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Πολιτικές Ενεργειακής 
Μετάβασης στη Βιομηχανία
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Ί δ ρ υ μ α  Ε υ γ ε ν ί δ ο υ

Δημήτρης Τσαλέμης

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γενικός Διευθυντής Ενέργειας

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Click to edit Master title style

2

Τεχνολογίες μετάβασης στη βιομηχανία

2

Έρευνα και ανάπτυξη «πράσινες» επενδύσεις

• Βιομηχανική έρευνα

• Καινοτομία

• Δικτύωση επιχειρήσεων

• Τεχνολογίες βελτίωσης ΕΑ & αύξησης ΕΞΕ

• Αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας

• Αυτοπαραγωγή – Ενεργειακός 

Συμψηφισμός (Net-Metering) -

Green PPAs

• Μικρή και μεγάλη ΣΗΘΥΑ

• Υδρογόνο 
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Ενεργειακοί έλεγχοι

Μείωση 

κατανάλωσης 

ενέργειας

Κάθε 4 χρόνια Καταναλώσεις 

και γραμμή 

βάσης

Ευρήματα Παρεμβάσεις 

μείωσης 

ενεργειακής 

κατανάλωσης
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(ν.4342/2015)
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Ο ρόλος της 

αυτοπαραγωγής στην 
Ενεργειακή Μετάβαση

Σημαντική συνιστώσα για την απεξάρτηση από τα 

ορυκτά καύσιμα και τη μείωση του κόστους 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Έχει αναδειχθεί ως σημαντική παράμετρος του 

Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα

Ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο που ενισχύεται συνεχώς!



NET METERING & VIRTUAL NET METERING

• Απολυτη προτεραιοτητα στην εξεταση των αιτήσεων από 
τον Διαχειριστη

• Αύξηση ορίου από το 1MW στα 3MW και πρόταση για 
10MW

• Απλοποιημένη και ηλεκτρονική πλέον η διαδικασία μέσω 
πλατφόρμας στον ΔΕΔΔΗΕ

• Απλοποιήθηκε η διαδικασία σύνδεσης φωτοβολταϊκών 
σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού ισχύος έως 50 kW 
καταργώντας τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης. 

Ειδικά για σταθμούς ισχύος έως 10,8kW προβλέπεται η 
δυνατότητα σύνδεσης με απλή ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ.

• Δυνατότητα για Ενεργειακό Συμψηφισμό, ακόμα και για 
όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους 
προμηθευτές

• Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό μπορούν να 
συμμετέχουν περισσότεροι του ενός σταθμοί παραγωγής

• Δυνατότητα στις ΕΚΟΙΝ (προς το παρόν μόνο για τα νησιά 
πιλοτικά αλλά θα τα ανοιξούμε και για την ηπειρωτική 
Ελλάδα) να κάνουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό 
ανεξαρτήτως του προμηθευτή των μελών τους

Προώθηση της 
Αυτοπαραγωγής & του 
Ενεργειακού Συμψηφισμού

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δυνατότητα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς 

Σύνδεσης με προσθήκη ειδικού όρου για μη 

έγχυση ενέργειας στο Σύστημα

Επιτρέπεται ο σταθμός παραγωγής να βρίσκεται 

σε άλλο χώρο από την εγκατάσταση 

κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι 

συνδέεται ηλεκτρικά με αυτήν με αποκλειστική 

γραμμή διασύνδεσης

Οι σταθμοί αυτοπαραγωγής που δεν 

επιβαρύνουν το δίκτυο ή συνδέονται μέσω 

αποκλειστικής γραμμής, εξαιρούνται και από 

την υποχρέωση εγγυητικής επιστολής στη ΡΑΕ



Πρόγραμμα για την εγκατάσταση ΦΒ >6kW στις στέγες 

• (έναρξη υποδοχής αιτήσεων από 1.3.2022) 

• 87€/MWh για 20 έτη

Προγράμμα για Αυτοπαραγωγή (εγκατάσταση ΦΒ με αποθήκευση αποκλειστικά 

για τις βιομηχανίες)

• 160 εκατ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση και Αυτοπαραγωγή

• για τουρισμό 100 εκατ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

• και τριτογενή τομέα 100 εκατ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μέτρα και δράσεις για 
την Αυτοπαραγωγή

➢Καθορισμός Περιθωρίων Ισχύος για εγκατάσταση ΦΒ <400kW για 

αυτοπαραγωγή / Net Metering / ΦΒ στις στέγες σε κορεσμένες περιοχές

▪ Κρήτη - 40MW

▪ Κυκλάδες - 15MW



❑ Δυνατότητα επιβολής περιορισμών έγχυσης της
ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς ΑΠΕ από τους
Διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής, που δεν θα ξεπερνούν το 5% της ετήσιας
δυνατότητας παραγωγής ενέργειας αυτών.

Οι περιορισμοί εγχυσης:

o μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να εξειδικευτούν με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν
εισήγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)

o με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), κατόπιν
εισήγησης των Διαχειριστών που θα βασίζεται σε μελέτη
κόστους – οφέλους και θα λαμβάνει υπόψη το επίπεδο
διείσδυσης ενέργειας που επιτυγχάνεται από έργα ΑΠΕ,
καθορίζεται η μεθοδολογία εφαρμογής αυτών.

