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Θέμα: Προτάσεις του ελληνικού γραφείου της Greenpeace για την απεξάρτηση από το
ορυκτό αέριο και παρεμβάσεις ΑΠΕ & εξοικονόμησης ενέργειας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε η εξάρτηση της χώρας μας από το εισαγόμενο ορυκτό αέριο ευθύνεται
πρωτίστως για την ενεργειακή κρίση που βιώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της
χώρας. Την ίδια ώρα, τα σχεδιαζόμενα έργα ορυκτού αερίου αναμένεται να αυξήσουν
ακόμα περισσότερο την ενεργειακή μας εξάρτηση, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια
στην ανέχεια εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ανησυχώντας ιδιαίτερα για την επίπτωση των σχεδιαζόμενων έργων ορυκτού αερίου, η
Greenpeace προχώρησε στην εκπόνηση τριών μελετών οι οποίες καταδεικνύουν με τον
πλέον σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τον σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό
κίνδυνο για τη χώρα, εφόσον πραγματοποιηθούν οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις.

Ενόψει και της επικείμενης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα (ΕΣΕΚ), θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας αυτές τις μελέτες. Συγκεκριμένα:

- Η πρώτη μελέτη εξετάζει τη συμβατότητα των προτεινόμενων επενδύσεων
αερίου σε σχέση με τους στόχους απανθρακοποίησης της χώρας 1. Η μελέτη
αποδεικνύει αφενός ότι οι εκπομπές CO2-eq από τις σχεδιαζόμενες μονάδες είναι οι
διπλάσιες από αυτές που επισήμως υπολογίζονται αφετέρου ότι απειλείται η
οικονομική βιωσιμότητα τόσο για κάποιες παλιές μονάδες όσο και για τις
καινούργιες εξαιτίας του περιορισμένου εκτιμώμενου χρόνου λειτουργίας τους. Η
καθαρά παρούσα αξία εμφανίζεται αρνητική ενώ αν όλα τα έργα προχωρήσουν
εκτιμάται οικονομική ζημία ύψους 400 εκατ. €. Σημειωτέον, ότι  μόνο σε υποδομές
αγωγών, ο προϋπολογισμός των ανεκτέλεστων έργων που έχουν ανακοινωθεί
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ξεπερνά τα 10 δις €, ποσό υπερδιπλάσιο αυτού που προβλέπει το ισχύον και υπό
αναθεώρηση ΕΣΕΚ.

- Η δεύτερη μελέτη εξετάζει τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις που δόθηκαν
στο ορυκτό αέριο την προηγούμενη δεκαετία2. Το ύψος των συνολικών
επενδύσεων ανέρχεται σε 9 δις €. Αν αυτοί οι πόροι είχαν επιδοτήσει ενεργειακές
αναβαθμίσεις κατοικιών, θα είχαν δημιουργήσει επενδύσεις ύψους 15 δις € και
πάνω από 25.000 θέσεις εργασίας. Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 750.000
κατοικίες θα είχαν αναβαθμιστεί ενεργειακά, δίνοντας σε αυτά τα νοικοκυριά τη
δυνατότητα να προστατευτούν αποτελεσματικά από τη σημερινή ενεργειακή
κρίση.

- Η τρίτη μελέτη “κόστους - οφέλους” συγκρίνει τη σχεδιαζόμενη από το ΕΣΕΚ
ανάπτυξη υποδομών αερίου σε κτίρια ύψους 1,5 δισεκ. € με αντίστοιχου κόστους
παρεμβάσεις εξοικονόμησης και ΑΠΕ στα κτίρια3. Η μελέτη βασίζεται στην αρχή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Energy Efficiency First”, σύμφωνα με την οποία
δεν δικαιολογείται μία δημόσια ενίσχυση σε επενδύσεις προσφοράς ενέργειας
(όπως είναι η επέκταση των υποδομών αερίου) εφόσον αυτές δεν έχουν
μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος από αντίστοιχες επενδύσεις στη ζήτηση ενέργειας
(όπως σε εξοικονόμηση ενέργειας). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, τα
σχεδιαζόμενα έργα αερίου έχουν αρνητική καθαρά παρούσα αξία άνω του 1 δισεκ.
ευρώ, όταν όλα τα σενάρια εξοικονόμησης και ΑΠΕ στα κτίρια παρουσιάζουν
θετική ή πολύ θετική καθαρά παρούσα αξία για την οικονομία και τα νοικοκυριά
έως 850 εκατ. ευρώ. Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για
επιδότηση έργων εξοικονόμησης στα κτίρια την επόμενη τετραετία.

Κύριε Σκρέκα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η επιδότηση καταναλωτών για την ανακούφιση
από τη σημερινή ενεργειακή κρίση έχει πρόσκαιρη επίπτωση και δεν προστατεύει
μακροπρόθεσμα την ελληνική κοινωνία από τη ζημιογόνο εξάρτηση της οικονομίας μας
από τα ορυκτά καύσιμα και την κάκιστη ενεργειακή κατάσταση των ελληνικών κτιρίων.

Ενόψει της αναθεώρησης του ΕΣΕΚ, σας προτρέπουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις
επιστημονικές μελέτες με σκοπό να καταθέσετε ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο
απομακρύνει γρήγορα την ελληνική οικονομία από τα ορυκτά καύσιμα με βασικό όχημα
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το ελληνικό Γραφείο της Greenpeace,

Κωστής Γριμάνης
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Υπεύθυνος για θέματα κλίματος και ενέργειας

Παραπομπές

1. Πώς οι επενδύσεις σε ορυκτό αέριο υποσκάπτουν τους στόχους της
απανθρακοποίησης της Ελλάδας (περιληπτικό άρθρο εδώ)

2. Εξοικονόμηση ενέργειας αντί ορυκτού αερίου. Ποια είναι τα οφέλη; (περιληπτικό
άρθρο εδώ)

3. Ανάλυση κόστους οφέλους παρεμβάσεων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στον
οικιακό τομέα (περιληπτικό άρθρο εδώ)
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