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Φςζικό Αέπιο 

 

Ο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο, σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γεξκαλία, 

πιήηηεηαη ζε ηέηνην βαζκφ απφ ηελ αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, ψζηε ε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ 

ηείλεη λα θαηαζηεί εληειψο αζχκθνξε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζηξνθή ζηηο εηζαγσγέο πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (ΤΦΑ/LNG) θξίλεηαη απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο φηη δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ 

πθηζηάκελε αλάγθε γηα θπζηθφ αέξην, πνιιψ δε κάιινλ ζηε Γεξκαλία, ε νπνία δελ δηαζέηεη δεμακελέο 

πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. 

 

Δηδηθφηεξα, ε πιεξφηεηα ησλ δεμακελψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γεξκαλία, βξίζθεηαη ζήκεξα (14.02.2022) 

κφιηο ζην 33%, ελψ εηδηθφηεξα ε κεγαιχηεξε γεξκαληθή εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ζην 

Rehden ηεο Κάησ αμνλίαο (αλήθεη ζηε γεξκαληθή Astora- ζπγαηξηθή θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία κεηέρεη ε  

ξσζηθή Gazprom), αλαθέξεη επί ηνπ παξφληνο επίπεδν πιήξσζεο κφιηο 3,67%, γεγνλφο ην νπνίν 

δεκηνπξγεί πηέζεηο ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο, κε δεδνκέλν ηδηαίηεξα φηη δελ ππάξρεη, έσο ζήκεξα, ε 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ελφο εζληθνχ απνζέκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ. 

  

χκθσλα κε ηε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Γηθηχσλ (Bundesnetzagentur) ην γεξκαληθφ δίθηπν 

θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ην 2020, ηξνθνδνηήζεθε κε 1.790,6 TWh, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο εμ απηψλ 

(93,5%) λα απνηειεί πξντφλ εηζαγσγήο, θπξίσο απφ ηε Ρσζία. εκεηψλεηαη φηη νη εηζαγσγέο ξσζηθνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γεξκαλία θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρνπλ εθηνμεπζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πνζνζηφ εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ απφ Ρσζία, ην νπνίν θαηά ην 2012 αλεξρφηαλ ζην 40% ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Γεξκαλίαο, ζήκεξα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 56%, ελψ γηα ην 2020 ζεκεηψζεθε 

ξεθφξ εηζαγσγψλ ην νπνίν άγγημε ην 67% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. εκεηψλεηαη φηη ε πνξεία ξσζηθνχ 

αεξίνπ πξνο ηε Γεξκαλία αθνινπζεί ηφζν ηελ ρεξζαία νδφ (απφ ηε κία πιεπξά κέζσ Οπθξαλίαο, 

ινβαθίαο θαη Σζερίαο -αγσγφο Transgas, θαη απφ ηελ άιιε κέζσ Λεπθνξσζίαο θαη Πνισλίαο -αγσγφο 

Yamal), φζν θαη ηε ζαιάζζηα (κέζσ Βαιηηθήο-αγσγνί Nord Stream I und II). Ωο είλαη αλακελφκελν, 

Γεξκαλία, ιφγσ γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο (ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο), απνηειεί γηα ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην 

ηε βαζηθή ρψξα δηέιεπζεο, κε δεδνκέλν φηη εμάγεη εηεζίσο πξνο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο πεξίπνπ ην 

45% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν ηεο. 

 

Μεηά ηε Ρσζία ν ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο είλαη ε Ννξβεγία. 

χκθσλα κε ηε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Γηθηχσλ, πνζνζηφ εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ απφ 

ηε Ννξβεγία αλήιζε ζην 21% ηνπ ζπλνιηθά εηζαγφκελνπ θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο 

(αγσγνί Europipe I θαη Europipe II), κε ζεκεία άθημεο ζηε Γεξκαλία ηνπο ιηκέλεο Emden θαη Dornum 

ζηελ Αλαηνιηθή Φξηδία. 

 

ηε ζρεηηθή ιίζηα εηζαγσγψλ ζηε Γεξκαλία θπζηθνχ αεξίνπ γηα ην 2020 αθνινχζεζε ε Οιιαλδία κε 

11,6% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. εκεηψλεηαη φηη ην αέξην πνπ εηζάγεηαη απφ Οιιαλδία (κέζσ 

αγσγψλ Balgzand Bacton Line/ BBL), πξνέξρεηαη πξσηνγελψο απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη δηαλέκεηαη 

ζε φιε ηε Γεξκαλία, κέζσ ηνπ ζηαζκνχ Rehden ζηελ Κάησ αμνλία. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

Γεξκαλία εηζάγεη ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ θπζηθφ αέξην (πεξίπνπ 0,6 % επί ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ 

εηζαγσγψλ) θαη απφ ην Βέιγην, ηελ Απζηξία θαη ηε Γαλία.  

