW. Σέινο, αμηνπνηείηαη θαη ην δπλακηθφ ζε 

βηνκάδα, αθνχ νη κνλάδεο ηεο ζα θπκαίλνληαη απφ 280MW έσο 308MW ην 2020 θαη ζα 

θηάζνπλ ην 2050 λα θπκαίλνληαη απφ 615MW έσο 845MW. 
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Γηάγξακκα 16: Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο ΑΠΔ – ελάξην Αλαθνξάο 
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Ζ αλαδηάξζξσζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ε κεηαζηξνθή ηεο ζεξκηθήο παξαγσγήο απφ 

ηνπο εγρψξηνπο ιηγλίηεο ζην θπζηθφ αέξην θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. Ζ 

θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηαδηαθά αξρίδεη λα ππεξβαίλεη ηελ θαηαλάισζε ιηγλίηε. Σν 

έηνο 2020, δειαδή, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ζηαζεξή γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ CO2 

θαη ζπλερψο κηθξφηεξε απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ ιηγλίηε. Όπσο θαίλεηαη, φκσο, ήδε απφ ην 

2030 απφ έλα θαηψθιη ηηκψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη κεηά ε θαηαλάισζε θπζηθνχ 

αεξίνπ γίλεηαη κεγαιχηεξε, ελψ, γηα ηα έηε 2040 θαη 2050, ην θπζηθφ αέξην εμαξρήο 

θαηαλαιψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην ιηγλίηε, ν νπνίνο θαηαιήγεη λα κεδελίδεηαη. 
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Γηάγξακκα 17: Καηαλάισζε Καπζίκσλ – ελάξην Αλαθνξάο 

 

Όιεο νη παξαπάλσ αιιαγέο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηεο έληαζεο εθπνκπψλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Οη εθπνκπέο CO2 ζπγθξηηηθά κε ην 2005 κεηψλνληαη απφ 32% έσο 44% 



 

 81 

ην 2020, απφ 32% έσο 56% ην 2030, απφ 25% έσο 67% ην 2040 θαη απφ 14% έσο 61% ην 

2050. Ζ κείσζε νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΠΔ, θαζψο θαη ζηελ 

ππνθαηάζηαζε ηνπ ιηγλίηε απφ θπζηθφ αέξην. 

 

Ζ αλζξαθηθή έληαζε, δειαδή ην πφζνη ηφλνη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα εθπέκπνληαη γηα θάζε 

GWh ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη, αθνινπζεί κηα δηαγξακκαηηθή πνξεία φκνηα κε ηελ πνξεία 

ησλ εθπνκπψλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε έληαζε εθπνκπψλ CO2 ην 2050 θαη γηα ηε 

ρξνλνζεηξά 15 θηάλεη ζηελ ηηκή 0.18tCO2/GWh. 
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Γηάγξακκα 18: Δθπνκπέο CO2 θαη Έληαζε Δθπνκπψλ – ελάξην Αλαθνξάο 

 

ρεηηθά κε ηελ ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ, ππάξρεη κηα κηθξή αλακελφκελε αχμεζε ζηελ ηηκή 

ηεο MWh κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ CO2. Με ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ απαξαίηεησλ ζηαζκψλ εθεδξείαο, απμάλνληαη ηα 

θεθαιαηαθά θφζηε, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλνληαη ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ηα θφζηε γηα 

θαχζηκα. Σειηθά, ε ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ απμάλεηαη, αθνχ ε αχμεζε ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ. ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ, εθηφο απφ ηελ εμάξηεζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ηελ ηηκή ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαίλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ειαζηηθφηεηεο. Οη ειαζηηθφηεηεο 

εκθαλίδνληαη σο ν εθζέηεο ηεο ζπλάξηεζεο πνπ πξνζεγγίδεη ηελ θακπχιε. Δπηπξφζζεηα, ε 

ηηκή ηνπ δείθηε R
2
, ε νπνία είλαη ζρεδφλ 1, δειψλεη φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηελ θακπχιε θαη ηε ζπλάξηεζε πνπ ηελ πξνζεγγίδεη. 
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Γηάγξακκα 19: Σηκή Ζιεθηξηζκνχ – ελάξην Αλαθνξάο 



 

 83 

8.3 Σενάπιο CCS 

 

ην ζελάξην απηφ, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη φηη είλαη 

εκπνξηθά ψξηκεο νη ηερλνινγίεο δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε κνλάδεο θαχζεο 

νξπθηψλ θαπζίκσλ. Έηζη, ε εμέιημε ησλ επελδχζεσλ ζε απηφ ην ζελάξην αθνινπζεί κηα 

δηαθνξεηηθή πνξεία δεδνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο επέλδπζεο ζε κνλάδεο κε ηερλνινγίεο CCS. 

Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ζην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, φζν θαη ζην ζελάξην CCS 

& ππξεληθά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ αθνινπζνχλ, έρεη ππνηεζεί φηη ε ηερλνινγία CCS 

γίλεηαη δηαζέζηκε ην 2025. Απηφ κνληεινπνηείηαη κε ηε κείσζε ηεο ηηκήο ζην θφζηνο ηεο 

ηερλνινγίαο, ε νπνία γίλεηαη 20€/t ην 2025, 16€/t ην 2030 θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην 2035 θαη 

κεηά ζηαζεξνπνηείηαη ζηα 14€/t. Ζ κείσζε ζηελ ηηκή δειψλεη ηελ νηθνλνκία θιίκαθνο πνπ 

ζα ζεκεησζεί ζηελ ηερλνινγία. 

 

Ζ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο κειινληηθήο εμέιημεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο δίλεη 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ απηά ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο γηα ηηο ίδηεο ρξνλνζεηξέο ηεο 

ηηκήο ηνπ CO2. Οη κνλάδεο κε CCS είλαη ζεξκηθέο κνλάδεο πνπ θαηαλαιψλνπλ ιηγλίηε, 

επνκέλσο νη επελδχζεηο ζε ζεξκηθέο κνλάδεο απφ ην 2025 θαη χζηεξα απμάλνληαη, φπσο 

επίζεο απμάλεηαη θαη ε θαηαλάισζε ιηγλίηε. 
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Γηάγξακκα 20: Δπελδχζεηο ζε Μνλάδεο Παξαγσγήο – ελάξην CCS 

 

Ζ ειάρηζηε ηηκή γηα ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ επελδχζεηο ζε CCS 

είλαη 43€/t θαη ε ειάρηζηε επέλδπζε είλαη πεξίπνπ 800MW. Καηά ην έηνο 2040, ππάξρεη κηα 

βεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επελδχζεσλ ζε CCS, αθνχ κέρξη ηα 31€/t είλαη ζρεδφλ 

κεδεληθέο, γηα ηα 31 θαη ηα 34€/t είλαη ζηαζεξέο ζηα 1000MW, απφ ηα 38 έσο ηα 44€/t είλαη 

ζηαζεξέο ζηα 1400MW, ζηα 47€/t πέθηνπλ πεξίπνπ ζηα 400MW θαη απφ ηα 50€/t θαη εμήο 

κεδελίδνληαη μαλά. Σν 2050 νη επελδχζεηο δελ αθνινπζνχλ θάπνηα μεθάζαξε ηάζε κε ηε 

κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ CO2. Ζ ηζρχο ζε CCS απνθηά ζηαδηαθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηζρχνο ζηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο, αθνχ θηάλεη ην 2050 λα είλαη απφ 11% έσο 81% ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ιηγληηηθήο ηζρχνο. 

 



 

 85 

0

500

1000

1500

2000

16 17 19 20 23 25 27 30 32 34 37 40 43 46 51
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Επενδφςεισ ςε CCS (MW) 2025

 

0

500

1000

1500

2000

18 21 24 27 31 34 38 41 44 47 50 53 57 62 68
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Επενδφςεισ ςε CCS (MW) 2040

 

0

500

1000

1500

2000

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Επενδφςεισ ςε CCS (MW) 2050

 

Γηάγξακκα 21: Δπελδχζεηο ζε CCS – ελάξην CCS 

 

Οη κνλάδεο CCS, ζηελ πεξίπησζε φπνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα ην 2025, ζα δεζκεχζνπλ 

απφ 7 έσο ζρεδφλ 16 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2, ελψ ην δεζκεπκέλν CO2 κπνξεί λα θηάζεη 

ην 2050 κέρξη θαη ηνπο 29 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

 

Πέξα απφ ην θίλεηξν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη 

επελδχζεηο ζε CCS ζηελ Διιάδα επλννχληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν ιηγλίηεο είλαη 

άθζνλνο θαη θζελφο. Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζελαξίνπ δείρλνπλ φηη αθφκα θαη γηα ηε 

ρξνλνζεηξά 1, κνλάδεο CCS ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα ην αξγφηεξν κέρξη ην 

2050. 
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Γηάγξακκα 22α: Γνκή Ζιεθηξνπαξαγσγήο – ελάξην CCS 
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Γηάγξακκα 22β: Γνκή Ζιεθηξνπαξαγσγήο – ελάξην CCS 
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Αληίζεηα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξέθπςαλ απφ ην ζελάξην αλαθνξάο, ζην ζελάξην CCS ε 

ιηγληηηθή παξαγσγή ζπκκεηέρεη κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή. 

Σα έηε 2030 θαη 2040 ε ιηγληηηθή ειεθηξνπαξαγσγή είλαη απφ 16% έσο 24%, ελψ ην 2050 

θπκαίλεηαη απφ 20% έσο 25%. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο πεηξειατθήο παξαγσγήο ζην ζελάξην απηφ είλαη, φπσο θαη ζην ζελάξην 

αλαθνξάο, απαξαίηεηε ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ εθεδξεία ησλ λεζηψλ. Έηζη, ε 

παξαγσγή ηνπο κεηψλεηαη, αιιά δελ πέθηεη κέρξη ην 2050 θάησ απφ 2%, θαη ε ηζρχο ηνπο 

απνηειεί πεξίπνπ ην 6% ην ίδην έηνο. 

