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Σ
το επίκεντρο της νέας παγκόσμιας κρίσης 
έχει βρεθεί η κλιματική αλλαγή, ένα θέμα 
που αναδείχθηκε ιδιαίτερα με αφορμή το 
ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. 
Οι τρέχουσες συνθήκες ανέδειξαν με τον 
πλέον εμφατικό τρόπο τη σύνδεση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων με τα μεγάλα θέματα 
του περιβάλλοντος και της προστασίας της βιοποικιλό-
τητας.
Όπως είναι γνωστό, η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο να κα-
ταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 
2050, κάτι που απαιτεί ευρύ μετασχηματισμό της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας και σημαντικές επενδύσεις που 
θα χρηματοδοτήσουν τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αντίστοι-
χες κατευθύνσεις ακολουθεί και η ελληνική οικονομία, 
θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για την ενεργειακή 
μετάβαση, ώστε να επιτύχει την πλήρη κατάργηση του 
λιγνίτη έως το 2028 και τη διείσδυση των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κατά τουλάχιστον 35% 
(από 18% που είναι σήμερα) στο ενεργειακό μείγμα 
έως το 2030.

Το περιβάλλον κορυφαία προτεραιότητα
Εξάλλου, σύμφωνα με μια νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, 
η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί πως 
πρέπει να γίνουν περισσότερα για το περιβάλλον και 
την ανακύκλωση μετά την πανδημία.

Η έρευνα, που διεξήχθη από τη βρετανική εταιρεία 
δημοσκοπήσεων Lucid σε 14 χώρες, καταγράφει μια 
τεκτονική αλλαγή στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων 
πολιτών. Έτσι, το 86% πιστεύει πως είναι πιο σημαντι-
κό από ποτέ να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να 
ανακυκλώνουμε στη μετα-Covid-19 εποχή. Το 90% των 
Ελλήνων συμφωνεί με αυτή την άποψη, ενώ η Ελλάδα 
βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών –μαζί με 
την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο– που συγκέντρωσαν το υψηλότερο ποσοστό 
θετικών απαντήσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, παρά 
την επιδείνωση των οικονομικών δεικτών που επέφε-
ρε η πανδημία, 52% των ερωτηθέντων πανευρωπαϊκά 
δεν θα έβαζαν την οικονομία πάνω από το περιβάλλον, 
αν θα έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στα δύο. Στην Ελ-
λάδα, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 59%, στοιχείο με 
ιδιαίτερη βαρύτητα για μια χώρα που βίωσε δεκαετή 
οικονομική κρίση.
«Τα ευρήματα αυτά δείχνουν πως όλο και περισ-
σότεροι Ευρωπαίοι κατανοούν την ανάγκη να ανακυ-
κλώνουμε όσο πιο πολλά απορρίμματα γίνεται, ενώ ο 
Covid-19 απλώς επιτάχυνε την όλη διαδικασία. Οι πο-
λίτες αντιλαμβάνονται πλέον ξεκάθαρα πόσο επείγον 
είναι το πρόβλημα και είναι διατεθειμένοι να προ-
σπαθήσουν περισσότερο ώστε να μεταβούμε σε μια 
πραγματικά κυκλική οικονομία» δήλωσε ο David Van 
Heuverswyn, Director του Every Can Counts Europe.

Υποχρέωση όλων η ανακύκλωση
Ποιες είναι, όμως, οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων πολιτών 
σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης, σε μια εποχή 
που η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα του πλανήτη 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας;
Στην ερώτηση «Πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση 
για εσάς;», η ανακύκλωση είναι «πολύ ή εξαιρετικά 
σημαντική» για το 79% των Ευρωπαίων και για το 85% 
των Ελλήνων αντίστοιχα. Αν, δε, προσθέσουμε και το 
επιπλέον 13% των ερωτηθέντων που τη βρίσκουν «αρ-
κετά σημαντική», το άθροισμα των θετικών απαντήσε-
ων στην Ελλάδα φτάνει το 98%!
Επίσης, το 92% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η ανα-
κύκλωση είναι υποχρέωση όλων των πολιτών, κάτι 
που βρίσκει σύμφωνο και το 95% των Ελλήνων. Τέλος, 
ένα συντριπτικό ποσοστό, που φτάνει το 91%, των Ευ-
ρωπαίων δηλώνει πως θα ήθελε να μπορεί να κάνει 
περισσότερα όσον αφορά την ανακύκλωση, με το 
αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να φτάνει το 96%. Η 
ανάγκη αυτή του κόσμου να προσπαθήσει περισσότε-
ρο για την ανακύκλωση αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθ-
μό και στις σχετικές απαντήσεις των πολιτών της Ισπα-
νίας (92%), της Ρουμανίας (97%), της Ουγγαρίας (94%), 
της Ιταλίας (94%) και της Σερβίας (94%).

Η ανακύκλωση και οι  Έλληνες
Οι περιορισμοί στην καθημερινότητά μας λόγω 
Covid-19 έκαναν την ανακύκλωση δυσκολότερη για 
περίπου έναν στους δύο Έλληνες (45%). Παρά τις εμ-
φανείς δυσκολίες όμως, επτά στους δέκα (70%) δήλω-
σαν ότι κατάφεραν να ανακυκλώσουν περισσότερο 
τους τελευταίους μήνες σε σχέση με πριν.
Σε σχέση με τις συνήθειες ανακύκλωσης, τρεις στους 
τέσσερις Ευρωπαίους ανακυκλώνουν συχνά ή πάντα 
όλα τα είδη υλικών. Πιο αναλυτικά, για την Ελλάδα, το 
29% δηλώνει ότι ανακυκλώνει συχνά και το 47% όλα 
τα υλικά συσκευασίας, πάντα. Ενδιαφέρον επίσης πα-
ρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν την ανακύκλωση 
των κουτιών αλουμινίου. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος 
ανακύκλωσής τους στην Ευρώπη είναι στο 75%, ενώ 
στην Ελλάδα φτάνει το 65% (πηγή: MPE and European 
Aluminium, 2017). Παρ’ όλα αυτά, ένα 52% των Ελ-
λήνων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει πως 
πρέπει να ανακυκλώνουμε περισσότερα κουτιά αλου-
μινίου απ’ ό,τι τώρα, ενώ ένα 38% θεωρεί πως πρέπει 
να ανακυκλώνεται το 100%.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων 
πολιτών θεωρεί πως πρέπει να 
γίνουν περισσότερα για το περι-
βάλλον και την ανακύκλωση μετά 
την πανδημία.

Ή κλιματική αλλαγή  
στο επίκεντρο



«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
- ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

ΔΑΝΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων στο https://exoikonomo2020.gov.gr,
σταδιακά ανά περιοχή ξεκινώντας από τις 11/12/2020.

Μάθετε περισσότερα: www.piraeusbank.gr/exoikonomisi, Τ. 210 32 88 000 ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ

Όλοι θέλουν να
αναβαθμίσουν το σπίτι τους.
Κάθε σπίτι αναβαθμίζεται ενεργειακά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δανειοδότηση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. 
Αναβαθμίστε και εσείς την ενεργειακή απόδοση της κύριας κατοικίας σας και επωφεληθείτε από: 

 
     100% επιδότηση επιτοκίου στο ποσό του δανείου 

     Επιχορήγηση έως 85%* του κόστους εργασιών

     Κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και του συμβούλου έργου

*Στις λιγνιτικές περιοχές υπάρχει προσαύξηση κατά 10%
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Επιχορήγηση µέσω ΕΣΠΑ
για φυσικό αέριο σε κατοικίες

Η 
ενεργειακή µετάβαση δεν 
είναι µια έννοια κενή πε-
ριεχοµένου. Το ενεργειακό 
τοπίο στην Ελλάδα µετασχη-
µατίζεται µε γοργούς ρυθ-

µούς. Άλλωστε στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίµα έχουν τεθεί ιδιαί-
τερα φιλόδοξοι στόχοι για το µερίδιο των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην τε-
λική κατανάλωση ενέργειας.
Το φυσικό αέριο, ως καύσιµο «γέφυρα», 
είναι το µοναδικό συµβατικό ορυκτό καύ-
σιµο που δύναται να υποστηρίξει τη στα-
διακή µετάβαση σε καθαρότερες και απο-
δοτικότερες µορφές ενέργειας. Σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις, η τελική κατανάλωση 
ενέργειας από φυσικό αέριο αναµένεται 
να αυξηθεί το 2030, σε σύγκριση µε τα ε-
πίπεδα του 2020, κατά 56% στον οικιακό 
τοµέα, κατά 31% στον τριτογενή τοµέα και 
κατά 264% στον τοµέα των µεταφορών.
Η επέκταση, λοιπόν, της διείσδυσης του 
φυσικού αερίου στους τελικούς κατανα-
λωτές αποτελεί επιβεβληµένη ανάγκη 
και προτεραιότητα. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, είναι απαραίτητο να υπάρ-
χουν κίνητρα προς τους καταναλωτές από 
την πλευρά των εταιρειών διανοµής και 
της πολιτείας για επενδύσεις σε συστή-
µατα που ενισχύουν την εξοικονόµηση 
ενέργειας και µειώνουν το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωµα. Αυτά τα κίνητρα, δε, 
είναι απαραίτητα ιδιαίτερα σε περιοχές 
όπου µέχρι σήµερα οι οικιακοί κατανα-
λωτές έχουν χαµηλή πρόσβαση στο φυ-
σικό αέριο.
Στο πλαίσιο αυτό, πολύ πρόσφατα ανακοι-
νώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας η έ-
ναρξη του δεύτερου κύκλου προγράµµα-
τος επιχορήγησης για την αντικατάσταση 
οικιακών συστηµάτων θέρµανσης πετρε-
λαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται 
για µια δράση συνολικού προϋπολογι-
σµού 4,69 εκατ. ευρώ, που αποσκοπεί 
στο να ενισχυθεί η εξοικονόµηση ενέρ-
γειας και να βελτιωθεί η ενεργειακή α-
πόδοση των νοικοκυριών σε 22 δήµους 
της Αττικής, στους οποίους σηµειώνεται 
χαµηλή διείσδυση του φυσικού αερίου. 
Στόχος του προγράµµατος είναι να επι-