Με την εφαρμογή περιορισμών έγχυσης, αναμένεται
αύξηση της ικανότητας υποδοχής ισχύος ΑΠΕ κατά
τουλάχιστον 50%.

Σημαντικά μέτρα για την αύξηση χωρητικότητας 
του ηλεκτρικού δικτύου για σύνδεση νέων σταθμών ΑΠΕ
και τη προώθηση του ενεργειακού συμψηφισμού
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❑ Αμεση διάθεση από τον ΔΕΔΔΗΕ επιπλέον 10MW
ανά υποσταθμό, πλέον του υφιστάμενου
περιθωρίου, αποκλειστικά σε αυτοπαραγωγή και
στο ειδικό πρόγραμμα ΦΒ.

Τα 10MW θα κατανεμηθούν ως εξής:

Νοικοκυριά (30%) - Αγρότες (30%) –
Βιομηχανία (40%)

❑ Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε:

➢ αναθεώρηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιεί

➢ επικαιροποίηση των περιθωριών του Δικτύου

δρομολογώντας τα αναγκαία έργα για την αναβάθμιση του Δικτύου και
την υποδοχή περισσότερων σταθμών στο μέλλον.

Τα νέα περιθώρια θα κατανεμηθούν ως εξής:

• 20% αποκλειστικά στις ανωτέρω κατηγορίες

• 80% για την εγκατάσταση λοιπών σταθμών ΑΠΕ



❖Η έννοια της αυτοπαραγωγής εμπεριέχει τις έννοιες του 

ταυτοχρονισμού παραγωγής και κατανάλωσης με 

αποθήκευση/ πώληση της περίσσειας ενέργειας. 

❖Οι έννοιες του Ενεργειακού Συμψηφισμού (net metering &

virtual net metering) δεν έχουν ενταχθεί στην Οδηγία, καθώς 

θεωρείται ότι δεν εναρμονίζονται με την έννοια της αγοράς,

στην οποία η αξία της ενέργειας μεταβάλλεται δυναμικά.

❖Με τον ορισμό αναγνωρίζεται η στρέβλωση που θα 

δημιουργούσε στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς η 

«εγκατάσταση της κατανάλωσης» από την «εγκατάσταση της 

παραγωγής» σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.

➢Εξετάζεται η προσαρμογή του πλαισίου net-metering ώστε να 

ενθαρρύνεται ο ταυτοχρονισμός παραγωγής και κατανάλωσης 

(μέσω και συστημάτων αποθήκευσης) και να αποζημιώνεται η 

περίσσεια ενέργειας

➢Η Ελλάδα, η πρώτη χώρα στην ΕΕ που κοινοποίησε 

στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού καθεστώς 

ενίσχυσης των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας

Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2018/2001/ΕΕ (RED II) 

Αυτοπαραγωγή

Αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές είναι:

ο τελικός πελάτης ο οποίος παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τις δικές 

του ανάγκες και 

μπορεί να αποθηκεύει ή να πωλεί 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, 

υπό την προϋπόθεση ότι, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά του

Οι δύο εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός 

συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων



α) εάν η αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές λαμβάνει αποτελεσματική στήριξη, 

εφόσον βέβαια δεν υπονομεύονται η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και ο χαρακτήρας κινήτρου αυτής 

της στήριξης

β) από 1ης Δεκεμβρίου 2026, εάν το συνολικό μερίδιο των εγκαταστάσεων αυτοκατανάλωσης υπερβαίνει 

το 8 % της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας ενός κράτους μέλους, σταθμίζοντας το 

κίνητρο των απαλλαγών με την επιβάρυνση που προκαλείται συνολικά στους υπόλοιπους χρήστες του 

ηλεκτρικού συστήματος ή

γ) εάν η αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές παράγεται σε εγκαταστάσεις με 

δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής που υπερβαίνει τα 30 kW. 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2018/2001/ΕΕ (RED II) 

Αυτοπαραγωγή σε μεγάλη 

κλίμακα

Δυνατότητα για χρεώσεις και τέλη σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που 

ιδιοκαταναλώνεται και σε επίπεδο ταυτοχρονισμού, 

σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις

(μεγάλη ευελιξία στα Κράτη Μέλη για αυστηριοποίηση): 



Αναθεώρηση 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

RED IΙI, EED & ETS-BRT

ΚΤΗΡΙΑ

Αύξηση ποσοστού ΑΠΕ σε θέρμανση – ψύξη

Υποχρεωτικός στόχος ετήσιας αύξησης 

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

περίοδο 2021-2025 και 2026-2030, με έτος 

αναφοράς το 2020 (άρθρο 23 παρ. 1)

EED: Αποδοτικά συστήματα θέρμανσης 

ψύξης - Εμβληματικός ρόλος του δημοσίου 

(ετήσια μείωση κατανάλωσης 1,9%) και 

υποχρέωση για ανακαίνιση του 3% της 

συνολικής επιφάνειας κατ’ ελάχιστον

Ένταξη του τομέα των κτηρίων σε αυτόνομο 

σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 

CO2 (ETS)