 

Πεξλψληαο ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαη ζε απηφ ην ζελάξην έρνπλ ζεκαληηθφ 

κεξίδην ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, αιιά ηα πνζνζηά ηνπο είλαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν ζελάξην. Σν κεξίδηφ ηνπο ην 2020 είλαη απφ 41% έσο 46%, αιιά κε ηελ 

εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ησλ κνλάδσλ CCS, ην κεξίδην απηφ ζηαδηαθά πεξηνξίδεηαη θαη λα 

θνξέλεηαη απφ κηα ηηκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη πάλσ. Ο θνξεζκφο απηφο πξνθχπηεη 

απφ ην γεγνλφο φηη, βάζεη ηεο καζεκαηηθήο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ έλα 

επίπεδν ηηκήο, νη επελδχζεηο ζε CCS γίλνληαη πην ζπκθέξνπζεο απφ ηηο επελδχζεηο ζε ΑΠΔ. 
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Γηάγξακκα 23: πκκεηνρή ΑΠΔ – ελάξην CCS 
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Ζ δηάξζξσζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ έρεη παξφκνηα κνξθή κε απηή ηνπ ζελαξίνπ 

αλαθνξάο. Έηζη, ηα αηνιηθά είλαη απηά πνπ ζπκκεηέρνπλ θπξίσο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 

ελψ ζηαδηαθά απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Σν κεξίδην ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ έρεη γεληθά κηθξέο δηαθπκάλζεηο. 
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Γηάγξακκα 24: Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο ΑΠΔ – ελάξην CCS 
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Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ αηνιηθψλ απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ CO2 ην 2020, 

φκσο ην 2030 ζηαζεξνπνηείηαη γχξσ ζηα 9300MW, ην 2040 είλαη θνληά 10600MW, ελψ δελ 

γίλνληαη πεξαηηέξσ επελδχζεηο ζε αηνιηθά. ε απηή ηελ ηζρχ, ην κεξίδην ησλ ζαιάζζησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν, αθνχ ε κέγηζηε ηηκή πνπ θηάλνπλ είλαη 

580MW. Σα ειηαθά ζπζηήκαηα απφ ην 2030 θαη εμήο είλαη ηνπιάρηζηνλ 4000MW, ελψ 

καθξνρξφληα θηάλνπλ απφ 4500MW έσο 5000MW. Σα πδξνειεθηξηθά είλαη ζρεδφλ 

ζηαζεξά ιίγν πάλσ απφ ηηο 4000MW θαη, ηέινο, ε βηνκάδα θαη ε γεσζεξκία αλαπηχζζνληαη 

αιιά ζε κηθξφηεξα επίπεδα ηζρχνο, αθνχ ε κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζε βηνκάδα ην 

2050 είλαη 635MW θαη ε κέγηζηε γεσζεξκηθή ηζρχο, ήδε απφ ην 2030, είλαη 105MW. 

 

Όζν αθνξά ηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ, θαη πάιη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, σζηφζν, ζε απηφ ην ζελάξην, ε αλάγθε γηα κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, αθνχ ππνθαζίζηαληαη θάηα έλα πνζνζηφ απφ ιηγληηηθέο κνλάδεο κε 

CCS. Ζ ειεθηξνπαξαγσγή απφ θπζηθφ αέξην είλαη ην 2020, φπσο θαη ζην ζελάξην 

αλαθνξάο απφ 19.2% έσο 19.8%, ην 2030 είλαη απφ 25% έσο 31%, ην 2040 είλαη γχξσ ζην 

33% θαη ην 2050 είλαη απφ 30% έσο 35%. Ζ ηζρχο ησλ κνλάδσλ απηψλ θαιχπηεη κεγάιν 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ην 2020 είλαη γχξσ ζην 48% θαη απφ ην 

2030 θαη εμήο δελ πεξηνξίδεηαη θάησ απφ ην 64%, ελψ κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 74% ηεο 

ζπλνιηθήο ηζρχνο. 

 

Ζ ελ κέξεη ππνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ιηγλίηε, ζπγθξηηηθά κε ην ζελάξην 

αλαθνξάο, θαίλεηαη θαη ζηε ζπγθξηηηθή θαηαλάισζε ησλ δχν θαπζίκσλ. Ζ θαηαλάισζε 

ιηγλίηε λαη κελ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ CO2, καθξνπξφζεζκα φκσο απφ ηα 

60€/t θαη πάλσ μεπεξλάεη ηελ θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ, παξφιν πνπ ην θπζηθφ αέξην 

έρεη ρακειφηεξν ζπληειεζηή εθπνκπψλ, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ εξγνζηαζίσλ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ιηγλίηε λα δεζκεχνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 
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Γηάγξακκα 25: Καηαλάισζε Καπζίκσλ – ελάξην CCS 

 

Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηψλνληαη ζε απηφ ην ζελάξην, αθνχ, εθηφο απφ ηε 

κεγάιε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ην νπνίν είλαη θαχζηκν ρακειψλ 