• Ελευσίνας
• Κερατσινιού - ∆ραπετσώνας
• Κορυδαλλού
• Κρωπίας
• Μάνδρας - Ειδυλλίας
• Μοσχάτου - Ταύρου
• Νέας Ιωνίας
• Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας
• Νέων Λιοσίων (Ιλίου)
• Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη
• Παλλήνης - Γέρακα
• Πειραιώς
• Περιστερίου
• Πετρούπολης
• Φυλής
• Χαϊδαρίου

Ελπιδοφόρο παράδειγµα
Αναλαµβάνοντας την υλοποίηση του προ-
γράµµατος, σε συνδυασµό µε την επέκταση 
του δικτύου και την εφαρµογή νέων, ψηφι-
ακών τεχνολογιών για τη διασύνδεση των 
νοικοκυριών, η δράση της Ε∆Α Αττικής α-

τευχθεί µείωση των εκποµπών ρύπων, 
καθώς και να καταπολεµηθεί η ενεργει-
ακή φτώχεια µέσω της επιχορηγούµενης, 
σε ποσοστό από 65% έως 100%, αντικατά-
στασης των συστηµάτων θέρµανσης και 
σύνδεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου.
Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά κατοι-
κία ξεκινά από τα 4.000 ευρώ και δύναται 
να φτάσει έως τα 21.500 ευρώ, ανάλογα 
µε την κατηγορία εγκατεστηµένης ισχύος 
του νέου συστήµατος θέρµανσης. Σε ό,τι 
αφορά το ποσοστό επιχορήγησης, αυτό 
ανέρχεται σε 65% του επιλέξιµου προϋ-
πολογισµού για ωφελούµενους µε ατο-
µικό εισόδηµα επιβολής εισφοράς αλλη-
λεγγύης έως 20.000 ευρώ και οικογενει-
ακό έως 30.000 ευρώ, ενώ στο 100% για 
τους δικαιούχους κοινωνικού εισοδήµα-
τος αλληλεγγύης.

Τέλος στην ενεργειακή 
αποµόνωση
Η Ε∆Α Αττικής, ως φορέας υλοποίησης 
του προγράµµατος, συµβάλλει στο να φτά-
σει το φυσικό αέριο στα νοικοκυριά 22 
δήµων της Αττικής, βάζοντας τέλος στην 
ενεργειακή τους αποµόνωση και στην ε-
νεργειακή ανισότητα µεταξύ δήµων της 
Περιφέρειας Αττικής.
Ο ρόλος της εταιρείας στην υλοποίηση 
του προγράµµατος έγκειται στο ότι έχει 
αναλάβει τη διαχείρισή του, από την υπο-
δοχή και τον έλεγχο των αιτήσεων µέχρι 
την πιστοποίηση και την καταβολή της ε-
πιχορήγησης στους δικαιούχους. Οι υπο-
ψήφιοι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 
28 Μαΐου 2021, ενώ η Ε∆Α Αττικής προ-
σφέρει αναλυτική και λεπτοµερή πλη-
ροφόρηση για όλα τα στάδια της διαδι-
κασίας του προγράµµατος και τον τρόπο 
καταβολής της επιχορήγησης.
Οι 22 δήµοι της Αττικής µε χαµηλή διείσ-
δυση φυσικού αερίου που συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα είναι οι εξής:
• Αγίου ∆ηµητρίου
• Αγίων Αναργύρων - Καµατερού
• Αιγάλεω
• Ασπροπύργου
• ∆άφνης - Υµηττού
• ∆ιονύσου

ποτελεί ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο παρά-
δειγµα των προσπαθειών που γίνονται 
ώστε να βγουν από την ενεργειακή απο-
µόνωση ολόκληροι δήµοι, συνοικίες και 
γειτονιές και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
φθηνότερη, αποδοτικότερη και ασφαλέ-
στερη ενέργεια. Η ενεργειακή µετάβαση 
της Ελλάδας ξεκινά από τη χρήση καθα-
ρότερων µορφών ενέργειας σε κάθε γει-
τονιά, σε κάθε δήµο, σε κάθε περιφέρεια. 
Τα βήµατα που γίνονται στη µεγαλύτερη 
περιφέρεια της χώρας µέσω της δραστη-
ριότητας της Ε∆Α Αττικής είναι ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρα και αναµένεται η συνέχεια, 
ενώ η εταιρεία ήδη διεκπεραιώνει χιλιά-
δες αιτήµατα υποψηφίων δικαιούχων για 
συµµετοχή στο εν λόγω πρόγραµµα.
Σηµειώνεται πως οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να µάθουν περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά µε το πρόγραµµα επιδότησης 
µέσω της ιστοσελίδας edaattikis.gr ή ε-
ναλλακτικά καλώντας στα τηλέφωνα 213 
0882000 και 11322.

Η Ε∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 22 ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.



ΣΥΝ  ΕΟΜΑΣΤΕ
με το φυσικό αέριο

Συνδεόμαστε

Περιβάλλονμε τoΟικονομίαμε την Ασφάλειαμε την Ευκολίαμε την Περιβάλλονμε τoΟικονομίαμε την Ασφάλειαμε την Ευκολίαμε την

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΡΑΕ

Συνδεόμαστε τώρα με το φυσικό αέριο και την ΕΔΑ Αττικής, που το διανέμει σε 
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνδεόμαστε με ένα σύγχρονο, ασφαλές και 
διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο διανομής. Συνδεόμαστε με την ΕΔΑ Αττικής, που 
είναι δίπλα μας με τεχνογνωσία και αξιοπιστία, για να δίνει λύση σε κάθε μας 
ενεργειακή ανάγκη. Συνδεόμαστε για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Δείτε στο edaattikis.gr αν το δίκτυο έφτασε στην περιοχή σας

400.000 συνδεδεμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

560 χλμ. στο πρόγραμμα επέκτασης δικτύου διανομής 

στα τέλη σύνδεσης
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Η 
ώρα των ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) έχει φτάσει. Άλλωστε αυτή 
η στροφή θεωρείται µονόδροµος, προ-
κειµένου να συγκρατηθεί η υπερθέρ-
µανση του πλανήτη και να µηδενιστούν 
έως το 2050 οι εκποµπές αερίων που 

επιδεινώνουν την κλιµατική αλλαγή.
Παράγοντες της αγοράς επισηµαίνουν ότι οι ΑΠΕ εί-
ναι πλέον απολύτως ανταγωνιστικές και έχει έρθει η 
ώρα, µετά από ένα µεταβατικό στάδιο, να ενταχθούν 
στην αγορά, προκειµένου να µειωθούν οι τιµές της 
ενέργειας. ∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµη και πετρελαϊκές 
εταιρείες-κολοσσοί, όπως η BP, η Eni, η Shell, η Total, 
η Chevron, παρουσίασαν φέτος τις «πράσινες» στρατη-
γικές τους για τον περιορισµό της εξάρτησής τους από 
τα ορυκτά καύσιµα. Στην Ελλάδα οι ΑΠΕ, συνεπικου-
ρούµενες από το φυσικό αέριο, τείνουν να εξαλείψουν 
τον λιγνίτη από το ενεργειακό µείγµα.

Βροχή επενδύσεων
Με όχηµα τον κυβερνητικό σχεδιασµό για συµµετοχή 
των ΑΠΕ κατά 35% στην ακαθάριστη τελική κατανά-
λωση ενέργειας, θα απαιτηθούν επενδύσεις 43,8 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ αφορούν απο-
κλειστικά τις ΑΠΕ.
Πρωταγωνιστές είναι όλοι οι µεγάλοι ενεργειακοί 
όµιλοι της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
η ∆ΕΠΑ, εκ των πρωταγωνιστών στην αγορά φυσι-
κού αερίου, στο νέο της επιχειρησιακό σχέδιο για την 
πενταετία 2020-2024 προγραµµατίζει επενδύσεις 120 
εκατ. ευρώ προκειµένου να χτίσει ένα «πράσινο» χαρ-
τοφυλάκιο 240 MW.
Μεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα στον τοµέα των ΑΠΕ 

αλλά και της αποθήκευσης ενέργειας έχει σχεδιάσει 
και ο Όµιλος MYTILINEOS.
∆υναµική διείσδυση στις ΑΠΕ έχει βάλει ως στόχο και 
η ∆ΕΗ, η οποία θα επιχειρήσει εντός της επόµενης τριε-
τίας να καλύψει το κενό που θα αφήσει στην παραγωγή 
της η αποµάκρυνση από τον λιγνίτη. Σε συνεργασία µε 
σηµαντικούς εγχώριους και διεθνείς «παίκτες», όπως 
έχει δηλώσει ο επικεφαλής της επιχείρησης Γιώρ-
γος Στάσσης, σχεδιάζει να ξεπεράσει το 1 GW έως το 
2023 µέσα από µια δεξαµενή έργων –σε διαφορετικά 
αδειοδοτικά στάδια– περίπου 6 GW που ήδη διαθέτει 
στο χαρτοφυλάκιό της. Στα σκαριά βρίσκονται από τη 
∆ΕΗ έργα φωτοβολταϊκών πάρκων στην Πτολεµαΐδα 
(30 MW και 200 MW) και στη Μεγαλόπολη (50 MW). Να 
σηµειωθεί ότι η επιχείρηση έχει υπογράψει µνηµόνιο 
συνεργασίας µε τη γερµανική RWE για την υλοποίηση 
κοινής επένδυσης 2 GW φωτοβολταϊκών. Παράλληλα, 
η θυγατρική της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες µαζί µε την εταιρεία 
Ηλέκτωρ του Οµίλου Ελλάκτωρ θα εκµεταλλευτούν τα 
γεωθερµικά πεδία σε Λέσβο, Μήλο, Κίµωλο, Πολύαι-
γο, Νίσυρο και Μέθανα.