 

Σν ππφινηπν θπζηθφ αέξην πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε Γεξκαλία παξάγεηαη εγρσξίσο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 

2020, ζηε Γεξκαλία παξήρζεζαλ 50,3 TWh θπζηθνχ αεξίνπ, κε ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο φκσο λα 

βαίλνπλ κεηνχκελεο, ιφγσ ηεο εμάληιεζεο ησλ θνηηαζκάησλ. Απηή ηε ζηηγκή ε εγρψξηα γεξκαληθή 

παξαγσγή, κπνξεί λα θαιχςεη κφιηο ην 5% ησλ αλαγθψλ ηεο Γεξκαλίαο ζε θπζηθφ αέξην. 

 

Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη νη ζεκεηνχκελεο ειιείςεηο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γεξκαλία απμάλνπλ ηελ έληαζε 

ζην ελεξγεηαθφ πεδίν ζπλνιηθά ζηελ Δπξψπε. Η ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ ηε Ρσζία θαη ην θπζηθφ ηεο 

αέξην παξακέλεη πςειή, αθφκα θαη γηα κηα ρψξα φπσο ε Γεξκαλία, ηεο νπνίαο ε λέα Γεξκαληθή 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε έρεη απνθαζίζεη λα ζηξαθεί ζηηο ΑΠΔ, λα εληαηηθνπνηήζεη ηελ 

απνιηγληηνπνίεζε θαη λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ελαπνκεηλάλησλ ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ. ε απηφ 
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ζπληείλεη θαη ην φηη, εθηφο απφ ην θπζηθφ αέξην, ε Γεξκαλία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηηο 

εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη ιηζάλζξαθα απφ Ρσζία.  

 

 

Υγποποιημένο Φςζικό Αέπιο (ΥΦΑ/LNG) 

 

Έληνλνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ν δηάινγνο ζηε Γεξκαλία αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθψλ 

ζηαζκψλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ΤΦΑ/LNG), ηελ ψξα πνπ Γεξκαλία ζπλερίδεη λα απνηειεί κία 

απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε, ε νπνία δε δηαζέηεη ζρεηηθέο ππνδνκέο θαη ε νπνία επηρεηξεί απηή 

ηελ πεξίνδν λα δηαρεηξηζηεί, ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (κε πξνεμέρνπζα απηψλ ηνπ LNG) ελφο λένπ θαη 

αλαπηπζζφκελνπ θιάδνπ. 

 

ε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ ν αξκφδηνο Γεξκαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, 

Γξ. R. Habeck ζπλερίδεη λα ππεξακχλεηαη ηνπ δπλακηθνχ ξφινπ πνπ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ην 

LNG γηα ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ θαη ‘πξάζηλε’ κεηάβαζε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Παξά ηηο απμεκέλεο εηζαγσγέο LNG ζηελ Δπξψπε ζπλνιηθά, νη επξσπατθνί ηεξκαηηθνί ζηαζκνί LNG 

εμαθνινπζνχλ λα κελ αμηνπνηνχληαη πιήξσο θαη σο εθ ηνχηνπ ε παξνχζα ζπγθπξία αλαδεηθλχεηαη σο 

κία θαιή επθαηξία ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο ή/θαη λα επεθηαζνχλ νη πθηζηάκελεο δνκέο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα νμεία θαηάζηαζε έιιεηςεο ζην άκεζν κέιινλ ζηε Γεξκαλία, ζε κία 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη δχν ζρεδηαδφκελνη ζηαζκνί ζηε Βφξεηα Γεξκαλία, ζηηο πφιεηο Brunsbüttel 

(ιέζβηρ-Υφιζηαηλ) θαη Stade (Κάησ αμνλία) παξακέλνπλ ρσξίο ζαθή νξίδνληα νινθιήξσζεο.  

 

ηνλ αληίπνδα ε γεξκαληθή ΜΚΟ «Πεξηβαιινληηθή Βνήζεηα Γεξκαλίαο (DUH)» ππνζηεξίδεη φηη ε λέα 

Γεξκαληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα εζηηάζεη πξσηίζησο ζηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θάιπςεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο πξνηνχ θαηαθχγεη ζηε δεκηνπξγία ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ LNG, ε 

θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ, εθφζνλ ηειηθψο εθθηλήζεη ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

πνπ πιεξνχλ ηνπο ζηφρνπο θιηκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο ελ 

ιφγσ ΜΚΟ, θ. Müller-Kraenner πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κία νμεία θαηάζηαζε έιιεηςεο απνζεκάησλ 