εθπνκπψλ, ππάξρνπλ κνλάδεο δέζκεπζεο ηνπ CO2. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ζελαξίνπ, κεζνπξφζεζκα νη εθπνκπέο κεηψλνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, αιιά καθξνπξφζεζκα ππάξρεη κηα νξηαθή ηηκή πέξαλ ηεο νπνίαο 

νη εθπνκπέο δελ κεηψλνληαη πεξαηηέξσ. Γηα ην 2040 ε ηηκή απηή είλαη 38€/t θαη γηα ην 2050 

είλαη 36€/t, ελψ νη εθπνκπέο ζηαζεξνπνηνχληαη πεξίπνπ ζηνπο 15Mt. Καηά ζπλέπεηα, θαη ε 

έληαζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θηάλεη ζε έλα θάησ φξην, ην 

νπνίν γηα ην 2020 είλαη 0.44tCO2/MWh, ην 2030 είλαη 0.1644tCO2/MWh, ην 2040 είλαη 

0.1544tCO2/MWh θαη, ηέινο, ην 2050 είλαη 0.1344tCO2/MWh. Σν ζελάξην απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο πην απνδνηηθφ απφ ην ζελάξην αλαθνξάο, αθνχ επηθέξεη ηα 

ίδηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηα επίπεδα εθπνκπψλ θαη αλζξαθηθήο έληαζεο ζε κηθξφηεξεο 

ηηκέο ηνπ CO2. 
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Γηάγξακκα 26: Δθπνκπέο CO2 θαη Έληαζε Δθπνκπψλ – ελάξην CCS 

 

Ζ ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ παξνπζηάδεη ίδηα ζπκπεξηθνξά ζην ζελάξην CCS φπσο θαη ζην 

ζελάξην αλαθνξάο, αθνχ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζελαξίσλ έρνπλ πνιχ θνληηλά 

απνηειέζκαηα ζε απηφ ην ζεκείν. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ηηκή γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο ειαζηηθφηεηεο, νη 

νπνίεο γηα ηελ ελεξγνβφξν βηνκεραλία θπκαίλνληαη απφ 0.068 έσο 0.114, γηα ηελ ππφινηπε 

βηνκεραλία απφ 0.057 έσο 0.113, γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα απφ 0.063 έσο 0.995 θαη, ηέινο, γηα 

ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα απφ 0.062 έσο 0.099. 
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Γηάγξακκα 27: Σηκή Ζιεθηξηζκνχ – ελάξην CCS 
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πλνιηθά, ην ζελάξην CCS δηαηεξεί ηελ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, 

δειαδή ηε ζηήξημε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηνπο εγρψξηνπο ιηγλίηεο. Βέβαηα, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην 

ζελάξην απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή ε απνζήθεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 

λα σξηκάζεη νηθνλνκηθά ε ηερλνινγία CCS. Δπίζεο, απαξαίηεην ζα είλαη λα απνςηισζνχλ 

νη πεξηζζφηεξεο ζεκεξηλέο ιηγληηηθέο κνλάδεο θαη ε θαηαζθεπή λέσλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

κε ηερλνινγία CCS. 

 

 

8.4 Σενάπιο CCS & Πςπηνικά 

 

Ζ επηινγή ηεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο γηα ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα δελ πξνβιέπεηαη 

νχηε ζε κεζνπξφζεζκε νχηε ζε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. Ωζηφζν, γηα ιφγνπο 

πιεξφηεηαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αλαπηχρζεθε ην ζελάξην CCS & ππξεληθά, ζην νπνίν 

γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ππξεληθψλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ ζηελ Διιάδα απφ ην 2030 θαη χζηεξα. ην ζελάξην απηφ γίλεηαη, επίζεο, ε 

ππφζεζε φηη ε ηερλνινγία CCS είλαη δηαζέζηκε ζηελ Διιάδα. 

 

Οη ππξεληθέο κνλάδεο είλαη κηα πνιχ αθξηβή επέλδπζε γηα ην ειιεληθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα, 

ιφγσ έιιεηςεο ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο θαη απνπζίαο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Δπίζεο, 

νη πηζαλέο ζέζεηο γηα ηνπο ζηαζκνχο απηνχο ζα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο, ελψ ε Διιάδα 

ζα αληηκεησπίδεη απμεκέλν θφζηνο γηα ην ππξεληθφ θαχζηκν θαη γηα ηα ππξεληθά απφβιεηα, 

αιιά θαη γηα ηελ αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε ησλ ππξεληθψλ ζηαζκψλ. Σα θφζηε απηά, φπσο 

είλαη αλακελφκελν, πεξηνξίδνπλ ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο ζηε 

ρψξα. 

 

Απφ ηε καζεκαηηθή βειηηζηνπνίεζε πξνέθπςε φηη δελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ επελδχζεηο ζε ππξεληθέο κνλάδεο, παξφιν πνπ ππάξρεη απηή ε 

δπλαηφηεηα απφ ην 2030 θαη χζηεξα. Σα απμεκέλα θφζηε ησλ ππξεληθψλ κνλάδσλ έρνπλ 
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σο απνηέιεζκα λα πξέπεη λα απμεζνχλ πνιχ νη ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, ψζηε λα 

είλαη ζπκθέξνλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ηέηνηεο κνλάδεο. 