Πακέτο µέτρων
Εν τω µεταξύ, η κυβέρνηση έχει προωθήσει πακέτο 
µέτρων για την εξυγίανση του λογαριασµού χρηµατο-
δότησης των ΑΠΕ και τη λειτουργία των ανανεώσιµων 
πηγών µε πιο ανταγωνιστικούς όρους, προς όφελος 
της οικονοµίας.
Στα µέτρα περιλαµβάνονται η επιβολή (ισόποσης) εφά-
παξ έκτακτης εισφοράς σε παραγωγούς ΑΠΕ και προ-
µηθευτές, η επιβολή πράσινου τέλους 0,03 ευρώ ανά 
λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και η αξιοποίηση 
του οικονοµικού οφέλους που προκύπτει από τις δι-

ασυνδέσεις των νησιών υπέρ της στήριξης των ΑΠΕ. 
Θα υποβληθεί επίσης αίτηµα για τη χρηµατοδότηση του 
λογαριασµού των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) από το Ταµείο Ανά-
καµψης της Ε.Ε.
Στα διαρθρωτικά µέτρα περιλαµβάνονται:
1. Επέκταση των διαγωνιστικών διαδικασιών για έργα 
ΑΠΕ το αργότερο έως το 2024, µε διενέργεια έξι κοινών 
διαγωνισµών για αιολικά και φωτοβολταϊκά, µε ποσό-
στωση ανά τεχνολογία και δηµοπρατούµενη ισχύ 350 
MW σε καθέναν από αυτούς (2,1 GW συνολικά).
2. Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 όλες οι νέες αιτή-
σεις για «µικρά» φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω των 500 
kW (συµπεριλαµβανοµένων των αιτήσεων που δεν θα 
έχουν πληρότητα ως την 1η Ιανουαρίου του 2021) θα 
υποχρεούνται να συµµετάσχουν σε ανταγωνιστική δι-
αδικασία για να «κλειδώσουν» τιµή. Οι διαγωνισµοί για 
τα µικρά φωτοβολταϊκά θα γίνονται σε µια ειδική, απλο-
ποιηµένη και φιλική στον χρήστη πλατφόρµα που θα 
διασφαλίζει την ευχερή πρόσβαση και χρήση απ’ όλους. 
Ειδικό καθεστώς για την κατηγορία αυτή θα προβλέπε-
ται για τους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών.
3. Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 το όριο ισχύος των 
18 MW για τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικής διαδικασίας καταλαµβάνει αποκλειστι-
κά τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων στις οποίες 
συµµετέχουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ή περισσότερα 
από 60 µέλη (εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι 
φυσικά πρόσωπα).
4. Οι εκκρεµείς αιτήσεις από ιδιώτες για φωτοβολταϊκά 
ισχύος κάτω των 500 kW που έχουν καταστεί πλήρεις 
ως το τέλος του έτους και περιµένουν όρους σύνδεσης 
από τον ∆Ε∆∆ΗΕ λαµβάνουν προθεσµία υπογραφής 
σύµβασης µε το ∆ΑΠΕΕΠ έως την 31η ∆εκεµβρίου 
2021 για να «κλειδώσουν» τιµή εκτός διαγωνισµών.
5. Στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, στο 
εξής θα προτεραιοποιούνται προτάσεις ΑΠΕ µε ελάχι-
στο προϋπολογισµό τα 100 εκατ. ευρώ που αφορούν 
συστήµατα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκα-
τάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων, παραγωγή 
«πράσινου» υδρογόνου κ.ά. Έργα συµβατικών τεχνο-
λογιών ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά) θα θεωρού-
νται επιλέξιµα υπό προϋποθέσεις.
6. Προχωρά η αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισί-
ου για τις ΑΠΕ, που θα λαµβάνει υπόψη αφενός µεν τις 
νέες τεχνολογίες και τις νέες µορφές ΑΠΕ, αφετέρου 
δε τις περιοχές µε ιδιαιτερότητες.

Η κυβέρνηση έχει προωθήσει πα-
κέτο µέτρων για τη λειτουργία των 
ανανεώσιµων πηγών µε πιο αντα-
γωνιστικούς όρους, προς όφελος 
της οικονοµίας.

Μονόδροµος 
η επιστροφή στις ΑΠΕ
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Η Protergia κάνει 
το αδύνατο να συµβεί

H Protergia, ο Τοµέας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και Φυσικού Αερίου της 
MYTILINEOS, µαζί µε τον 
Γιάννη Αντετοκούνµπο για 
ένα πιο φωτεινό µέλλον.

Η 
πανδηµία του κορονοϊού 
έφερε στην επιφάνεια ένα 
θέµα που οι περισσότεροι 
προσπαθούσαν να κρύ-
ψουν κάτω από το χαλάκι: 

την κλιµατική αλλαγή και την ανάγκη 
προστασίας του περιβάλλοντος.
Σειρά επιστηµονικών µελετών δείχνουν 
ότι η κλιµατική αλλαγή, σε συνδυασµό 
µε άλλες περιβαλλοντικές διαταραχές, 
θα διευκολύνει την ανάπτυξη περισσό-
τερων, εντελώς νέων, λοιµώξεων, όπως 
η νόσος Covid-19. Άλλωστε και ο Παγκό-
σµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει 
πως τα µοντέλα µετάδοσης λοιµωδών 
νοσηµάτων θα µεταβληθούν ως συνέ-
πεια της κλιµατικής αλλαγής. Εποµένως 
κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη άµεσων 
δράσεων για τη µετάβαση σε µια οικονο-
µία που θα σέβεται το περιβάλλον, που 
θα προστατεύει το περιβάλλον, ώστε το 
µέλλον να είναι το καλύτερο δυνατό για 
όλους. ∆ιότι, για να είναι το µέλλον φω-
τεινό, πρέπει να είναι και φιλικό προς το 
περιβάλλον.
Σε αυτό το µήνυµα επικεντρώνεται και η 
νέα διαφηµιστική καµπάνια της Protergia, 
που είναι ο τοµέας ενέργειας και φυσι-
κού αερίου της MYTILINEOS, της µεγα-
λύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας.

Το αδύνατο… δυνατό
Αυτή τη φορά η Protergia έκανε το αδύ-
νατο να συµβεί. Ζήτησε από τον Γιάννη 
Αντετοκούνµπο, έναν από τους κορυ-
φαίους παίκτες στο µεγαλύτερο πρωτά-

νάδες ΑΠΕ (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί 
σταθµοί και µικρά υδροηλεκτρικά έργα).
Η MYTILINEOS, µέσω της Protergia, δρα-
στηριοποιείται στην προµήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, προσφέ-
ροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρε-
σίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού 
ρεύµατος και φυσικού αερίου, µε περισσό-
τερες από 250.000 παροχές σε ολόκληρη 
τη χώρα.
Ο εξελιγµένος τρόπος που η Protergia προ-
σφέρει τα προϊόντα της ανοίγει έναν και-
νούργιο δρόµο µε νέες δυνατότητες για χι-
λιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Έναν δρόµο 
γεµάτο δυνατότητες, όπου όλα µπορούν 
να γίνουν πραγµατικότητα.

H πράσινη ενέργεια
Η Protergia γνωρίζει πολύ καλά ότι το µέλ-
λον είναι οι ΑΠΕ, δηλαδή οι εναλλακτικοί 
τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

θληµα µπάσκετ του κόσµου, να κάνει το 
δικό του time-out και να βγει για λίγο έξω 
από τα γήπεδα.
Στη νέα διαφηµιστική καµπάνια της 
Protergia o Γιάννης Αντετοκούνµπο παίρ-
νει για πρώτη φορά έναν ρόλο όπου δεν 
είναι ο υπεράνθρωπος αθλητής που όλοι 
ξέρουµε. Είναι ένας νέος άνθρωπος που 
ανησυχεί για το µέλλον και θέλει πάνω 
απ’ όλα να φροντίσει αυτό το µέλλον να 
είναι το καλύτερο δυνατό για όλους και 
φυσικά για την οικογένειά του.
Μακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας, 
βρίσκει τον χρόνο για να σκεφτεί και να ε-
παναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του. 
∆ίπλα στη φύση δηµιουργεί κάτι ουσια-
στικό µε τα χέρια του. Κάτι που έχει αξία 
να περάσει στην επόµενη γενιά. Και δεν 
είναι τόσο η κατασκευή που δείχνει τον 
δρόµο προς το µέλλον όσο ο τρόπος σκέ-
ψης. Ένα µέλλον, για να είναι πραγµατικά 
φωτεινό, πρέπει να είναι και φιλικό προς 
το περιβάλλον. Γιατί το µέλλον της ενέρ-
γειας είναι πλέον το µέλλον όλων µας.

Νέος δρόµος για εταιρείες 
και νοικοκυριά
Η Protergia, µε ενεργειακό χαρτοφυλάκιο 
δυναµικότητας 1.200 MW θερµικών µονά-
δων και 222 MW ανανεώσιµων πηγών ε-
νέργειας (ΑΠΕ), καλύπτει άνω του 10% της 
εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτρο-
παραγωγικές µονάδες της MYTILINEOS, 
στις οποίες περιλαµβάνονται µονάδες πα-
ραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο και µο-

χωρίς τη χρήση συµβατικών καυσίµων. Κι 
αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που χαρίζει 
στις ΑΠΕ τρία βασικά πλεονεκτήµατα σε 
σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα:
1. ∆εν εξαρτώνται από πόρους που εξα-
ντλούνται.
2. ∆εν ρυπαίνουν το περιβάλλον, καθώς 
δεν απαιτείται η καύση τους και δεν προ-
καλούν άλλου είδους απόβλητα.
3. ∆εν απαιτούν εξόρυξη ή άντληση, άρα 
παρέµβαση στο φυσικό περιβάλλον.
Ο τοµέας της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί έναν από 
τους πλέον δυναµικούς και ταχέως α-
ναπτυσσόµενους τοµείς της παγκόσµιας 
οικονοµίας, δεδοµένου ότι χαρακτηρί-
ζεται από:
•  Τη χρονική δέσµευση και υποχρέωση 

µεγάλης αύξησης παραγόµενης ενέρ-
γειας από ΑΠΕ, προκειµένου να επιτευ-
χθούν οι συµβατικές υποχρεώσεις της 
χώρας µας ως προς την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής.

•  Το υψηλό εκµεταλλεύσιµο δυναµικό 
ΑΠΕ (αιολικό, υδροηλεκτρικό, ηλιακό, 
βιοµάζα κ.ά.), που µπορεί να αξιοποιη-
θεί υπό τεχνικοοικονοµικά ανταγωνι-
στικούς και βιώσιµους όρους.

•  Τη σταδιακή εξάντληση των αποθεµάτων 
των συµβατικών ενεργειακών πόρων 
(λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο).