θπζηθνχ αεξίνπ ηφζν γηα ηα λνηθνθπξηά, φζν θαη γηα ηε γεξκαληθή βηνκεραλία θαη λα κελ ππάξρεη 

εμάξηεζε ηεο Δπξψπεο απφ εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ, απαξαίηεην είλαη ζε πξψην ρξφλν φπσο 

επεθηαζεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, αλαθέξνληαο σο παξάδεηγκα ηνλ 

αγσγφ κε φδεπζε απφ ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ LNG ‘Maasvlakte’ ζηνλ ιηκέλα ηνπ Rotterdam πξνο ηε 

Γεξκαλία.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Γεξκαληθή Έλσζε γηα ην Μέιινλ ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (Zukunft Gas) ζεσξεί 

απαξαίηεηε ηελ θαηαζθεπή ηφζν ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ LNG, φζν θαη ηελ παξάιιειε επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ ησλ πθηζηάκελσλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γεξκαλία, πξνθεηκέλνπ απφ ηε κία πιεπξά λα 

κεησζεί ην πθηζηάκελν εκπνξηθφ ράζκα εηζαγσγψλ – εμαγσγψλ θαη απφ ηελ άιιε λα θαιπθζνχλ νη 

απμεκέλεο αλάγθεο ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν επηθεθαιήο ηεο ελ ιφγσ 

Γεξκαληθήο Έλσζεο, θ. T. Kehler, απεχζπλε έθθιεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ζηε Γεξκαλία 

θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην, ψζηε λα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ησλ ζρεηηθψλ αδεηνδνηήζεσλ θαη λα 

πξνζειθχζεη ε ρψξα δηεζλέο ελδηαθέξνλ γηα ελεξγεηαθέο επελδχζεηο, ιακβάλνληαο κάιηζηα ππφςε φηη 

Γεξκαλία βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο θαη νθείιεη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ θφκβν, ηφζν 

παξαγσγήο φζν θαη δηακεηαθφκηζεο LNG.  

 

 

ΑΠΕ – Φωηοβοληαϊκά   

 

ην πεδίν ησλ ΑΠΔ νη ζπλαξκφδηνη Γεξκαλνί Οκνζπνλδηαθνί Τπνπξγνί Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Κιίκαηνο (BMWK), Πεξηβάιινληνο (BMUV) θαη Γεσξγίαο (BMEL) αλαθνίλσζαλ, ηελ πξνεγνχκελε 

εβδνκάδα, ηελ εθπφλεζε, θαηά ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, λνκνζρεδίνπ γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ θσηνβνιηατθψλ (Φ/Β) εγθαηαζηάζεσλ ζε αγξνηηθέο εθηάζεηο ζηε 

Γεξκαλία.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ θείκελν ζέζεσλ ην νπνίν παξνπζίαζε ε Γεξκαληθή 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ην ππάξρνλ δπλακηθφ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζηε Γεξκαλία πξέπεη λα 

αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ γηα λα επηηεπρζεί επέθηαζε ησλ ΑΠΔ ζηε ρψξα θαη λα κπνξέζνπλ ηφζν ε γ/ 

νηθνλνκία ζπλνιηθά, φζν θαη ε γ/βηνκεραλία εηδηθφηεξα λα ζηεξίδνληαη εθεμήο ζε ‘πξάζηλε’ ειεθηξηθή 

ελέξγεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνθξίζεθε απφ πιεπξάο ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ ε ζπκπεξίιεςε ζηηο 

επηιέμηκεο δαπάλεο νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηνλ Γεξκαληθφ Νφκν πεξί ΑΠΔ (EEG), ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 

γεσξγηθέο πεξηνρέο ειηαθψλ πάλει πςειφηεξεο απφ ηελ ππάξρνπζα δπλακηθήο. Πξνυπνζέζεηο θαη 

εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα πξνβιέπνπλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζηνλ EEG πξφθεηηαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην παθέην πνπ ζρεδηάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν ηα ηξία ζπλαξκφδηα Γεξκαληθά Τπνπξγεία 

θαη ζα δεκνζηεπζεί πεξί ηνλ κήλα Απξίιην.  