 

ην ζελάξην απηφ, δηαηεξείηαη ε επηινγή γηα θαηαζθεπή ζεξκηθψλ κνλάδσλ κε ηερλνινγία 

CCS. Έηζη, δεδνκέλνπ φηη νη επελδχζεηο ζε ππξεληθή ηερλνινγία είλαη πνιχ αθξηβέο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζελαξίνπ CCS & ππξεληθά είλαη παξφκνηα. πλεπψο, θαη εδψ, απφ ην 

2025 θαη κεηά νη επελδχζεηο ζε ζεξκηθέο κνλάδεο είλαη απμεκέλεο ζπγθξηηηθά κε ην ζελάξην 

αλαθνξάο, ελψ πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην 

ειεθηξνπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. 
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Γηάγξακκα 28: Δπελδχζεηο ζε Μνλάδεο Παξαγσγήο – ελάξην CCS & Ππξεληθά 

 

Οη επελδχζεηο ζε CCS κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην λσξίηεξν ην έηνο 2025, φπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ, θαη φηαλ ε ηηκή ηνπ CO2 θηάζεη ηα 43€/t, ελψ ε ειάρηζηε ηζρχο 

πνπ κπνξεί λα επελδπζεί είλαη πεξίπνπ 800MW. Σν έηνο 2040 δελ γίλνληαη επελδχζεηο 
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κέρξη ηα 31€/t θαη ζηακαηάλε λα γίλνληαη επελδχζεηο κεηά ηα 44€/t θαη, ηέινο, ην 2050, νη 

επελδχζεηο ζε ηερλνινγία CCS νπζηαζηηθά αξρίδνπλ απφ ηα 24€/t, δελ γίλνληαη επελδχζεηο 

κεηά ηα 36€/t θαη ε επέλδπζε μαλαγίλεηαη ζπκθέξνπζα κεηά ηα 60€/t. Ζ ηζρχο ζε CCS ήδε 

απφ ην 2030 θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 40% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ιηγλίηε, αθνχ ην 

θφζηνο ησλ αδεηψλ εθπνκπήο θάλεη κε ζπκθέξνπζεο ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο ρσξίο δέζκεπζε 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
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Γηάγξακκα 29: Δπελδχζεηο ζε CCS – ελάξην CCS & Ππξεληθά 

 

Οη ιηγληηηθέο κνλάδεο κε CCS ζην ζελάξην CCS & ππξεληθά ζα δεζκεχζνπλ ην 2025 θαη ην 

2030 απφ 7 έσο 16 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2. Σν 2050, αλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αθνινπζήζεη ηε θζελφηεξε πνξεία, ζα δεζκεπηεί κφιηο 1 ηφλνο 

CO2, εάλ αθνινπζεζεί ε αθξηβφηεξε ρξνλνζεηξά ην πνζφ ηνπ CO2 πνπ ζα δεζκεπηεί αγγίδεη 

ηνπο 29 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 
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Ζ δνκή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο έρεη δηαθνξεηηθή εηθφλα ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ζελάξην αλαθνξάο, αθνχ ζην ζελάξην αλαθνξάο καθξνπξφζεζκα ε 

ιηγληηηθή ειεθηξνπαξαγσγή κεδεληδφηαλ, ελψ ζε απηφ ην ζελάξην ε παξαγσγή απφ ιηγλίηε 

δηαηεξεί αμηνζεκείσηα πνζνζηά. Γηα παξάδεηγκα, ην 2030 ην πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο ησλ 

ιηγληηηθψλ κνλάδσλ θπκαίλεηαη απφ 13% έσο 25%. 

 



 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Εγκατεςτημζνη Ιςχφσ (MW) 2020

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Παραγωγή Ενζργειασ (GWh) 2020

0

10000

20000

30000

40000

50000

17 19 21 23 25 28 31 33 36 39 41 45 50 55 63
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Εγκατεςτημζνη Ιςχφσ (MW) 2030

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

17 19 21 23 25 28 31 33 36 39 41 45 50 55 63
εφροσ τιμών CO2 (€'08/t)

Παραγωγή Ενζργειασ (GWh) 2030

 

Γηάγξακκα 30α: Γνκή Ζιεθηξνπαξαγσγήο – ελάξην CCS & Ππξεληθά 
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Γηάγξακκα 30β: Γνκή Ζιεθηξνπαξαγσγήο – ελάξην CCS & Ππξεληθά 
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Οη πεηξειατθέο κνλάδεο, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα δχν ζελάξηα, θξαηνχλ ην ίδην κηθξφ 

πνζνζηφ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε εθεδξεία ησλ λεζηψλ. 

