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Οδικοί χάρτεσ απανκρακοποίθςθσ με βάςθ το μοντζλο PRIMES
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Ευρωπαϊκι Επιτροπι

• 2020 Energy and Climate 

Policy Package

• 2050 low-carbon economy

• Energy Roadmap to 2050

• 2030 Energy and Climate 

Policy Package

Ιδιωτικόσ Τομζασ

• Role of Electricity, 

EURELECTRIC

• Power Choices, EURELECTRIC

• Power Choices Reloaded, 

EURELECTRIC

• Low Carbon Roadmap 2016, 

EUROGAS



Πϊσ επιτυγχάνεται θ μείωςθ των εκπομπϊν

• Ηλεκτρικι ενζργεια με ςχεδόν μθδενικζσ 
εκπομπζσ 

• Αφξθςθ αποδοτικότθτασ (ενεργειακι 
αναβάκμιςθ κτιρίων, ςυςκευζσ, βιομθχανία, 
κινθτιρεσ)

• Ηλεκτρικι ενζργεια αντί ορυκτϊν καυςίμων ςτισ 
μεταφορζσ και ςε κερμικζσ χριςεισ

• Νζεσ υποδομζσ δικτφων και αποκικευςθ 
θλεκτρικισ ενζργειασ

• Νζα ςυνκετικά καφςιμα (μθδενικϊν εκπομπϊν) 
από βιομάηα νζασ γενιάσ και μζςω υδρογόνου 
από ΑΠΕ

• Το φυςικό αζριο αντικακίςταται από ςυνκετικό 
μεκάνιο χωρίσ εκπομπζσ

• Γεωργία και κτθνοτροφία μειϊνουν εκπομπζσ 
αερίων κερμοκθπίου εκτόσ διοξειδίου άνκρακα.

• Ο ςχεδιαςμόσ δεν επαφίεται ςε κάποια καινοτομία 
θ οποία δεν είναι γνωςτι ςιμερα ι είναι μόνο ςε 
εργαςτιριο

• Οι τεχνολογίεσ που χρειάηονται είναι γνωςτζσ 
ςιμερα και μάλιςτα ςε φάςθ επίδειξθσ ι 
εφαρμογισ

• Οι τεχνολογίεσ αυτζσ όμωσ πρζπει να ωριμάςουν 
εμπορικά και το κόςτοσ τουσ να μειϊνεται κακϊσ 
κα παράγονται ςε μεγάλθ κλίμακα

• Η διάδοςθ των τεχνολογιϊν ςε ευρεία κλίμακα 
εξαρτάται από τισ επιλογζσ εκατομμυρίων 
καταναλωτϊν οι οποίοι καλοφνται να διακζςουν 
περιςςότερουσ επενδυτικοφσ πόρουσ από ό,τι 
ςυνικωσ 

• Η επιτυχία του τεχνολογικοφ μεταςχθματιςμοφ 
είναι οικονομικά ςφνκετο εγχείρθμα, γιατί 
εξαρτάται από τον επιτυχι ςυντονιςμό των 
παραγωγϊν τεχνολογίασ, με τουσ παρόχουσ
υποδομϊν και τουσ καταναλωτζσ

• Τα κίνθτρα και θ πολιτικι πρζπει να διαρκζςουν επί 
μακρόν προςδίδοντασ κετικζσ προςδοκίεσ χωρίσ 
ρίςκο
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Η ςυςτθμικι πλευρά Η τεχνολογικι πλευρά



Ηλεκτριςμόσ με μθδενικζσ εκπομπζσ

• Επίγεια αιολικά: Ώριμθ τεχνολογία, 
Καινοτομία – Μικρά Αιολικά, Μεγάλο 
ακόμα δυναμικό

• Φωτοβολταϊκά:  Ώριμθ τεχνολογία, 
Καινοτομία – Υλικά, Εφκαμπτα, Το 
δυναμικό τουσ εξαρτάται από ζξυπνα 
δίκτυα