•  Την ανάπτυξη αξιόπιστων και εµπορικά 
ώριµων και ανταγωνιστικών τεχνολογι-
κών εφαρµογών για την οικονοµική εκ-
µετάλλευση των ανεξάντλητων πόρων 
ΑΠΕ, µε σεβασµό προς το περιβάλλον.
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ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ  
ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 

ΤΟΜΕΑ

13.12.2020

Τ
ην ελληνική κοινή γνώμη απασχόλησε, 
σε σχέση με τη σύνοδο κορυφής των 
«27», κυρίως η απάντηση στην τουρκική 
επιθετικότητα. Η απάντηση αυτή έχει και 
μία ενδιαφέρουσα ενεργειακή, οικονομι-
κή διάσταση που αναδεικνύει προβλήμα-

τα και ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα.
Εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον της Ε.Ε. και της Ελ-
λάδας ήταν και η συνεννόηση των ηγετών να προχω-
ρήσουν τη λειτουργία και χρηματοδότηση του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, αφού πρώτα η Πολωνία 
και η Ουγγαρία απέσυραν το βέτο που είχαν θέσει, σε 
μια προσπάθεια να αποφύγουν τη σύνδεση των ευρω-
παϊκών χρηματοδοτήσεων με τον σεβασμό των κανό-
νων του κράτους δικαίου.

Στοχευμένες κυρώσεις
Η Ε.Ε. προχώρησε στην αυστηροποίηση των κυρώ-
σεων που ήδη έχει επιβάλει στην Τουρκία, σε βάρος 
τουρκικών επιχειρήσεων και παραγόντων που εμπλέ-
κονται στην παράνομη προσπάθεια εκμετάλλευσης του 
ενεργειακού πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι κυρώσεις αυτές δεν ικανοποίησαν σημαντικό τμήμα 
της ελληνικής κοινής γνώμης, που ήθελε μια πιο δρα-
στική παρέμβαση σε βάρος της τουρκικής οικονομίας. 
Είναι γνωστό ότι η Ε.Ε. είναι ένα σύνθετο και ατελές 
οικονομικό, πολιτικό οικοδόμημα και αντιμετωπίζει 
όλα τα προβλήματα βήμα-βήμα και σε βάθος χρόνου. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μένει πίσω στον 
ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι οποίες κινού-
νται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.
Οι κυρώσεις που θα θίξουν το σύνολο σχεδόν της τουρ-
κικής οικονομίας είναι πολύ δύσκολο να εγκριθούν. Η 
Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και άλλα κράτη-μέλη δεν 
θέλουν να δοκιμάσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία. 
Υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος, που είναι η μετάβαση 

από τον Τραμπ στον Μπάιντεν. Είναι λογικό να θέλουν 
να συντονιστούν οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς 
σε όλα τα ζητήματα στρατηγικής σημασίας, όπως είναι 
η εξέλιξη της δύσκολης σχέσης με την Τουρκία.
Οι κυρώσεις, πάντως, στον ενεργειακό τομέα έχουν 
μεγάλη οικονομική και πολιτική σημασία. Από τη στιγ-
μή που τουρκικές εταιρείες και Τούρκοι παράγοντες 
μπαίνουν στη μαύρη ευρωπαϊκή λίστα, ματαιώνεται 
στην πράξη κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να εκμε-
ταλλευτεί ενεργειακό πλούτο που δεν της ανήκει. Δεν 
υπάρχουν εξειδικευμένες διεθνείς εταιρείες και πολυ-
εθνικές της ενέργειας που θα θελήσουν να συνεργα-
στούν με τον Ερντογάν και τους ανθρώπους του εκτός 
διεθνούς νομιμότητας και βάζοντας σε κίνδυνο την οι-
κονομική συνεργασία τους με την Ε.Ε.
Κατά συνέπεια, τα ερευνητικά σκάφη και τα γεωτρύπα-
να της Τουρκίας, τα οποία περιφέρονται στην κυπριακή 
ΑΟΖ, κάνουν κυριολεκτικά μια τρύπα στο νερό σε ό,τι 
αφορά την τουρκική οικονομία, που περνά μια δύσκο-
λη περίοδο.
Η παρουσία τους περιορίζεται στην αμφισβήτηση της 
εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν 

έχει οικονομικό νόημα. Απλώς δείχνει την κακή πολι-
τική διάθεση του Ερντογάν και των συνεργατών του, 
γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να περάσουμε 
κάποτε σε μια νέα φάση κυρώσεων για το σύνολο της 
τουρκικής οικονομίας.
Ακόμη και να μη φτάσουμε ποτέ στις ευρωπαϊκές κυ-
ρώσεις για το σύνολο της τουρκικής οικονομίας, η ζη-
μιά που γίνεται σε βάρος της είναι σημαντική. Το κλίμα 
οικονομικής και επιχειρηματικής αστάθειας που δημι-
ουργείται οδηγεί στις κυρώσεις των διεθνών αγορών, 
που μπορεί να είναι αυστηρότερες από τις ενδεχόμε-
νες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Παρατηρούμε ματαίωση 
μεγάλων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία, απόσυρ-
ση κεφαλαίων, έλλειψη συναλλάγματος, διολίσθηση 
του εθνικού νομίσματος. Παράλληλα, εξελίσσονται, με 
απόφαση της Γερουσίας και του Κογκρέσου, οι αμε-
ρικανικές κυρώσεις για την προμήθεια των ρωσικών 
πυραύλων S-400 από την Τουρκία.
Το ευρωπαϊκό ενεργειακό μπλόκο στον Ερντογάν βά-
ζει τέλος στις τουρκικές αυταπάτες για έξοδο από την 
οικονομική κρίση μέσω της λεηλασίας του ενεργεια-
κού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, 
βάζει τα πράγματα στη θέση τους και σε ό,τι αφορά 
την ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας. Ο αγωγός 
φυσικού αερίου EastMed προκαλεί ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις και αναδεικνύει το καλό επίπεδο σχέσεων 
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου. Είναι πολύ αμφί-
βολο όμως ότι είναι οικονομικά βιώσιμος. Επιπλέον, η 
πράσινη στροφή της Ε.Ε., στην οποία έδωσε νέα ώθη-
ση η σύνοδος κορυφής των «27», κάνει απαγορευτική 
τη μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από ευρω-
παϊκούς πόρους.

Η σύνοδος κορυφής αποδόμησε τα 
ενεργειακά παραμύθια του Ερντογάν.

Αλλάζουν  
οι αριθμοί στον 
ενεργειακό 
τομέα

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η σύνοδος κορυφής 
προετοίμασε 
σημαντικές εξελίξεις.
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Πράσινο φως για το Ταµείο Ανάκαµψης
Η γερµανική προεδρία έκανε τις απαραίτητες κινήσεις 
και τους αναγκαίους συµβιβασµούς κι έτσι άνοιξε ορι-
στικά ο δρόµος για τη λειτουργία και τη χρηµατοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης. Τα 32 δισ. που 
έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα θα χρηµατοδοτήσουν τη 
δυναµική ανάκαµψη και την αναδιάρθρωση της οικο-
νοµίας της στη διάρκεια της επόµενης εξαετίας.
Η ολιγόµηνη καθυστέρηση εξαιτίας του προσωρινού 
βέτο της Πολωνίας και της Ουγγαρίας οδηγεί αναγκαστι-
κά στην εκταµίευση των πρώτων µεγάλων κονδυλίων 
στο β΄ εξάµηνο του 2021 αντί για το α΄, που ήταν ο αρχι-
κός σχεδιασµός. Επιβεβαιώνεται σε αυτό, όπως και σε 
όλα τα άλλα θέµατα, ότι η Ε.Ε. κινείται –αναγκαστικά– µε 
µικρή ταχύτητα. Στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών 
ξεπεράστηκε, ύστερα από τη σχετική καθυστέρηση, το 
πρόβληµα µε το βέτο της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. 
Προχώρησαν –πολύ διστακτικά– οι κυρώσεις, άµεσες 
και ενδεχόµενες, έναντι της Τουρκίας, διαπιστώθηκε ότι 
τελειώνει ο χρόνος σε ό,τι αφορά την επιλογή µεταξύ ορ-
γανωµένου και σκληρού Brexit, καθυστέρησε η έναρ-
ξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε Αλβανία και 
Βόρεια Μακεδονία εξαιτίας του αιφνίδιου προεκλογικού 
βέτο που πρόβαλε ο Μπορίσοφ.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενεργειακή δι-
άσταση του Ταµείου Ανάκαµψης. Προσφέρει τη δυ-
νατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να οργανώσει και 
να διευκολύνει, µε τη βοήθεια και του ΕΣΠΑ, µεγάλες 
επενδύσεις που θα συµβάλουν στην ενεργειακή-πρά-
σινη µετάβαση και στην ανάπτυξη της οικονοµίας.
Οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί µε τα µέτρα της ελλη-
νικής οικονοµίας. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει καταθέσει αιτήµατα για εντάξεις 
διαφόρων έργων, αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ.
Υπάρχουν επίσης προτάσεις για δανειοδοτήσεις έργων 
ΑΠΕ, της τάξης των 10 δισ. ευρώ, από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Ανάκαµψης.
Η κυβέρνηση διεκδικεί επίσης 3 δισ. ευρώ για την 
ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων.
Από το Ταµείο Ανάκαµψης θα επιδιωχθεί και η χρη-
µατοδότηση της διασύνδεσης του ηλεκτρικού δικτύου 
µε την Κρήτη και τα νησιά µε 600 εκατ. ευρώ, της ανά-
πτυξης της υποδοµής για την ηλεκτροκίνηση και της 
δηµιουργίας κινήτρων για στροφή προς τα ηλεκτρικά 
οχήµατα µε 400 εκατ. ευρώ.
Θα υποβληθεί και αίτηµα για δάνειο ύφους 850 εκατ. 
ευρώ για την προµήθεια «έξυπνων» µετρητών για τις 
ανάγκες του ∆Ε∆∆ΗΕ.
Σύµφωνα µε κυβερνητικές εκτιµήσεις, η Ελλάδα µπο-
ρεί να εξασφαλίσει την περίοδο 2021-2026 οικονοµικές 
ενισχύσεις 6,2 δισ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση της 
πράσινης µετάβασης.
Με τις αποφάσεις που πήρε η σύνοδος κορυφής ανοί-
γει ο δρόµος για να εισρεύσουν γύρω στα 5,5 δισ. ευρώ 
στην ελληνική οικονοµία, µέσω του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης, εντός του 2021. Το οικονοµικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 
τουλάχιστον 2,1 ποσοστιαίες µονάδες στη διάρκεια του 
επόµενου έτους, µε τις επενδύσεις στον ενεργειακό το-
µέα να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ελληνικά παράδοξα
Έχει προετοιµαστεί το έδαφος για την ενεργειακή ανα-
βάθµιση και την πράσινη µετάβαση της χώρας. ∆υ-
στυχώς, όµως, υπάρχουν λάθη και παραλείψεις στην 
πολιτική που εφαρµόζεται, που εκφράζουν τις ιδιαι-
τερότητες της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. 
Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της ηλεκτρικής διασύν-
δεσης της Κρήτης, η οποία δεν προωθείται µε ολοκλη-
ρωµένο τρόπο. Επιδίωξη θα έπρεπε να είναι η Κρήτη 
να συµβάλλει µε τη δική της παραγωγή ενέργειας στην 
κάλυψη των εθνικών αναγκών. Αυτό θα µπορούσε να 
γίνει µε την ανάπτυξη των ανεµογεννητριών, των φω-
τοβολταϊκών, µικρών υδροηλεκτρικών έργων, ακόµη 
και βιοκαυσίµων. Στόχος δεν πρέπει να είναι η κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης µέσω της δια-
σύνδεσης ακόµη και µε εισαγωγές από την Αλβανία, 
αλλά η µετατροπή της –µε τη βοήθεια της διασύνδε-
σης– σε πλεονασµατική, σε ό,τι αφορά την παραγωγή 
ενέργειας, σε σχέση µε την κατανάλωση.
Μια άλλη µεγάλη ενεργειακή ευκαιρία που παραµένει 
αναξιοποίητη είναι η διασύνδεση της ∆ωδεκανήσου, 
αξιοποιώντας και το υπό κατασκευή δίκτυο των Κυ-
κλάδων. Η διασύνδεση αυτή θα περιορίσει την παρα-
γωγή ενέργειας µε ρυπογόνο ντίζελ, θα µειώσει σταδι-
ακά το κόστος και θα απαλλάξει τα ∆ωδεκάνησα από 
την ενεργειακή εξάρτηση από την… Τουρκία.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα την ευκαιρία να 
έρθω σε επαφή µε ειδικούς και επενδυτές από διά-
φορες χώρες, όπως είναι η Γερµανία, η Νορβηγία και 
η ∆ανία, οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν γιατί η 
Ελλάδα δεν έχει δηµιουργήσει αιολικά πάρκα σε θα-
λάσσιες περιοχές. Τέτοιου είδους προσπάθειες προ-
σκρούουν συνήθως σε τοπικές αντιδράσεις, µε το 
σκεπτικό ότι αλλοιώνεται το τοπίο και υφίσταται βλάβη 
ο τουρισµός, ενώ είναι φανερό ότι µπορούν να οργα-
νωθούν η ενεργειακή αναβάθµιση και η πράσινη µετά-
βαση µε απόλυτο σεβασµό σε πραγµατικά τουριστικές 

