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Πρωτοβουλίεσ για την απεξάρτηςη τησ ΕΕ από 
τα Ρωςικά ορυκτά καφςιμα
• τισ 18 Μαΐου, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι παρουςίαςε Οδικό Χάρτθ για 

τθν ενεργειακι απεξάρτθςι τθσ ΕΕ από τθ Ρωςία, κζτοντασ ςτόχο για 
τθν πλιρθ εξάλειψθ των ρωςικϊν ειςαγωγϊν Φυςικοφ Αερίου, 
πετρελαίου και άνκρακα ζωσ το 2027 

• χζδιο επιπλζον επενδφςεων με εκτιμϊμενο φψοσ 210 δισ. ευρϊ

• Πρωτοβουλίεσ για τθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των ΑΠΕ (€86 δισ) 
και του υδρογόνου (€27δισ), μζτρα για τθ βελτίωςθ ςτθν 
εξοικονόμθςθ τθσ ενζργειασ (€56 δισ) δυνατότθτα να 
ανακεωριςουν τα Εκνικά Σχζδια Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ

2



Επιτάχυνςη τησ ανάπτυξησ των ΑΠΕ, 
υδρογόνου & βιομεθανίου

• ςτόχοσ για τθ διείςδυςθ των ΑΠΕ  από το 40 % ςτο 45% το 2030 ςε επίπεδο ΕΕ

• ζμφαςθ ςτθν θλιακι ενζργεια και ςτθν επιτάχυνςθ διείςδυςθσ τθσ αιολικισ 
ενζργειασ ςτο μείγμα, ζτςι ϊςτε θ αιολικι ιςχφσ να φκάςει ςε 480.000 MW μζςα 
ςτθν επόμενθ οκταετία, από 190.000 MW που είναι ςιμερα

• πρωτοβουλία για Εγκατάςταςθ των Φωτοβολταϊκϊν ςτισ τζγεσ των 
περιςςότερων κτιρίων τθσ ΕΕ, (υποχρεωτικι ςτον τελευταίο όροφο)

• ςτόχοσ εγχϊριασ παραγωγισ 10 εκατομμυρίων τόνων ανανεϊςιμου υδρογόνου, 
και ειςαγωγισ 10 εκατομμυρίων τόνων υδρογόνου ζωσ το 2030

• νζα Βιομθχανικι υμμαχία για το Βιομεκάνιο και οικονομικά κίνθτρα για τθν 
αφξθςθ τθσ παραγωγισ ςε 35 bcm ζωσ το 2030
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Ενεργειακή Εξοικονόμηςη

• ανακεϊρθςθσ τθσ Οδθγίασ για τθν Eνεργειακι Αποδοτικότθτα 
(EED/Πακζτο FF55) από 9% ςε 13% το 2030

• Περαιτζρω αφξθςθ του ετιςιου ςτόχου ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ 
(ςιμερα ο ςτόχοσ είναι 0,8%, θ ΕΕπ ζχει προτείνει τθν αφξθςθ του ςε 1,5% 
από το 2024)

• Τποχρζωςθ αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και απαγόρευςθσ 
των επιδοτιςεων για ορυκτά καφςιμα ςε ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ 
οικονομίασ

• Θζςπιςθ εκνικϊν απαγορεφςεων για τθν επιδότθςθ καυςτιρων 
πετρελαίου κζρμανςθσ από το 2025 και τθσ πϊλθςισ τουσ από το 2029

• Αυςτθρότεροι ζλεγχοι για τθν εφαρμογι από τισ εταιρείεσ των 
αποτελεςμάτων των Ενεργειακϊν Ελζγχων
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Διαφοροποίηςη προμηθειϊν και ςτήριξη των 
διεθνϊν εταίρων

• διαφοροποίθςθ των ευρωπαϊκϊν προμικειϊν ςε πετρζλαιο και φυςικό 
αζριο, μζςω τθσ ςφναψθσ βραχυπρόκεςμων ςυμφωνιϊν με άλλουσ 
διεκνείσ εταίρουσ, (πχ ςυμφωνίεσ για υγροποιθμζνο φυςικό αζριο με τισ 
ΗΠΑ, τον Καναδά κλπ). Για τθ διαςφάλιςθ αερίου ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, 
θ Ε.Ε. κα βαςιςκεί ςτθν κοινι Ενεργειακι Πλατφόρμα, ςτθν οποία κα 
ςυμμετζχουν τα Κράτθ-Μζλθ ςε εκελοντικι βάςθ.

• κα εξεταςτεί το ενδεχόμενο ανάπτυξθσ ενόσ «μθχανιςμοφ κοινϊν 
αγορϊν», ο οποίοσ κα διαπραγματεφεται και κα ςυνάπτει ςυμβάςεισ για 
αγορζσ αερίου για λογαριαςμό των ςυμμετεχόντων Κρατϊν Μελϊν.
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Αναθεϊρηςη Εθνικϊν χεδίων Ανάκαμψησ

Οι νζεσ επενδφςεισ κα πρζπει να αφοροφν ςε:

• Βελτίωςθ των ενεργειακϊν υποδομϊν και εγκαταςτάςεων για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν αςφάλειασ εφοδιαςμοφ ςε πετρζλαιο και φυςικό αζριο. 

• Αφξθςθ τθσ παραγωγισ και απορρόφθςθσ βιομεκανίου και ανανεϊςιμου 
υδρογόνου και αφξθςθ του μεριδίου τθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ.