 

Όζν αθνξά ζηηο ΑΠΔ θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ζχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ, απφ ην 2030 θαη κεηά, θηάλεη ζε κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε 

ζρέζε κε ην ζελάξην CCS, αλ θαη απφ έλα χςνο ηηκήο θαη κεηά κεηψλεηαη μαλά. Ζ κείσζε 

απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απφ έλα επίπεδν ηηκψλ θαη πάλσ νη αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο παχνπλ λα είλαη ε πην ζπκθέξνπζα επέλδπζε, ελψ ε επέλδπζε ζε ιηγληηηθέο 

κνλάδεο κε ηερλνινγία CCS γίλεηαη ε πην απνδνηηθή επηινγή. Σν 2030 ην πνζνζηφ ησλ 

ΑΠΔ είλαη κεγαιχηεξν ζην ζελάξην CCS & ππξεληθά γηα ηηκέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

απφ 36€’08/t - 55€’08/t, ην 2040 γηα ηηκέο απφ 34€’08/t - 57€’08/t, ελψ γηα ην 2050 ην εχξνο 

ησλ ηηκψλ είλαη απφ 32€’08/t - 72€’08/t. Ζ ζπλεηζθνξά απηή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ηελ απμαλφκελε ζπλεηζθνξά ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο, ελψ ε γεσζεξκία θαη ε βηνκάδα, παξφιν πνπ απμάλνπλ θαη δηαρξνληθά 

θαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ CO2 ηε ζπκκεηνρή ηνπο, έρνπλ πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ 

ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Οη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο έρνπλ ζρεδφλ ζηαζεξφ πνζφ ελέξγεηαο 

πνπ εγρέεηαη ζην ζχζηεκα, γχξσ ζηηο 6500GWh. 
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Γηάγξακκα 31: πκκεηνρή ΑΠΔ – ελάξην CCS & Ππξεληθά 
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Πην αλαιπηηθά ζηε δνκή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηα 

επίγεηα αηνιηθά έρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο ζε αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, ε κέγηζηε ηηκή ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην 2040 θαη ην 2050 γχξσ ζηα 

10000MW, ελψ καδί κε ηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα θηάλνπλ ζηα 10600MW. Ζ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ην 2030 απφ 3700MW έσο 4600MW 

θαη απμάλνληαη δηαρξνληθά, ψζηε ην 2050 ε ηζρχο ηνπο λα θπκαίλεηαη απφ 4000MW έσο 

5000MW. Ζ ηζρχο ζε γεσζεξκία είλαη ην 2020 65MW θαη, ήδε απφ ην 2030, θπκαίλεηαη 

απφ 65MW έσο 105MW. Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζε κνλάδεο βηνκάδαο είλαη κεγαιχηεξε, 

αθνχ ην 2020 είλαη ηνπιάρηζηνλ 280MW θαη ην 2050 ηνπιάρηζηνλ 600MW. 
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Γηάγξακκα 32: Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο ΑΠΔ – ελάξην CCS & Ππξεληθά 
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Οη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ιεηηνπξγνχλ, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα ζελάξηα, θαιχπηνληαο 

ηελ αλάγθε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα επέιηθηεο κνλάδεο θαη θαη’ επέθηαζε ζπκβάιινληαο ζηελ 

επζηάζεηά ηνπ. Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ην έηνο 2020 

5500MW θαη απφ ην 2030 είλαη ηνπιάρηζηνλ 10000MW, ελψ ε κέγηζηε ηζρχο ηνπο θζάλεη 

ην 2050 ζρεδφλ ζηα 16000MW. Έηζη, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ 

απνηειεί ην 2020 ην 48% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη απφ ην 2030 θαη εμήο ην 

κεξίδην ηεο θπκαίλεηαη απφ ην 62% έσο ην 74% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο. 

 

Ζ ζχγθξηζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ δχν θπξηφηεξσλ θαπζίκσλ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή 

δείρλεη, φπσο θαη ζην ζελάξην CCS, ην γεγνλφο φηη ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ 

κεηψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ κνλάδσλ CCS. Οη κνλάδεο κε δέζκεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηα θνξηία βάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έηζη ν ξφινο ησλ 

κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ πεξηνξίδεηαη ζην λα εμππεξεηνχλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ θνξηίνπ. 

Δπίζεο, κε ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ κε ηερλνινγία CCS ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

ειεθηξνπαξαγσγήο δηαηεξεί ηα ησξηλά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, δηαηεξεί, δειαδή, ην γεγνλφο 

φηη βαζίδεηαη ζηελ θαηαλάισζε ιηγλίηε. 
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Γηάγξακκα 33: Καηαλάισζε Καπζίκσλ – ελάξην CCS & Ππξεληθά 

 

ρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ην ζελάξην απηφ είλαη πην απνηειεζκαηηθφ 

απφ ην ζελάξην αλαθνξάο, φπσο άιισζηε ήηαλ θαη ην ζελάξην CCS, αθνχ απφ ην 2030 θαη 

γηα ηηκή ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 55€’08/t νη εθπνκπέο θηάλνπλ ζην θαηψθιη ησλ 15 

εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ θαη αληίζηνηρα ε έληαζε εθπνκπψλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θηάλεη 

ηνπο 0.15t/MWh. Ζ ηφζν κεγάιε κείσζε νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κνλάδεο κεδεληθψλ ή ρακειψλ εθπνκπψλ, φπσο 

