
Τα σχέδια μαζικής 
παραγωγής 
υδρογόνου από αέριο, 
ανεβάζουν 
κατακόρυφα τις 
μελλοντικές 
απαιτήσεις για ΑΠΕ 
Από τον επίσημο Ελληνικό Μ.Ε.Σ. 
(Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό), 
Ιανουάριος 2020. 
 

σελ. 11-12: τα δύο διαφορετικά σενάρια: 

«Τα σενάρια ΕΕ θεωρούν ότι είναι οικονομικά και 
τεχνολογικά αβέβαιη η ανάπτυξη κλιματικά ουδέ-
τερων νέων ενεργειακών φορέων (δηλαδή προϊόν-
των) που θα υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα και 
επομένως προωθούν σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό τον 
εξηλεκτρισμό των ενεργειακών χρήσεων σε όλους 
τους τομείς και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης περιλαμβανομένων μετασχηματισμών προς την 
κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία 
και των ήπιων μέσων στις μεταφορές. Τα σενάρια ΕΕ 
περιλαμβάνουν επίσης ανάπτυξη βιοκαυσίμων και 
βιοαερίου σε μεγάλη έκταση για την υποκατάσταση 
ορυκτών καυσίμων σε τομείς όπου δεν είναι εφικτός 
ο πλήρης εξηλεκτρισμός. Για την κλιματική ουδετερό-
τητα είναι προφανές ότι η ηλεκτροπαραγωγή πρέπει 
να είναι μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος και 
επομένως θα βασίζεται σε μεγάλης έκτασης ανάπτυξη 
των ΑΠΕ.  

Τα σενάρια NC, αντίθετα, κάνουν την υπόθεση ότι 
κατάλληλες πολιτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο διασφα-
λίζουν τη σταδιακή ωρίμανση τεχνολογιών και μέσων 
που παράγουν υδρογόνο, βιοαέριο και συνθετικό 
μεθάνιο με κλιματικά ουδέτερες προδιαγραφές ώστε 
να επιτευχθεί δραστική μείωση του ανθρακικού απο-
τυπώματος του διανεμόμενου αερίου. Παρά ταύτα, 
διατηρούνται φιλόδοξες πολιτικές για τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης και τον εξηλεκτρισμό θερ-
μότητας και μεταφορών στα σενάρια NC γιατί αλλιώς 
ο όγκος ηλεκτροπαραγωγής και κατά συνέπεια οι ΑΠΕ 
θα αύξαναν σε μη εφικτά επίπεδα δεδομένου ότι μό-
νο μέσω ηλεκτρισμού μπορεί πρακτικά να παραχθεί 
κλιματικά ουδέτερο υδρογόνο και συνθετικό μεθάνιο. 
Οι στόχοι για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και τον εξηλεκτρισμό είναι στα σενάρια NC ελαφρά 
μικρότεροι από τα σενάρια EE». 

σελ. 49-50: πού οδηγούν τα σενάρια NC;  
(με μαζική χρήση αερίου για υδρογόνο)  

«Παρόλο που η παραγωγή από μονάδες ΑΠΕ δεν δια-
φέρει σημαντικά μεταξύ των σεναρίων ως ποσοστό 
του συνόλου ηλεκτροπαραγωγής, στα σενάρια NC, 
όπου γίνεται χρήση των νέων ενεργειακών φο-
ρέων (συνθετικών καυσίμων) από τους τελικούς 
φορείς κατανάλωσης, η μεγάλη αύξηση του 
όγκου της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί 
επενδύσεις σε μονάδες ΑΠΕ σε εξαιρετικά μεγάλη 
κλίμακα. Οι τεχνολογίες ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη διείσ-
δυση στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα είναι κυρίως 
τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά λόγω σημαντικού 
διαθέσιμου δυναμικού, και σε μικρότερο βαθμό οι 
μονάδες βιομάζας. Η περαιτέρω διείσδυση Υ\Η είναι 
περιορισμένη λόγω κορεσμού των αξιοποιήσιμων 
τοποθεσιών. Σε όλα τα σενάρια γίνεται αξιοποίηση 
τεχνολογιών οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται σήμε-
ρα, όπως η γεωθερμία και τα θαλάσσια αιολικά».  

https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_gr_el.pdf


Πίνακας: Η ισχύς των ΑΠΕ και της συμβατικής παραγωγής 

 
 

Με υδρογόνο μέσω φυσικού αερίου, το επίσημο σενάριο NC 1,5 (με «μεταβατική» εκτεταμένη 
χρήση αερίου για παραγωγή υδρογόνου) προβλέπει για το 2050:  

• + 22.60 GW επιπλέον φωτοβολταϊκά (+253% σε σχέση με το εναλλακτικό σενάριο) 
• + 6,6 GW επιπλέον αιολικά (τουλάχιστον 1.660 γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες)  
• Συνολικά 33,3 επιπλέον GW (+ 87% σε σχέση με το εναλλακτικό σενάριο)  

Αυτό φαίνεται να ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση:  
Αυτό θέλουμε; 
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