περιοχές και στην προοπτική τους.
Σε ιστορία χαµένων ευκαιριών εξελίσσεται, προς 
το παρόν, και η παραγωγή βιοντίζελ στη χώρα µας. 
Λείπουν επίσης, µε µία βασική εξαίρεση, οι µεγάλες 
επενδύσεις για παραγωγή µπαταριών και συστηµάτων 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Για να αξιοποιήσουµε πλήρως τις ευρωπαϊκές ευκαι-
ρίες στον ενεργειακό τοµέα θα πρέπει να ενισχύσουµε 
την παραγωγική, βιοµηχανική βάση. ∆ιαφορετικά, η 
πράσινη µετάβαση θα συνοδευτεί µε υψηλή ανεργία 
και οικονοµική και κοινωνική υποβάθµιση ολόκληρων 
περιοχών. Άλλωστε η πτώση-ρεκόρ του ελληνικού 
ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του γ΄ τριµήνου του 2020 και στο 
σύνολο της περιόδου της πανδηµίας µάς στέλνει το µή-
νυµα ότι αν δεν οργανώσουµε µια µεγάλης κλίµακας 
προσπάθεια υπέρ της βιοµηχανίας, το οικονοµικό µας 
µέλλον θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η ανάκαµψη του 
τουριστικού τοµέα στα προ Covid-19 επίπεδα µπορεί να 
χρειαστεί τέσσερα ή και πέντε χρόνια, ενώ ο τουρισµός 
και οι υπηρεσίες προβλέπεται να είναι στους χαµένους 
του νέου διεθνούς καταµερισµού εργασίας.
Η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση είναι εξασφαλισµένη, 
το επενδυτικό ενδιαφέρον σοβαρών ελληνικών και 
ξένων εταιρειών είναι µεγάλο, οι επενδύσεις ενερ-
γειακής υποδοµής µπορούν σε πολλές περιπτώσεις 
να αποσβεστούν µε µεγάλη ταχύτητα. ∆εν είναι η ώρα 
για τις γνωστές ιδιαιτερότητες, αδικαιολόγητες τοπικές 
αντιδράσεις και καθυστερήσεις που διώχνουν τους 
επενδυτές, αλλά για γρήγορες και αποτελεσµατικές 
κινήσεις.
Οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιηθούν σε ένα πλαίσιο 
ελέγχου του ενεργειακού κόστους, το οποίο παραµέ-
νει συγκριτικά υψηλό σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και λειτουργεί, σε πολλές περιπτώσεις, σε βά-
ρος της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του 
επενδυτικού κλίµατος.

Εντυπωσιακή 
η ενεργειακή 
διάσταση του 
Ευρωπαϊκού 
Ταµείου 
Ανάκαµψης.
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Σ
τη διάθεση των πολιτών είναι το πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ». Πρόκειται 
για ένα πρόγραμμα που ωφελεί πολύ κό-
σμο, τόσο αυτούς που θέλουν να κάνουν 
παρεμβάσεις στα σπίτια τους όσο και αυ-
τούς που εργάζονται γύρω από το πρό-

γραμμα.
Η επιδότηση αρχίζει από 35% και φτάνει μέχρι και το 
95%, ενώ αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων με ατομικό εισό-
δημα από 50.000 έως 90.000 ευρώ και οικογενειακό 
εισόδημα από 70.000 έως 120.000 ευρώ. Η επιδότηση 
αφορά αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, έξυπνο φωτισμό, ανα-
βάθμιση ασανσέρ και φωτισμού και φορτιστές οχημά-
των.
Στο νέο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 60.000 
κατοικίες. Το ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται στα 
900 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών που θα δη-
μιουργηθεί, δεδομένου ότι το πρόγραμμα στηρίζει το 
περιβάλλον και την οικονομία, υπολογίζεται στα 1,5 δισ. 
ευρώ. Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων εκτιμάται ότι 
θα μειώσει την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου κατά 
περισσότερους από 200.000 τόνους, ενώ θα εξοικονο-
μηθούν περισσότερες από 900.000 μεγαβατώρες ενέρ-
γειας.
«Στα προηγούμενα “Εξοικονομώ” μπορούσε κανείς 
να κάνει τις γνωστές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα. 
Στο καινούργιο “Εξοικονομώ” θέλαμε να δώσουμε τη 

δυνατότητα να προκύψει και κάποια ενεργειακή αυτο-
νομία. Όπως να βάλει ένα φωτοβολταϊκό ή μια μικρή 
μπαταρία. Να βάλει έξυπνα συστήματα στο σπίτι. Πρέ-
πει να πετύχουμε μια σημαντική ενεργειακή εξοικονό-
μηση ως χώρα και να αλλάξει η κουλτούρα μας στον 
τρόπο που καταναλώνουμε την ενέργεια» εξήγησε 
πρόσφατα η γ.γ. του υπουργείου Ενέργειας, Αλεξάνδρα 
Σδούκου.
Πάντως, στα σχέδια του υπουργείου περιλαμβάνεται 
και η υλοποίηση νέου προγράμματος «Εξοικονόμη-
ση κατ’ Οίκον» το 2021 από τα χρήματα του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Έτσι, όσοι δεν προλάβουν τώρα να προ-
ετοιμάσουν τους φακέλους τους θα έχουν ακόμα μία 
ευκαιρία από την άνοιξη.

Το χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων, όπως 
έχει ήδη ανακοινωθεί, ανά περιφέρεια έχει ως εξής:
• Θεσσαλίας: 20.01.2021
• Ηπείρου και Ιονίων Νήσων: 11.12.2020
• Αττικής: 14.12.2020
• Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου: 16.12.2020
• Δυτικής Ελλάδας: 18.12.2020
• Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου: 21.12.2020
• Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 11.01.2021
• Δυτικής Μακεδονίας: 13.01.2021
• Κεντρικής Μακεδονίας: 15.01.2021
• Πολυκατοικίες: 18.01.2021 σε όλη την επικράτεια
Σημειώνεται ότι το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις πε-
ριφέρειες της Βορείου Ελλάδας, όπου τα προβλήματα 
με τον κορονοϊό είναι εντονότερα, μετατέθηκε στο τέ-
λος.

Τα 5 βήματα
Για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονο-
μώ» απαιτούνται πέντε βήματα:
1. Τηλεφωνική επικοινωνία με έναν ενεργειακό επι-
θεωρητή. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα παράσχει τα 
βασικά στοιχεία προκειμένου ο επιθεωρητής να διαπι-
στώσει αν πληρούνται οι κύριες προϋποθέσεις.
2. Αφού ο ιδιοκτήτης πάρει το πράσινο φως, θα πρέπει 
να κανονιστεί ένα ραντεβού, ώστε ο ενεργειακός επι-

Στα σχέδια του υπουργείου Ενέρ-
γειας περιλαμβάνεται και η υλοποί-
ηση νέου προγράμματος «Εξοικο-
νόμηση κατ’ Οίκον» το 2021 από τα 
χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έτοιμο το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»
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θεωρητής να κάνει αυτοψία στο ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης 
θα εξηγήσει ποιες παρεμβάσεις τον ενδιαφέρουν, ενώ 
ο ενεργειακός επιθεωρητής θα καταθέσει, χωρίς να 
επιβάλει, τις δικές του προτάσεις.
3. Στη συνέχεια ο ενεργειακός επιθεωρητής θα αρχίσει 
τη μελέτη για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, ού-
τως ώστε να διαπιστώσει εάν μπορούν να επιτευχθούν 
οι στόχοι. Αν ναι, προχωρά στη σύνταξη της πρότασης 
των παρεμβάσεων και στην αίτηση.
4. Σειρά έχει η υποβολή της αίτησης, που συνήθως γί-
νεται από τον σύμβουλο έργου. Συνήθως σε αυτό το 
στάδιο ο ιδιοκτήτης μαθαίνει αν θα ενταχθεί ή όχι στο 
«Εξοικονομώ - Αυτονομώ». Τότε βγαίνει και η από-
φαση δέσμευσης χρημάτων και μετά από έναν μήνα, 
ουσιαστικά, ξεκινούν οι εργασίες.
5. Στο τελευταίο βήμα αρχίζουν οι εργασίες.