• Θαλάςςια Αιολικά: Η μεγάλθ κλίμακα κα 
μειϊςει το κόςτοσ, Καινοτομία – πλωτά, 
Τεράςτιο δυναμικό

• Θαλάςςια Ενζργεια: Μθ ϊριμθ 
τεχνολογία, Τεράςτιο Δυναμικό

• Θερμικοί Ηλιακοί Στακμοί: Ώριμθ 
τεχνολογία, Περιοριςμζνο δυναμικό ςτθν 
Ευρϊπθ

• Μικρά υδροθλεκτρικά, γεωκερμία: Ώριμθ 
τεχνολογία, περιοριςμζνο δυναμικό

• Πυρθνικά ςχάςθσ: Ώριμθ τεχνολογία, 
πρόβλθμα αποδοχισ και 
χρθματοδότθςθσ

• Δζςμευςθ και αποκικευςθ CO2: Ώριμθ 
τεχνολογία, πρόβλθμα αποδοχισ και 
υποδομϊν

• Βιομάηα: Ώριμθ τεχνολογία, 
περιοριςμζνθ τροφοδοςία

• Μεγάλα υδροθλεκτρικά: Ώριμθ 
τεχνολογία, μικρό επιπλζον δυναμικό

• Αντλθςιοταμίευςθ: Ώριμθ τεχνολογία, 
μικρό επιπλζον δυναμικό

• Υδρογόνο: Απαιτείται μεγάλθ υποδομι 
παραγωγισ χωρίσ εκπομπζσ, μεταφοράσ 
και διανομισ, Καινοτομία: Υλικά 
αποκικευςθσ υδρογόνου, Νζεσ 
τεχνολογίεσ θλεκτρόλυςθσ

• Κυψζλεσ Καυςίμου: Ακόμα μεγάλο το 
κόςτοσ
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Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Άλλεσ τεχνολογίεσ



Ηλεκτρικό Σφςτθμα

• Μικρά Φ/Β και Αιολικά

• Ζξυπνα δίκτυα διανομισ και 
κζντρα ελζγχου

• Αποκικευςθ θλεκτρικισ 
ενζργειασ ςε κερμότθτα ι πάγο

• Μπαταρίεσ μικρισ κλίμακασ

• Ζξυπνα ςυςτιματα 
ιδιοπαραγωγισ για κερμικζσ και 
θλεκτρικζσ χριςεισ με 
ταυτόχρονθ ςυμμετοχι ςτθν 
αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ

• Εφαρμογζσ ςε διάφορεσ 
κλίμακεσ: ςπίτι, κτίριο, 
οικοδομικό τετράγωνο κλπ.

• Τεχνολογίεσ Power-to-H2

• Νζεσ τεχνικζσ θλεκτρόλυςθσ

• Υλικά αποκικευςθσ H2

• Τεχνολογίεσ Power-to-Gas

• Δζςμευςθ CO2 από τθν 
ατμόςφαιρα

• Μετατροπι H2+CO2 ςε 
syngas

• Αναβάκμιςθ syngas ςε 
μεκάνιο

• Τεχνολογίεσ Power-to-Fuel

• Αναβάκμιςθ syngas ςε 
ςυνκετικό diesel, jet-fuel, 
petrol
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Αποκζντρωςθ Χθμικι αποκικευςθ θλεκτριςμοφ 



Ενεργειακι Αποδοτικότθτα

• Υλικά και τεχνολογίεσ βακιάσ 
ενεργειακισ ανακαίνιςθσ

• Κτίρια μθδενικισ ενζργειασ

• Αντλίεσ κερμότθτασ νζασ γενιάσ

• Τεχνολογίεσ φωτιςμοφ (π.χ. 
OLED)

• Προθγμζνεσ ενεργειακά 
ςυςκευζσ (λευκζσ και μαφρεσ)

• Συςτιματα ελζγχου, internet of 
things

• Ιδιοπαραγωγι με αποκικευςθ

• Ανάκτθςθ κερμότθτασ

• Συςτιματα ελζγχου

• Αντλίεσ, μοτζρ, κυκλοφορθτζσ, 
βιομθχανικι ψφξθ κλπ. 

