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3 ΑΞΟΝΕΣ

Οι Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενέργεια

Οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης  
(ή η έλλειψη πρωτοβουλιών)

Η ενεργειακή στρατηγική της χώρας



ΔΕΗ

ο  
(βαριά ασθενής) 

ελέφαντας στο δωμάτιο 
(της εντατικής)



WINTER ENERGY PACKAGE 

 αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 1% έως το 
2030 

 + 190 δις στην ευρωπαϊκή οικονομία 

 + 900.000 νέες θέσεις εργασίας



από μόνος του ο στόχος για 
βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας με το φιλόδοξο 
στόχο του 30% μπορεί να 
δημιουργήσει 400.000 θέσεις 
εργασίας και να παράγει οφέλη για 
την οικονομία ύψους 70δις ευρώ

WINTER ENERGY PACKAGE 



ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο κλάδος εκτιμάται ότι 
απασχολεί περισσότερους 

από 1 εκ. εργαζόμενους και 
προσθέτει στην Ευρωπαϊκή 
οικονομία πάνω από 144 δις  

ετησίως



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ



ΠΟΛΩΝΙΑ

Ανέπτυξε μία 
λιγότερο ρυπογόνο 
μορφή άνθρακα, τον 

λεγόμενο μπλε 
άνθρακα, 

προκειμένου να 
παρατείνει τη 

λειτουργεία των 
μονάδων της

ΓΑΛΛΙΑή

Μείωσε την τελική 
της ενεργειακή 

κατανάλωση κατά 
10% ενώ 

ταυτόχρονα αύξησε 
το ΑΕΠ της κατά 

8.9% 
αποσυνδέοντας την 

ενεργειακή της 
κατανάλωση από 

την οικονομική της 
ανάπτυξη?



European Bank for 
Reconstruction and Development

Ο ρόλος της Κίνας στην 
αγορά ενέργειας



ΔΕΗ

ο  
(βαριά ασθενής) 

ελέφαντας στο δωμάτιο 
(της εντατικής)



ΔΕΗ

ζημιογόνα στις 3 από τις 
4 δραστηριότητές της



ΔΕΗ

αναποτελεσματικά τα μέτρα 
της κυβέρνησης για μείωση 

των μεριδίων της ΔΕΗ 
μέσω δημοπρασιών ΝΟΜΕ & 

μηδενισμό ελλειμμάτων 
του λογαριασμού των ΑΠΕ



ΔΕΗ

δημοπρασίες 
ΝΟΜΕ & 
μηδενισμός 
ελλειμμάτων 
λογαριασμού 
ΑΠΕ

- 274,6 
εκατομμύρια 

ευρώ



ΔΕΗ

ανεξόφλητες 
οφειλές

2,5 δις 
ευρώ



ΑΔΜΗΕ

*Χρειαζόμαστε 
ιδιωτικές 

επενδύσεις και 
αξιόπιστες 
υποδομές.

Ιδιωτικοποίηση του 66%



ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

*με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Hπειρωτική Ελλάδα

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Βόρειο Αιγαίο/Κυκλάδες

Ικαρία/Σάμος



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

παροχή κινήτρου συντελεστή δόμησης για όσες 
τουριστικές επιχειρήσεις προχωρούν σε 
ενεργειακές αναβαθμίσεις των μονάδων τους 

προτείνουμε έκπτωση φόρου ίση με 40% της 
δαπάνης που με όλα τα νόμιμα παραστατικά 
κατέβαλε ο ιδιοκτήτης για λειτουργική, 
αισθητική και κυρίως ενεργειακή αναβάθμιση 
κατοικίας



ΕΣΠΑ 
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ



ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 #Ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ με αξιόπιστο επενδυτή που 
θα δεσμευθεί για την υλοποίηση του δεκαετούς 
προγράμματος του ΕΣΦΑ και που θα πετύχει χαμηλό κόστος 
χρήσης του φυσικού αερίου 

 #Αναδιοργάνωση της ΔΕΠΑ, προκειμένου να επικεντρώσει 
τις δραστηριότητες της στην προμήθεια φυσικού ορίου, με 
όρους όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικούς προς όφελος 
των καταναλωτών 

 #Ολοκλήρωση όλων των διεθνών projects για υποδομές 
φυσικού αερίου (IGB, νέο σχέδιο South Stream, East Med, 
LNG Αλεξανδρούπολης κλπ.) και τη διευκόλυνση 
των ιδιωτικών επενδύσεων για τη μεγαλύτερη διείσδυση 
του φυσικού αερίου στην περιφέρεια και τα νησιά



TAP 
(Ελλάδα-Βουλγαρία)IGB 

EASTMED

ΑΓΩΓΟΙ



“Sur le clima, il n’y a 
pas de plan B, car il 

n’y a pas de planet B”
E. Macron