• Απανκρακοποίθςθ τθσ Βιομθχανίασ

• Αντιμετϊπιςθ διαςυνοριακϊν ςθμείων ςυμφόρθςθσ ςτθ μεταφορά 
ενζργειασ και εξθλεκτριςμόσ των μεταφορϊν
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Βραχυπρόθεςμα μζτρα
 Κοινζσ αγορζσ φυςικοφ αερίου, LNG και υδρογόνου μζςω τθσ Ενεργειακισ Πλατφόρμασ τθσ ΕΕ για όλα τα

Κράτθ Μζλθ που κζλουν να ςυμμετάςχουν κακϊσ και για τθν Ουκρανία, τθ Μολδαβία, τθ Γεωργία και τα

Δυτικά Βαλκάνια

 Νζεσ ενεργειακζσ ςυνεργαςίεσ με αξιόπιςτουσ προμθκευτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μελλοντικισ

ςυνεργαςίασ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τα αζρια χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα

 Σαχεία ανάπτυξθ ζργων θλιακισ και αιολικισ ενζργειασ ςε ςυνδυαςμό με ανάπτυξθ ανανεϊςιμου

υδρογόνου για εξοικονόμθςθ περίπου 50 bcm ειςαγωγϊν φυςικοφ αερίου

 Αφξθςθ τθσ παραγωγισ βιομεκανίου για εξοικονόμθςθ 17 bcm ειςαγωγϊν φυςικοφ αερίου

 Ζγκριςθ των πρϊτων ζργων υδρογόνου ςε όλθ τθν ΕΕ ζωσ το καλοκαίρι

 Μζτρα και ςυςτάςεισ για το πϊσ οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ μποροφν να εξοικονομιςουν περίπου 13 bcm

ειςαγωγϊν φυςικοφ αερίου

 Ελάχιςτο επίπεδο αποκικευςθσ φυςικοφ αερίου 80% ζωσ τθν 1θ Νοεμβρίου 2022.

 χζδια μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ ςυντονιςμοφ τθσ ΕΕ ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ παροχισ αερίου
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Μακροπρόθεςμα μζτρα
 Τποβολι και υλοποίθςθ επενδφςεων RePowerEU ςτα Εκνικά χζδια Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ 

 3 δις. ευρϊ ςτο πλαίςιο του Σαμείου Καινοτομίασ για επενδφςεισ με ςτόχο τθν απανκρακοποίθςθ τθσ

βιομθχανίασ

 Νζα νομοκεςία και ςυςτάςεισ για ταχφτερθ αδειοδότθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ειδικά ςε

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ με χαμθλό περιβαλλοντικό κίνδυνο

 Επενδφςεισ ςε ζνα ολοκλθρωμζνο και προςαρμοςμζνο δίκτυο υποδομϊν αερίου και θλεκτρικισ

ενζργειασ

 Αυξθμζνθ φιλοδοξία για εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζςω τθσ αφξθςθσ του ςτόχου ςε επίπεδο ΕΕ για τθν

απόδοςθ για το 2030 από 9% ςε 13%

 Αφξθςθ του ευρωπαϊκοφ ςτόχου για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ για το 2030 από 40% ςε 45%

 Νζεσ προτάςεισ τθσ ΕΕ για να διαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ τθσ βιομθχανίασ ςε κρίςιμεσ πρϊτεσ φλεσ

 Ρυκμιςτικά μζτρα για τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον τομζα των μεταφορϊν

 Καταςκευι 17,5 GW ζωσ το 2025 δυναμικοφ θλεκτρόλυςθσ με ςτόχο τθν τροφοδότθςθ τθσ βιομθχανίασ 

τθσ ΕΕ με εγχϊρια παραγωγι 10 εκατομμυρίων τόνων ανανεϊςιμων πθγϊν υδρογόνου

 Ζνα ςφγχρονο ρυκμιςτικό πλαίςιο για το υδρογόνο
8



Εκτιμϊμενο φψοσ επενδφςεων
Επενδφςεισ ςτα δίκτυα θλεκτρικισ ενζργειασ 29 δισ € ζωσ το 2030

Αφξθςθ τθσ παραγωγισ βιομεκανίου ζωσ το 2030 37 δισ € ζωσ το 2030

Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 56 δισ € ζωσ το 2030

Απανκρακοποίθςθ τθσ βιομθχανίασ 41 δισ € ζωσ το 2030

Επιτάχυνςθ ανάπτυξθσ ΑΠΕ και ανανεϊςιμου υδρογόνου 113 δισ € ζωσ το 2030

Ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ εφοδιαςμοφ 1,5 – 2 δισ € ζωσ το 
2030

Επενδφςεισ ςε Φυςικό Αζριο και LNG 10 δισ € ζωσ το 2030

Πθγζσ χρθματοδότθςθσ

Μθχανιςμόσ Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ (RRF) 225 δισ €
Δικαιϊματα Εκπομπϊν ΕΔΕ 20 δισ €
Σαμεία υνοχισ 26.9 δισ €
ΚΑΠ 7,5 δισ €
Connecting Europe Facility 0,8 δισ €
Σαμείο Καινοτομίασ 2022 3 δισ €
Ιnvest EU, Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων, Εκνικι χρθματοδότθςθ, Φορολογικά κίνθτρα 9