• Best Available Techniques ςε 
ενεργοβόρεσ διεργαςίεσ

• Σιδθροφχα και μθ μζταλλα

• Χθμικι βιομθχανία

• Υλικά καταςκευϊν

• Ηλεκτρικζσ διεργαςίεσ αντί για 
κερμικζσ

• Νζα Υλικά με χαμθλό ανκρακικό 
αποτφπωμα (π.χ. πλαςτικά, υφάςματα)
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Σπίτια και κτίρια Βιομθχανία



Μεταφορζσ

• Τεχνολογίεσ μπαταριϊν

• Δίκτυα και ςτακμοί φόρτωςθσ 
μπαταριϊν

• Κυψζλεσ καυςίμου

• Αεροδυναμικι, νζα υλικά

• Ζξυπνα ςυςτιματα 
μεταφορϊν

• LNG – αποκεντρωμζνθ 
τροφοδοςία φορτθγϊν και 
πλοίων

• Συςτιματα κοινισ χριςθσ 
οχθμάτων

• Βιοκαφςιμα νζα γενιάσ που 
υποκακιςτοφν ορυκτά καφςιμα (όχι 
απλϊσ ανάμειξθ)

• Lignocellulose Feedstock από νζεσ 
καλλιζργειεσ γριγορα 
αναπτυςςόμενων δζνδρων και 
τεχνικζσ ανάκτθςθσ γεωργικϊν 
υπολλειμάτων

• Φφκια κλπ.

• Τεχνολογίεσ μετατροπισ Fischer-
Troops, Pyrolysis, Catalytic 
conversions

• Βιο-διυλιςτιρια

• Τεχνθτι φωτοςφνκεςθ

• Συνκετικά καφςιμα από Power-to-
Fuels
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Εξθλεκτριςμόσ - Αποδοτικότθτα Νζα Καφςιμα



Time: 2015       2020         2030             2040             2050             2060    

Effort Sharing 

Decision

National 

bottom-up

policies

-30% GHG

from 2005

-27% Energy

Efficiency

GHG -70% 

from 2005

of which

-60% transport

Buildings Directive

Energy Efficiency Directive

CO2 Vehicle Standards

Fuel Quality Direct. –biofuels

Industrial Emissions Direct.

Best Available Techniques

Near zero

Energy

Buildings

Emission Trading

Scheme 

EU market-based

(carbon price)

-43% CO2 

from 2005

CO2 -85% 

from 2005

Market 

Stability

Reserve

Near zero

Power and

Heat

Renewables

EU Targets

Facilitation policies

National policies

27% of 

Final

energy
RTD and infrastructure 

2020

20% 

target

RES 

Direct.

Highest

RES in Power

Heat and

transport

Revised  RES 

Support

Infrastructure

Market design

Target Model 

of

EU internal 

market

TEN 

infrastructure

Security of 

Supply

GHG from 1990       -20%          -40%           -65%     -80%    near zero    



EURELECTRIC 2013: Power Choices Reloaded 

(PRIMES model)

0

1000

2000

3000

4000

5000

Mt CO2
Decomposition of avoided CO2

relative to 2005 Fossil Fuel Mix

CCS

Renewables

Nuclear

Policy-induced 
Energy Efficiency

Market-driven 
Energy Efficiency

18

21

11

32

6

13

'2010-2050'

% 
cumulatively 

14 17
21

26
26 16

15 13

7

38
34

28

10

6
11

18

% of Total

39% από Ενεργειακι Αποδοτικότθτα
32% από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ
11% από πυρθνικά, 6% από CCS and 13% από Αζριο
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