 

Σα πξνηεηλφκελα κέηξα ζρεδηάδεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επέθηαζε ησλ Φ/Β, κε δεδνκέλν φηη επί ηνπ 

παξφληνο ζηε Γεξκαλία εγθαζίζηαληαη ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη άιινπο επηιέμηκνπο αλνηρηνχο ρψξνπο 

(π.ρ. νξνθέο ζπηηηψλ) ζπζηήκαηα απφδνζεο έσο 60 GW. Ο λένο Γεξκαληθφο Κπβεξλεηηθφο πλαζπηζκφο 

έρνληαο ζέζεη, ήδε, πξνεθινγηθά θηιφδνμνπο ζηφρνπο γηα ηελ επέθηαζε ησλ ΑΠΔ, επηζπκεί κε απηή ηελ 

λέα λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε λα επηηχρεη έσο ην 2030 εγθαηάζηαζε ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο Φ/Β 

ζπζηεκάησλ ηζρχνο έσο 200 GW.  

 

ε πξψηε θάζε γηα λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ,  ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε εθηηκά φηη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ 

πεξαηηέξσ ηα ιεγφκελα «αγξνθσηνβνιηατθά», θαζψο θαη ηα «πισηά θσηνβνιηατθά». Δηδηθφηεξα γηα ηηο 

αγξνηηθέο εθηάζεηο ζχκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία, ε νπνία ζα ηξνπνπνηήζεη πθηζηάκελν πιαίζην 

Γεξκαληθνχ Νφκνπ πεξί ΑΠΔ, ζα κπνξεί λα είλαη επηιέμηκε ε ρξεκαηνδφηεζε εγθαηάζηαζεο 

«αγξνθσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ» ζε φιε ηελ θαιιηεξγήζηκε επηθάλεηα, ελψ παξάιιεια νη αγξφηεο ζα 

κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ λα θαιιηεξγνχλ ηε γε ηνπο θάησ απφ ηα ειηαθά πάλει. 

 

Μέρξη ψξαο εμαηξνχληαη απφ ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε γεξκαληθή λνκνζεζία πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, 

ιηβάδηα, αξφζηκεο εθηάζεηο θαη βαιηφηνπνη, γηα ιφγνπο δηαηήξεζεο ηεο θχζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

θιίκαηνο. ηε ζπλέρεηα Γήκνη ζα εμνπζηνδνηνχληαη αξκνδίσο πξνθεηκέλνπ λα εμεηδηθεχνπλ πεξαηηέξσ ηα 

θξηηήξηα ηειηθήο επηινγήο ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο Φ/Β απμεκέλεο ηζρχνο έσο 200 GW.  

 

Δπελδπηέο απφ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο έρνπλ ήδε πξνζεγγίζεη ηδηνθηήηεο γεο γηα εγθαηάζηαζε ειηαθψλ 

πάλει, σζηφζν νη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εθθξάδνπλ ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη σο πξνειέρζε ζρέδην ησλ ζπλαξκφδησλ 

Γεξκαληθψλ Τπνπξγείσλ δε ζα πξνβιέπεη ηε δηαδεπθηηθή επηινγή ηεο κίαο απφ ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο 

(γεσξγία ή ζπιινγή ειηαθήο ελέξγεηαο) αιιά ηε ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Γεξκαληθή 

Έλσζε Αγξνηψλ (DBV), ε νπνία εθπξνζσπεί ζε παγγεξκαληθφ επίπεδν ζπκθέξνληα Γεξκαλψλ αγξνηψλ 

άζθεζε δξηκεία θξηηηθή ζηα λέα θπβεξλεηηθά ζρέδηα κε ηνλ ΓΓ ηεο Έλσζεο, θ. B. Krüsken λα δειψλεη φηη 

ε πξφηαζε απηή «δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ζε θακία πεξίπησζε ηα ζπκθέξνληα ηεο γεσξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο». 

 

ηελ αληίπεξα φρζε ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Βηνκεραληψλ Ηιηαθήο Δλέξγεηαο θαισζφξηζε θαη' 

αξρήλ ηελ πξφζεζε ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο λα πξνσζήζεη εθηεηακέλα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζπζηεκάησλ, φρη κφλν ζε θηίξηα, αιιά θαη ζε άιινπο αλνηθηνχο 

ρψξνπο, σζηφζν ζχκθσλα κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Έλσζεο, θ. C. Körnig, ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα πξέπεη λα αθνξνχλ φρη κφλν ηα αγξνθσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα αιιά θαη ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ 

πάλει αθφκα θαη ζε πεξηνρέο ρακειήο γεσξγηθήο απφδνζεο, ήηνη ζε ηνπνζεζίεο κε θαηάιιειεο γηα 

αγξνηηθή ρξήζε (π.ρ. νξεηλέο).  

 

χκθσλα κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία ε ελ ιφγσ λνκνζεηηθή πξφηαζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ηφζν ζηελ επέθηαζε ησλ Φ/Β, φζν θαη ζηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ηνπ κεξηδίνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ έσο ην 2030 (ην ελ ιφγσ πνζνζηφ ζήκεξα αλέξρεηαη ζην 40%). 