Τα τραπεζικά προγράμματα
Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» συμμετέ-
χουν και οι τράπεζες, παρέχοντας δάνεια για την υλο-
ποίηση των επιλέξιμων παρεμβάσεων με ευνοϊκούς 
όρους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς προ-
σφέρει τη δυνατότητα παροχής δανείου έως 26.675 
ευρώ με επιτόκιο 4%, διάρκειας 4,5 ή 6 μηνών. Στα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα είναι η 100% επιδότηση δανεί-
ου, η επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων και 
η μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος.
Το ύψος του αιτούμενου δανείου εξαρτάται από τις πα-
ρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν και 
την οικονομική δυνατότητα του πελάτη για την ομαλή 
αποπληρωμή του δανείου.
Αφού ο ενδιαφερόμενος λάβει την οικονομική προέ-
γκριση, η τράπεζα θα τον ενημερώσει για τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της διαδικασίας 
του προγράμματος. Σε περίπτωση που το επιθυμεί, το 
πρόγραμμα καλύπτει δαπάνη για αμοιβή συμβούλου 
έργου έως 250 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και 
έως 800 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για πολυκατοικία.
Από την άλλη, η Alpha Bank, που επίσης συμμετέχει 
στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», παρέχει 
τη δυνατότητα για συμβουλή από την εταιρεία ZEB 
(Zero Energy Building) σε όλα τα στάδια ολοκλήρω-
σης του έργου. Η εταιρεία ΖΕΒ δραστηριοποιείται στον 
χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων, προσδιο-
ρίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί επεμβάσεις εξοικονόμη-
σης ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις εγγυούμενη 
συγκεκριμένη εξοικονόμηση ενέργειας για την περι-
φέρεια Αττικής.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν, ανά-
μεσα σε άλλες, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η 
Attica Bank.

Εξοικονόμηση άνω των 300 εκατ. ευρώ
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, περισσότερα από 300 εκατ. 
ευρώ ετησίως από τις δαπάνες ενέργειας (ρεύμα, πε-
τρέλαιο, φυσικό αέριο) γλιτώνουν τα περίπου 90.000 
νοικοκυριά τα οποία έχουν ενταχθεί στα προγράμματα 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση 
από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν το διάστημα 
2011-2019 οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας σε ποσοστό έως 95%, με τα μεγαλύτερα πο-
σοστά να καταγράφονται στα κτίρια που εμφάνιζαν τις 
χειρότερες επιδόσεις.
Τα στοιχεία προκύπτουν από έκθεση του Τμήματος 
Επιθεώρησης Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία το διάστημα 
2011-2019 εντάχθηκαν στα προγράμματα εξοικονό-
μησης περί τις 90.000 ιδιοκτησίες. Η ετήσια εξοικονό-
μηση ενέργειας από τις παρεμβάσεις που έγιναν στα 
κτίρια ξεπερνά τα 1,8 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. 
Με κοστολόγια ηλεκτρικής ενέργειας 0,16 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα, που είναι το τιμολόγιο για την ενέργεια 
και τις χρεώσεις δικτύων, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ, προκύ-
πτει όφελος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Βέβαια η 
εξοικονόμηση δεν αφορά μόνο την κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας αλλά και πετρελαίου θέρμανσης 
ή άλλων ενεργειακών πηγών που χρησιμοποιούν τα 
νοικοκυριά.
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό εξοικονόμησης, τα στοιχεία 
από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκ-
δίδονται πριν και μετά την υλοποίηση των παρεμβά-
σεων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 
είναι αποκαλυπτικά. Για παράδειγμα, κατοικίες που 
εντάσσονταν στην κατηγορία Η και κατανάλωναν 580 
κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό τον χρόνο, μετά τις 
επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ανέβηκαν στην 
κατηγορία Α+ και καταναλώνουν μόλις 28 κιλοβατώ-
ρες ετησίως ανά τ.μ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το 
ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται 
υπερβαίνει το 50%.
Αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο αναμένεται το όφελος για 
όσους ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 
- Αυτονομώ», που προβλέπει μεγαλύτερα ποσοστά 
επιδότησης (έως 85% ή 95% για τις λιγνιτικές περιο-
χές), υψηλότερους ενεργειακούς στόχους (βελτίωση 
της ενεργειακής κατάταξης κατά τουλάχιστον 3 βαθμί-
δες, σύμφωνα με την προδημοσίευση του οδηγού του 
προγράμματος), ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η 
επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού και συστη-
μάτων αποθήκευσης.

Η ενεργειακή μετάβαση
Η πράσινη περιβαλλοντική πολιτική που έχει χαραχτεί 
από την κυβέρνηση και έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό 

Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στοχεύει 
σε μια ενεργειακή μετάβαση για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της διείσ-
δυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), την 
απολιγνιτοποιημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με στόχο 
τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο ευρωπαϊκός κτιριακός τομέας ευθύνεται για την κα-
τανάλωση του 40% της συνολικής τελικής ενέργειας 
στην Ε.Ε. και για το 36% των εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα. Επιπλέον, 35% από τα κτίρια της Ε.Ε. είναι 
παλαιότερα των 50 ετών και 75% από αυτά κρίνονται μη 
ενεργειακά αποδοτικά.
Σύμφωνα με το ενεργειακό ισοζύγιο του έτους 2017, 
η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια 
στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελι-
κής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα, ενώ οι κα-
τοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς 
καταναλωτές ενέργειας στη χώρα, καθώς αντιπρο-
σωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού απο-
θέματος (79,1%). Το 83,82% των κτιρίων που έχουν 
κατασκευαστεί πριν από το έτος 1980 έχουν πολύ 
μικρή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια κατηγορίας 
Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών να είναι οι 
μονοκατοικίες.
Παρ’ ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα παρουσιάζουν χα-
μηλή ενεργειακή κατανάλωση συγκριτικά με τις άλλες 
χώρες της Ε.Ε. (6η θέση στην Ε.Ε.), όταν αυτή η ενερ-
γειακή κατανάλωση συγκρίνεται με τις κλιματικές συν-
θήκες των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. η Ελλάδα πέφτει 
στη 17η θέση στης αντίστοιχης ενεργειακής κατάταξης.
Η αναγκαιότητα, λοιπόν, ανακαίνισης του κτιριακού 
τομέα στην Ελλάδα είναι αναμφισβήτητη, καθώς έτσι 
επιτυγχάνονται ταυτόχρονα σημαντικά ποσοστά εξοι-
κονόμησης ενέργειας, εξοικονόμηση κόστους για τους 
πολίτες, βελτίωση των καθημερινών συνθηκών δια-
βίωσης και άνεσης, καθώς και της ασφάλειας και της 
υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτιρίων αυτών.
Όσον αφορά τα νοικοκυριά, το ΕΣΕΚ προβλέπει την 
ανακαίνιση τουλάχιστον 600.000 κατοικιών έως το 
2030, ήτοι ανακαίνιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών 
κατά μέσο όρο τον χρόνο για μία δεκαετία.
Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου συμβάλλει ση-
μαντικά στη ριζική αναβάθμιση του γηρασμένου κτι-
ριακού αποθέματος της χώρας, δίνοντας ταυτόχρονα 
ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος παρου-
σίασε ύφεση την περασμένη δεκαετία.
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Ή «σωστή» θέρμανση ανά περιοχή

Έ
χοντας μπει στην καρδιά του χειμώνα, η 
πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή. 
Είναι η εποχή που αρχίζει ο πονοκέφα-
λος για τη θέρμανση του σπιτιού. Και το 
κύριο ερώτημα –πόσο μάλλον εν μέσω 
της οικονομικής κρίσης που πυροδότη-

σε η πανδημία του κορονοϊού– είναι πώς το σπίτι θα 
θερμανθεί αποδοτικά αλλά και οικονομικά. Τι είναι 
προτιμότερο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο 
ή τα παραδοσιακά ξύλα; Ποιο είναι το οικονομικότερο 
είδος θέρμανσης;

Τα SOS
Για την επιλογή ενός συστήματος θέρμανσης οι κατα-
ναλωτές πρέπει να εξετάζουν παράγοντες όπως:
1) η γεωγραφική περιοχή όπου κατοικούν (για παρά-
δειγμα, τα air-conditions μπορεί να είναι καλή λύση 
θέρμανσης για ένα σπίτι σε νησί των Κυκλάδων, αλλά 
σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο για μια κατοικία στη 
Δυτική Μακεδονία μέσα στο καταχείμωνο),
2) το αρχικό κόστος εγκατάστασης και η περίοδος από-
σβεσης (λαμβάνοντας υπόψη και παράγοντες όπως η 

δαπάνη συντήρησης και η μεταβολή στην τιμή του καυ-
σίμου λόγω θερμομόνωσης),
3) χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως η θερμομόνωση 
του χώρου, αλλά ακόμα και τα υλικά επικάλυψης του 
πατώματος.
«Αν μιλάμε για ένα καλά θερμομονωμένο σπίτι, χτισμέ-
νο μετά το 2010, σχεδόν με όλα τα συστήματα θα είναι 
αποδοτικό.
»Στη Θεσσαλονίκη, που έχει πρόσβαση σε δίκτυο φυσι-
κού αερίου, μπορεί κάποιος να λειτουργήσει θαυμάσια 
έναν λέβητα συμπύκνωσης, αλλά και μια αποδοτική 
αντλία θερμότητας.
»Στη Βόρεια Ελλάδα γενικά, όπου οι θερμοκρασίες 
είναι χαμηλότερες, είναι πιο αποδοτικοί οι λέβητες 
φυσικού αερίου ή πετρελαίου, και αν είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένα τόσο το σύστημα όσο και το σπίτι, μπορεί 
να γίνει ένα πάντρεμα με εναλλακτικές λύσεις, όπως 
μια αντλία θερμότητας.
»Στη Δυτική Μακεδονία λειτουργούν αποδοτικά οι λέ-
βητες πετρελαίου ή και οι ξυλολέβητες.
»Για τη Νότια Ελλάδα, και ιδίως τα νησιά, μια αντλία 
θερμότητας, ακόμα και αέρα-αέρα, μπορεί να είναι μια 

χαρά, γιατί εκεί το πρόβλημα δεν είναι τόσο το κρύο 
όσο η υγρασία.
»Οτιδήποτε κι αν διαλέξει κανείς, όμως, πρέπει να με-
λετήσει προσεκτικά όλες τις πτυχές, γιατί τη θέρμανση 
δεν την αποκτάς για λίγο, αλλά για 20 χρόνια, και μια 
αλλαγή, στη φορολογία π.χ., μπορεί να σε κάνει να 
νιώθεις ότι εγκατέστησες ένα ασύμφορο σύστημα που 
θα σε συνοδεύει επί μακρόν» επισημαίνει ο δρ. Άγις 
Παπαδόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών του ΑΠΘ.