Από το 2025, απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων
πετρελαίου θέρμανσης1
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2
Από το 2030, το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά
αναμεμειγμένο με 30% ανανεώσιμο καύσιμο

Από το 2023, σε όλα τα νέα κτήρια πλην κατοικιών και ξενοδοχείων με
κάλυψη > 500 τ.μ. τοποθετούν υποχρεωτικά σε τουλάχιστον 30% της
κάλυψης φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά (Δυνατότητα εξαιρέσεων ορισμένων
κατηγοριών)
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Κλιματικός Νόμος (ν. 4936/20022, ΦΕΚ Α’ 105)

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων από 

τα κτήρια

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

ΦΒ & θερμικά ηλιακά συστήματα 
σημαντική συνεισφορά στη μείωση 

εκπομπών και την κατάταξη κτηρίου σε 
ενεργειακή κατηγορία Α+ (ΚΕΝΑΚ)



Αναθεώρηση 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

RED IΙI, EED & ETS-BRT

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

➢ Μείωση της έντασης των εκπομπών GHG 

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

η/κ, με επιβολή σχετικής υποχρέωσης 

στους προμηθευτές (άρθρο 25)

➢ Υποστόχος: α) ενδεικτικό μερίδιο 5,2% 

(από 2,6% υποχρεωτικό) των 

ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής 

προέλευσης (RFNBOs) το 2030 και β) 

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

προηγμένων βιοκαυσίμων το 2030 (1% το 

2025) 

➢ Όριο στα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς μέχρι 

1% πάνω από το ποσοστό στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές το 

2020 (Σε κάθε περίπτωση έως 7%) 

➢ Ένταξη του τομέα των οδικών

μεταφορών σε αυτόνομο ETS

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

Μέτρα προώθησης των οχημάτων μηδενικών εκπομπών

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

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

1

2

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

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

RED IΙI & EED

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

➢ μερίδιο τελικής κατανάλωσης ΑΠΕ, με 

ενδεικτικό στόχο μέσης ετήσιας αύξησης 

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

➢ τίθεται υποχρεωτικός υποστόχος για 

RFNBOs το 2030: 35% (50% - 40%, πρ

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

➢ Τα ΚΜ παρέχουν στοιχεία κατανάλωσης 

για τη  βιομηχανία

➢ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και για 

επιχειρήσεις με «μεγάλο ενεργειακό 

εδνιαφέρον» και ενεργειακός έλεγχος για 

λιγότερο λοιπές

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

Μέτρα για μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων από 

επιχειρήσεις και ειδικές κατηγορίες εγκαταστάσεων

1

2

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

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

Εξαιρούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

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

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

Δυνατότητα αντιστάθμισης με φυτεύσεις/δασώσεις, πράσινα πιστοποιητικά κλπ.



Κλιματικοί και Ενεργειακοί Στόχοι
Τομείς ενδιαφέροντος
Προτεραιότητες και Μέτρα Πολιτικής
Διακυβέρνηση

ΕΝΕΡΓΕΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΣΕΚ 2030
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14ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ / ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Έτος στόχου: 2030 Τελικό EΣΕΚ
Αρχικό σχέδιο 

ΕΣΕΚ

Κεντρικοί Στόχοι  

ΕΕ

Μερίδιο ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Τελική 

Κατανάλωση Ενέργειας
≥35% 31% 32% 

Μερίδιο ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Τελική 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
61-64% 56%

Τελική Κατανάλωση Ενέργειας (ΤΚΕ)
16.1-16.5Mtoe , (≥38%)

ΤΚΕ2030<ΤΚΕ2017

17.4-

18.1Mtoe

(32-35%)

32.5%  & 

ΤΚΕ2030<ΤΚΕ2017

Μερίδιο Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή 0% 16.5%

Μείωση ΑτΘ

≥42% vs 1990

( ≥56% vs 2005,

≥74% ΣΕΔΕ, ≥36% εκτός ΣΕΔΕ)
(KN: 55% 2030  & 80% 2040 vs 1990)

32% vs 1990,

48% vs 2005

>40% vs 1990, 

(55%)
(>43% ΣΕΔΕ, >30% 

εκτός ΣΕΔΕ vs 2005 )

Εκτίμηση επενδύσεων  44 δις€  35 δις€
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Ministry of 

Environment & 

Energy

Green Transition

✓ 4 Pillars 

✓ ~6,1 billion €

✓ 25 Investments & 

Reforms

June 2021

✓ Ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας

✓ Αποκατάσταση εδαφών παλαιών 

λιγνιτωρυχείων στη Δυτική Μακεδονία

✓ Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις και 

αναβάθμιση συστήματος μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας

✓ Υπογειοποίηση και αναβάθμιση του 

δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

✓ Κύμα Ανακαινίσεων

✓ Ηλεκτροκίνηση

✓ Υποστήριξη πράσινης μεταποίησης και 

μεταφορών, ανάπτυξη τεχνολογίας 

δέσμευσης και αποθήκευσης CO2

✓ ΕΛΑΠΕ



Σας Ευχαριστώ