είλαη νη ζεξκηθέο κνλάδεο κε CCS, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη νη κνλάδεο θαχζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ. 
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Γηάγξακκα 34: Δθπνκπέο CO2 θαη Έληαζε Δθπνκπψλ – ελάξην CCS & Ππξεληθά 

 

Σα ηξία ζελάξηα έρνπλ πνιχ θνληηλά απνηειέζκαηα φζν αθνξά ηελ ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο θακπχιεο ζπζρέηηζεο, ε ειαζηηθφηεηα ζηελ ηηκή ηνπ 
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ειεθηξηζκνχ γηα ηελ ελεξγνβφξν βηνκεραλία, ζην ζελάξην CCS & ππξεληθά, θπκαίλεηαη 

απφ 0.07 έσο 0.118, γηα ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο απφ 0.06 έσο 0.104, γηα 

ηνλ νηθηαθφ ηνκέα απφ 0.067 έσο 0.091 θαη γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα απφ 0.065 έσο 0.094. 

Όπσο θαίλεηαη, ε ηηκή είλαη ζρεδφλ αλειαζηηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ ζρεδφλ κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηε 

κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη απφ ηελ αιιαγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επέλδπζε θπξίσο ζε κνλάδεο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη φρη ζε 

κνλάδεο έληαζεο εθπνκπψλ. 

 

Κιείλνληαο κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζην ζελάξην CCS & ππξεληθά είλαη 

αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο ζε ππξεληθέο κνλάδεο, αλ θαη ήηαλ επηινγή, δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζελαξίνπ απηνχ ήηαλ πνιχ 

θνληηλά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζελαξίνπ CCS. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη νηθνλνκηθά βέιηηζην 

λα θαηαζθεπαζζνχλ ζηελ Διιάδα ππξεληθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, ζα πξέπεη ε 

ρξνλνζεηξά ησλ ηηκψλ πψιεζεο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ λα έρεη πην κεγάιε θιίζε ψζηε λα 

ππάξρεη ε πξννπηηθή κεγάιεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζην κέιινλ. 
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Γηάγξακκα 35: Σηκή Ζιεθηξηζκνχ – ελάξην CCS & Ππξεληθά 
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9                
Δπίλογος 

 

 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ είλαη δχν κεγάιεο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνληαη απηή ηε ζηηγκή, ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θιηκαηηθή αιιαγή, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πνιηηηθέο 

πνπ πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν θαη βηψζηκε αλάπηπμε. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνδέζκεπζε απφ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηελ εηζαγφκελε ελέξγεηα θαη ζπλεπψο ζα επέιζεη κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα γηα ηελ παξνρή ελέξγεηαο 

 

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νθείιεη λα 

θηλείηαη θαη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο, ζηνρεχεη ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ 

εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. Έηζη, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ 

Δθπνκπψλ (ETS), θαζψο θαη κέζσ Οδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα 

θαη ηα επίπεδα δηείζδπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε ΔΔ επηδηψθεη ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ 20-20-20. 

 

Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζα νδεγήζεη ην ζχζηεκα 

ζε κεγάιεο αιιαγέο, ηφζν απφ κεξηάο ηνπ κείγκαηνο ελεξγεηαθψλ κνξθψλ, φζν θαη απφ ηε 

κεξηά ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ. Άιισζηε, νη δχν απηνί ζηφρνη ζα πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ κε ηξφπν νηθνλνκηθά βέιηηζην. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηνκέαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα, δειαδή νη παξαγσγνί 

ειεθηξηζκνχ, νη πξνκεζεπηέο θαη νη θαηαλαισηέο, βξίζθνληαη κπξνζηά ζηελ αλάγθε 

κεγάισλ αιιαγψλ πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα γίλεη πην απνδνηηθφ θαη λα κεηψζεη δξαζηηθά 

ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έηζη, νη επηινγέο πνπ είραλ γίλεη ζην 

ειεθηξνπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ.  

 

Κάπνηεο απφ απηέο ηηο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ απεμάξηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην 

ιηγλίηε, αθνχ είλαη έλα θαχζηκν κεγάιεο έληαζεο εθπνκπψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 

φπνπ εθαξκφδεηαη ε ηερλνινγία δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζνχλ νη επελδχζεηο ζε κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ, νη νπνίεο, 

ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπο, ζπκβάιινπλ ζηελ επζηάζεηα θαη ηελ επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δπηπιένλ, κεγάιεο αιιαγέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξφθιεζε, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή. Έηζη, θαη δεδνκέλνπ φηη ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηνραζηηθέο ΑΠΔ, φπσο είλαη ε αηνιηθή θαη ε ειηαθή 

ελέξγεηα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεγάιε εθεδξεία ζε ζεξκηθέο κνλάδεο, λα αλαπηπρζνχλ 

έμππλα δίθηπα, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ θαη λα εμηζνξξνπνχλ απνηειεζκαηηθά 

ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ θνξηίνπ θαη ηεο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ θαη ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ 

ηε δηείζδπζε ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ κηθξήο ηζρχνο ζηα δίθηπα ρακειήο θαη κέζεο ηάζεο, θαη 

λα δηαζπλδεζνχλ ηα λεζηά κε ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα αμηνπνηεζεί ην πινχζην 

δπλακηθφ ηνπο ζε ΑΠΔ. Δπηπξφζζεηα, κε ηε δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ ζα κεησζεί θαη ε 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ πεηξειατθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ππάξρνπλ θπξίσο ζηα λεζηά, θαη ζα 

πεξηνξηζηεί ε απαξαίηεηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζε κνλάδεο εθεδξείαο. 