Το πετρέλαιο
Οι λέβητες πετρελαίου χρησιμοποιούνται κυρίως σε 
κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών. Φέτος, ειδικά, 
περισσότεροι πολίτες επιλέγουν αυτό το είδος θέρμαν-
σης λόγω της σημαντικά μειωμένης τιμής του πετρε-
λαίου.
«Οι καταναλωτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για να προμηθευτούν πετρέλαιο φέτος είναι περισσό-
τεροι από τις προηγούμενες χρονιές και αυτό διότι εί-
ναι σε χαμηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου. Για την 
ακρίβεια, η μείωση είναι 23% σε σχέση με την περσινή 
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χρονιά, έτσι αυτοί που επέλεγαν ξύλα, ρεύμα, ακόμα 
και αέριο, αποφάσισαν σε ποσοστό περίπου 10% να 
γυρίσουν στο πετρέλαιο θέρμανσης» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμά-
τογλου.

Τζάκι
Μία εξαιρετικά καλή επιλογή θεωρείται και το τζάκι, 
πόσο μάλλον το ενεργειακό τζάκι. Καίει 3-4 φορές λι-
γότερα ξύλα από το κανονικό, διαθέτει λειτουργία ρυθ-
μιζόμενης καύσης και εκμεταλλεύεται στο μέγιστο τη 
θερμότητα που παράγει, κατανέμοντάς την ομοιόμορφα 
στον γύρω χώρο (αερόθερμο τζάκι), είτε διοχετεύοντάς 
τη στο νερό υπάρχοντος δικτύου θέρμανσης, όπως το 
καλοριφέρ, ή σε ενδοδαπέδια θέρμανση (υδραυλικό 
ενεργειακό τζάκι).
Και στις δύο περιπτώσεις, με χρήση δικτύου σωληνώ-
σεων, η θέρμανση διοχετεύεται σε όλους τους χώρους 
της κατοικίας. Τα ενεργειακά τζάκια μπορούν να αξι-
οποιήσουν το 70%-90% της θερμογόνου δύναμης της 
καύσιμης ύλης, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τζάκια, 
που εκμεταλλεύονται μόνο το 10%-20%.
Η κατασκευή ενεργειακού τζακιού είναι σαφώς ακρι-
βότερη, σύντομα όμως γίνεται απόσβεση των χρη-
μάτων λόγω της μεγάλης εξοικονόμησης θερμικής 
ενέργειας. Για παράδειγμα, η θέρμανση με τη χρήση 
αερόθερμων ή ηλεκτρικών καλοριφέρ κοστίζει πολύ 
περισσότερο. Το κόστος εγκατάστασης ενός ενεργεια-
κού τζακιού κυμαίνεται από 2.500 ευρώ μέχρι και τα 
6.000 ευρώ για μεγαλύτερες εστίες. Μια άλλη επιλογή 
είναι η μετατροπή κάποιου παραδοσιακού τζακιού σε 
ενεργειακό, που μπορεί να κοστίσει μέχρι 2.000 ευρώ.

Φυσικό αέριο
Μια πολύ γνωστή πλέον μορφή θέρμανσης στην Ελλά-
δα είναι το φυσικό αέριο, που τα τελευταία χρόνια έχει 
ένα αρκετά καλό υποστηρικτικό δίκτυο.
Η εγκατάσταση φυσικού αερίου κοστίζει γύρω στα 1.500 
ευρώ για ένα διαμέρισμα με υπάρχουσα αυτονομία, 
στα 2.000 ευρώ για διαμέρισμα χωρίς υπάρχουσα αυ-
τονομία, ενώ η εγκατάσταση στον κεντρικό λέβητα για 
τις πολυκατοικίες αρχίζει από 1.500 ευρώ για τις μικρές 
πολυκατοικίες και αναλόγως του μεγέθους αυξάνεται.

Κλιματιστικά, ηλεκτρικά 
καλοριφέρ, αερόθερμα
Μια… εύκολη λύση, στην οποία καταφεύγει κάποιος 
όταν δεν έχει πετρέλαιο, είναι το ηλεκτρικό καλοριφέρ, 
το αερόθερμο ή το κλιματιστικό.
Ωστόσο, η θέρμανση με ηλεκτρικά καλοριφέρ, αερό-
θερμα κ.λπ. δεν είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Κι αυτό 
διότι με τα ηλεκτρικά καλοριφέρ ο λογαριασμός της 
ΔΕΗ μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τα 1.000 ευρώ τον 
μήνα. Οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης αποτελούν 
αναγκαστικές λύσεις, π.χ. για πολυκατοικίες όπου δεν 
λειτουργεί η κεντρική θέρμανση, για εξοχικά όπου οι 
ανάγκες είναι περιορισμένες, για θέρμανση μεμονω-
μένων χώρων κ.λπ.

Άλλο όμως τα ηλεκτρικά καλοριφέρ και άλλο τα κλιμα-
τιστικά. Τα πρώτα καταναλώνουν μία μονάδα ενέργειας 
και παράγουν μία μονάδα θερμότητας (δηλαδή έχουν 
συντελεστή μετατροπής 100%). Τελείως διαφορετικά 
είναι τα δεδομένα για τα κλιματιστικά, ειδικά αυτά που 
ανήκουν στην κατηγορία Inverter, τα οποία μπορεί να 
καταναλώνουν μία μονάδα ενέργειας και να παράγουν 
2,5 ή και 3 μονάδες θερμότητας. Έτσι, αν και η πρώτη 
συσκευή κοστίζει έως 100 ευρώ και η δεύτερη μπορεί 
να φτάνει πάνω από τα 300 ευρώ, η «φθηνή» συσκευή 
καταναλώνει τρεις φορές περισσότερη ενέργεια.
Ωστόσο, στα μειονεκτήματα του κλιματιστικού είναι το 
ότι δεν είναι και ο πλέον υγιεινός τρόπος για να ζεστα-
θεί κάποιος.

Αντλίες θερμότητας 
Ως προς τις αντλίες θερμότητας, ο δρ. Παπαδόπουλος 
επισημαίνει: «Γενικά η απόδοση των αντλιών θερμό-
τητας εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η 
εξωτερική θερμοκρασία. Στους 0 έως 4 βαθμούς εξω-
τερικής θερμοκρασίας η απόδοση αυτών των συστη-

μάτων πέφτει πολύ, ενώ σε θερμοκρασίες υπό το μη-
δέν δύσκολα λειτουργούν. Ο δεύτερος είναι η διαφορά 
θερμοκρασίας που θέλουμε να πετύχουμε. Όταν έξω η 
θερμοκρασία είναι -10, δεν μπορείς εύκολα να ζεστά-
νεις το νερό στους 60-70 βαθμούς. Με άλλα λόγια, στη 
Νότια Ελλάδα αυτά τα συστήματα μπορούν να λειτουρ-
γήσουν πολύ καλά, αλλά στη Δυτική Μακεδονία, μέσα 
στο καταχείμωνο, δεν θα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, 
αφού είτε δεν θα λειτουργούν με υψηλό βαθμό από-
δοσης είτε η θέρμανση θα έχει πολύ μεγάλο κόστος».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται 
σε τρία είδη. Το πρώτο είναι οι αντλίες αέρος-αέρος, πα-
ρόμοιες με τα γνωστά σε όλους μας κλιματιστικά, που 
στις σύγχρονες εκδοχές τους είναι αποδοτικά συστήμα-
τα και έχουν το ατού ότι είναι και πολύ γρήγορης απόκρι-
σης. Κι αυτό επειδή ανακυκλώνουν τον αέρα του σπι-
τιού, έτσι σε λίγα μόλις λεπτά μπορούν να αλλάξουν τη 
θερμοκρασία του χώρου. «Ωστόσο, στα παλιά ελληνικά 
σπίτια, με τα πατώματα από μωσαϊκό, πλακάκι και μάρ-
μαρο, δηλαδή θερμοδυναμικά βαριά υλικά, δεν μπορείς 
να ζεστάνεις το δάπεδο με ένα κλιματιστικό, χωρίς χαλί, 
ενώ π.χ. με το καλοριφέρ ζεσταίνεται. Επιπλέον, κάποιοι 
χώροι, όπως η κουζίνα και το λουτρό, μένουν ψυχροί, 
γιατί συνήθως δεν μπορείς να έχεις ένα κλιματιστικό 
σε κάθε δωμάτιο. Το αν αυτή η μορφή θέρμανσης είναι 
αποδοτική εξαρτάται από το σε ποια περιοχή βρίσκεσαι 
και πόσο θα δουλέψεις τα κλιματιστικά, ενώ, περιβαλ-
λοντικά, το κρίσιμο θέμα είναι από πού παράγεται ο 
ηλεκτρισμός για τη λειτουργία του κλιματιστικού, καθώς 
συνήθως προέρχεται κι αυτός από ορυκτά καύσιμα» 
σημειώνει ο καθηγητής του ΑΠΘ.
Ο δεύτερος τύπος αντλίας θερμότητας είναι οι αέρα-
νερού. Αυτές, αξιοποιώντας τη θερμοκρασία του πε-
ριβάλλοντος αέρα, θερμαίνουν νερό, που κυκλοφορεί 
είτε στα θερμαντικά σώματα είτε στην ενδοδαπέδια 
θέρμανση. Τα συστήματα αυτά διασφαλίζουν σαφώς 
καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης και αν είναι 
σωστά μελετημένα είναι και οικονομικά αποδοτικά.
Ο τρίτος τύπος είναι οι αντλίες θερμότητας νερού-νε-
ρού. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται θερμότη-
τα από έναν γεωεναλλάκτη αβαθούς γεωθερμίας, για 
να ζεσταθεί το νερό στα θερμαντικά σώματα ή στην εν-
δοδαπέδια θέρμανση. Αυτή είναι μια εξαιρετική μορφή 
θέρμανσης, από άποψη τόσο περιβαλλοντική όσο και 
οικονομική, γιατί η θερμοκρασία του εδάφους, τέσσε-
ρα-πέντε μέτρα κάτω από την επιφάνεια, είναι σαφώς 
υψηλότερη από εκείνη της επιφάνειας τον χειμώνα.
Ωστόσο, αυτό το σύστημα θέρμανσης έχει δύο θέματα: 
το ένα είναι ότι το αρχικό κόστος εγκατάστασης είναι με-
γαλύτερο σε σχέση με τις άλλες μορφές θέρμανσης και 
το δεύτερο ότι χρειάζεσαι οικόπεδο για να εγκαταστήσεις 
τον γεωεναλλάκτη. Έτσι, αυτή η μορφή θέρμανσης είναι 
ευκολότερη για μια περιαστική κατοικία απ’ ό,τι για μια 
αστική. Για παράδειγμα, εξηγεί ο καθηγητής, για μια μο-
νοκατοικία 150 τετραγωνικών θα χρειαζόταν οικόπεδο 
ενός έως δύο στρεμμάτων, αν και το ακριβές εμβαδόν 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το είδος 
του εδάφους. Μπορεί επίσης να γίνει συνδυασμός αντλί-
ας θέρμανσης και ηλιακών συλλεκτών. Αυτό είναι ένα 
σύστημα ακριβότερο, αλλά οδηγεί σε πολύ καλή απόδο-
ση και γι’ αυτό σε ταχεία απόσβεση.

Τα ενεργειακά τζάκια μπορούν να 
αξιοποιήσουν το 70%-90% της θερ-
μογόνου δύναμης της καύσιμης 
ύλης, σε αντίθεση με τα παραδοσι-
ακά τζάκια, που εκμεταλλεύονται 
μόνο το 10%-20%.
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ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ  
ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 

ΤΟΜΕΑ

13.12.2020

Τ
ο lockdown, η αύξηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και κατά συνέπεια 
των αντίστοιχων λογαριασμών κινητοποί-
ησαν τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν 
επιδοθεί σε έναν αγώνα αναζήτησης της 
πιο συμφέρουσας επιλογής.

Οι ιδιώτες προμηθευτές, όπως η Protergia του Ομίλου 
MYTILINEOS, η NRG του Ομίλου Μοtor Oil, ο Ήρωνας 
κ.ά., έχουν περάσει στην αντεπίθεση, βάζοντας στη φα-
ρέτρα τους ελκυστικά πακέτα με εκπτώσεις ακόμη και 
για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος, αλλά και τα «πρά-
σινα πιστοποιητικά» που εγγυώνται ότι η ενέργεια που 
καταναλώνεται παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το energy market, σε σχέ-
ση με το 2019, παρουσιάζει 23% αύξηση στους πελάτες 
που αλλάζουν πάροχο ρεύματος. Η αύξηση αφορά οι-
κιακούς αλλά και επαγγελματικούς πελάτες.

Η μάχη των εταιρειών
Κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 285.000 καταναλωτές άλ-
λαξαν προμηθευτή ρεύματος, με τους περισσότερους 
(ήτοι 208.000) να εγκαταλείπουν τη ΔΕΗ. Εντούτοις, η 
ΔΕΗ παραμένει ο δεσπόζων «παίκτης» της αγοράς, αν 
και τα μερίδιά της έχουν περιοριστεί στα νοικοκυριά, 
αλλά για πρώτη φορά και στη βιομηχανία. Η επιχείρη-
ση έχει πλέον διαρροές και στην υψηλή τάση, δηλαδή 
στους βιομηχανικούς πελάτες.

Στους εναλλακτικούς ιδιώτες παρόχους, τον Σεπτέμ-
βριο το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά διατήρησε η 
Protergia του Ομίλου MYTILINEOS, που αύξησε το 
ποσοστό της κατά 1% και έφτασε στο 8,5%. Ακολου-
θούν ο Ήρων με 6,58% (από 5,93% τον Αύγουστο), 
η Elpedison με 5% (από 4,54%), η NRG με 3,38%, η 
Watt & Volt με 2,68%, η Volterra με 2,34%, η Volton με 
1,03%, η ΚΕΝ με 0,62%, η Φυσικό Αέριο με 1,32% και 
η ZeniΘ με 1,17%.

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί
Ιδιαίτερα ανήσυχοι εμφανίζονται οι παράγοντες της 

αγοράς για την αύξηση των ανεξόφλητων λογαρια-
σμών, μετά και το δεύτερο lockdown. Όπως επιση-
μαίνουν, οι πληγές στον κλάδο του εμπορίου και της 
εστίασης δεν κατάφεραν να κλείσουν το διάστημα 
Ιουνίου-Οκτωβρίου, που η αγορά επιχειρούσε να ξα-
ναβρεί τα πατήματά της. Γι’ αυτό και εκτιμάται ότι οι 
απλήρωτοι λογαριασμοί θα πολλαπλασιαστούν.

Τα χρέη και η αλλαγή παρόχου
Στον αέρα βρίσκεται, έπειτα από σχετική απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, η υποχρέωση εξόφλη-
σης ληξιπρόθεσμων οφειλών ρεύματος από τους κα-
ταναλωτές προς τους παρόχους τους, προκειμένου να 
μετακινηθούν σε άλλον προμηθευτή.
Εξάλλου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση προτάσεις της για την τροποποί-
ηση του σχετικού πλαισίου, με τις οποίες ουσιαστικά 
αποφεύγει τους γενικούς και οριζόντιους περιορι-
σμούς στις μετακινήσεις πελατών εταιρειών ρεύματος 
με απλήρωτους λογαριασμούς.
Πιο αναλυτικά, η ΡΑΕ προτείνει:
1. Ορισμό ενός ανώτατου ποσού οφειλής, που θα συν-
δέεται ενδεχομένως και με το ποσό της καταβληθείσας 
εγγύησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται η αλ-
λαγή προμηθευτή, ακόμα και στην περίπτωση πελάτη 
που διαθέτει ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον αυτές 
δεν υπερβαίνουν το καθοριζόμενο όριο (σε ποσό και 
σε ημέρες).
2. Το «Debt Flag». Η ΡΑΕ προτείνει να καθοριστεί 
ένα ελάχιστο επίπεδο ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
καθώς και υπερημερίας (π.χ. άνω των 20-25 ημε-
ρών), διακριτό ανά κατηγορία πελατών, που θα συ-
νεπάγεται την «επισήμανση οφειλής Πελάτη» (debt 
flag) από τον Διαχειριστή. Η εν λόγω επισήμανση θα 
κοινοποιείται προς τον νέο προμηθευτή, ο οποίος θα 
έχει το δικαίωμα απόρριψης του αιτήματος αλλα-
γής ή αποδοχής του πελάτη με αναπροσαρμογή του 
ύψους της εγγύησης ή αποδοχής του πελάτη χωρίς 
αναπροσαρμογή εγγύησης στη βάση της δικής του 
εμπορικής πολιτικής.
3. Εντολή απενεργοποίησης παροχής υπό προϋποθέ-
σεις. Η ΡΑΕ εκτιμά ότι δεν θα παραβίαζε την αρχή της 
αναλογικότητας εάν π.χ. κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα 
του παλαιού Προμηθευτή να ενεργοποιεί εντολές απο-
κοπής πελατών του που έχουν φύγει αφήνοντάς του 
ληξιπρόθεσμες οφειλές επιτρεπόταν στις περιπτώσεις 
που είχε προηγουμένως προβεί σε έγγραφη καταγγε-
λία της σύμβασης και σωρευτικά υφίστανται ληξιπρό-
θεσμες οφειλές σημαντικού ύψους.
4. Επαναξιολόγηση του πλαισίου. Η ΡΑΕ θεωρεί ανα-
γκαία την επαναξιολόγηση του νέου πλαισίου αλλα-
γής προμηθευτή, μετά από ένα εύλογο διάστημα ενός 
έτους από την έναρξη εφαρμογής.
5. Αποζημίωση. Η ΡΑΕ προτείνει την πρόβλεψη υπο-
χρέωσης αποζημίωσης του πελάτη για σημειούμενες 
καθυστερήσεις ως προς την ικανοποίηση του αιτήμα-
τός του αλλαγής προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχουν οφειλές.

Το energy market, σε σχέση με 
το 2019, παρουσιάζει 23% αύξηση 
στους πελάτες που αλλάζουν πά-
ροχο ρεύματος. Η αύξηση αφορά 
οικιακούς αλλά και επαγγελματι-
κούς πελάτες.

Ή «μάχη»  
στο ηλεκτρικό 
ρεύμα



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr,
εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στα 210 3466996 & 6951 679003 (09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης των καυσόξυλών μας είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές των άλλων καυσόξυλων της 
αγοράς, με επιπλέον χαρακτηριστικά τη διπλάσια θερμαντική αξία και τη μηδενική εκπομπή ρύπων στο 

περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

Όλα τα ξύλα είναι δικής μας κοπής, προερχόμενα από τα Άγραφα Καρδίτσας και τον  Όλυμπο.

A Π Ό  Φ Έ Τ Ό Σ  Δ Ι Α Θ Έ Σ Ι Μ Η  Π Α Ρ Α Δ Ό Σ Η  Μ Έ  Γ Έ Ρ Α Ν Ό

από 4,5€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

3€
από 7€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

5€

από 140€
1,2 m3 (χύδην)

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

100x100x120

1,20m3 (χύδην)

Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 

ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΌΞΥΛΑ
* Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται σε πιστοποιημένους φούρνους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
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