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί σο ην 2020, είλαη πξνθαλέο φηη ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα θαη απνθάζεηο. Γεδνκέλεο ηεο θεθαιαηαθήο έληαζεο ησλ 

επελδχζεσλ γηα ηηο δηαζπλδέζεηο, ε πξνζέιθπζε επελδπηψλ ζεσξείηαη αλαγθαία. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα ππάξμνπλ θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, αιιά θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο θαη ησλ κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ. 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζα βνεζήζεη θαη ε αιιαγή ηεο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ψζηε λα πξνσζνχληαη κνλάδεο ΑΠΔ θαη επέιηθηεο ζεξκηθέο κνλάδεο, 
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θαζψο θαη ε χπαξμε θηλήηξσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ πην απνδνηηθή 

ηειηθή θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

 

ηα πιαίζηα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηνπ ειεθηξνπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα κπνξνχζαλ 

λα εηζαρζνχλ ηερλνινγίεο ρσξίο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ δελ ππάξρνπλ πξνο 

ην παξφλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα θαη πνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηα θνξηία βάζεο κε 

ρακειφ θφζηνο. Σέηνηεο ηερλνινγίεο είλαη ε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα. 

 

Ζ ηερλνινγία CCS, εθηφο απφ ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία, έρεη 

ην κεηνλέθηεκα ηεο απνδνρήο ηεο απνζήθεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηερλνινγία απηή γίλεη απνδεθηή, ε θαηαζθεπή 

ιηγληηηθψλ κνλάδσλ κε CCS πξνζθέξεη αξθεηά νθέιε, φπσο ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

εγρψξηνπ θαπζίκνπ. Έηζη, αλ ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο απνζήθεπζεο ηνπ CO2, ζα κπνξνχζε, 

ηφζν απφ νηθνλνκηθή, φζν θαη απφ ηερληθή ζθνπηά, ην ειιεληθφ ζχζηεκα λα απνηειείηαη 

απφ κνλάδεο ΑΠΔ ζε κεγάιν πνζνζηφ, κνλάδεο κε CCS, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ 

βάζεο, θαη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ θνξηίνπ. 

 

Ζ ππξεληθή ηερλνινγία απνηειεί κηα ηδηαίηεξα αθξηβή επέλδπζε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, 

ιφγσ ζεηζκνγέλεηαο, έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο θαη άιισλ παξαγφλησλ. Δπίζεο, ε ειιεληθή 

θνηλσλία δελ είλαη ζεηηθά πξνδηαηεζεηκέλε απέλαληη ζην ελδερφκελν λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ππξεληθή ελέξγεηα γηα ειεθηξνπαξαγσγή. Σειηθά, νη κνλάδεο ππξεληθήο ελέξγεηαο δελ 

απνηεινχλ επηινγή γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα, κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή, ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ νη αβεβαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ 

ηερλνινγία CCS θαη ζηελ ππξεληθή ηερλνινγία, είλαη νη πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ε 

αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε κεγάιε θιίκαθα ζπλδπάδνληαο κνλάδεο 

θπζηθνχ αεξίνπ, ψζηε λα ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα επίπεδα εθεδξείαο θαη επειημίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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Όζν αθνξά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο, θάπνηεο αμηνζεκείσηεο παξαηεξήζεηο είλαη φηη νη ππξεληθέο κνλάδεο δελ 

επηιέγνληαη, αθφκα θαη ζην ζελάξην πνπ απηφ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα 

ζελάξηα CCS θαη CCS & ππξεληθά έρνπλ πνιχ θνληηλά απνηειέζκαηα, φηη νη εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έρνπλ έλα θαηψθιη, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη γχξσ ζηνπο 15 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαζψο θαη φηη ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ 

πεηξειατθέο κνλάδεο ζηαζεξνπνηείηαη ζε φια ηα ζελάξηα πεξίπνπ ζηηο 2000GWh, ιφγσ ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ ζηα λεζηά. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα νη ζηφρνη ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ, ηε ρξήζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

κεγάιεο επελδχζεηο ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν, αιιά θαη ζε κεζνπξφζεζκν θαη 

καθξνπξφζεζκν επίπεδν. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη θαη λα 

πξνζαξκνζηεί ν ειιεληθφο ειεθηξηθφο, αιιά θαη ελ γέλεη ελεξγεηαθφο, ηνκέαο ζηνλ 

επξσπατθφ κεραληζκφ ETS κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

ππνθαηαζηάζεηο ζηα νξπθηά θαχζηκα θαη ε κέγηζηε δπλαηή δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. 
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