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Δημοσί ευση «Στρατηγίκη ς Ενεργείακη ς Ασφα λείας» του ΗΒ 

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε, στις 7 Απριλίου, νέα «Στρατηγική Ε-

νεργειακής Ασφάλειας
1
» που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώ-

ρας, στο πλαίσιο της αύξησης παγκόσμιων τιμών ενέργειας, που προκλήθηκαν από την αύ-

ξηση της ενεργειακής ζήτησης μετά την πανδημία καθώς και από τη ρωσική εισβολή στην 

Ουκρανία. 

Η νέα Στρατηγική βασίζεται στο «Σχέδιο δέκα σημείων για μια πράσινη βιομηχανική επανά-

σταση» (Ten point Plan for a Green Industrial Revolution) και στη «Στρατηγική καθαρού 

μηδενός» (Net Zero Strategy) και φιλοδοξεί, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, να κατα-

στεί καταλυτική για τον απογαλακτισμό της Βρετανίας από τα ορυκτά καύσιμα και να ενι-

σχύσει τις διαφορετικές πηγές εγχώριας ενέργειας, με μακροπρόθεσμο στόχο την όσο το δυ-

νατόν μικρότερη εξάρτηση του ΗΒ από τις εισαγωγές ενέργειας.  

Η Στρατηγική περιλαμβάνει την σημαντική συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στο μελλοντι-

κό ενεργειακό μίγμα του ΗΒ, καθώς προβλέπει την κατασκευή έως και οκτώ νέων πυρηνι-

κών αντιδραστήρων έως το 2030 και ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής ενέργειας από Α-

ΠΕ, μέσω αιολικών και ηλιακών μονάδων, καθώς και ενεργειακών πόρων υδρογόνου. Σύμ-

φωνα με το σχετικό σχεδιασμό, έως το 95% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας θα μπορού-

σε να αντλείται από πηγές με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακος έως το 2030. 

 

Συνοπτικά, ανά κεφάλαιο, προβλέπονται τα ακόλουθα:  

 

Ενεργειακή απόδοση 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων εκτιμάται ότι θα μπορούσε να μειώσει σημα-

ντικά την εξάρτηση του ΗΒ από τις εισαγωγές, δεδομένου ότι πάνω από το 90%των κτιρίων 

θερμαίνονται από ορυκτά καύσιμα, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο της συνολικής χρήσης 

φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η στρατηγική προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμι-

ση περίπου 700.000 οικιστικών ακινήτων μέχρι το 2025, καθώς και την μετατροπή όλων των 

κτιρίων σε ενεργειακά αποδοτικά με θέρμανση χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050. 

Βασικά μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων περιλαμβάνουν τη Στρατηγική Θέρμαν-

σης και Κτιρίων, με προϋπολογισμό επιδοτήσεων 3,9 δισ. λιρών, την επιβολή μηδενικού συ-

ντελεστή ΦΠΑ για την επόμενη πενταετία στην εγκατάσταση υλικών εξοικονόμησης ενέρ-

γειας, το πρόγραμμα αναβάθμισης καυστήρων, προϋπολογισμού 450 εκ. λιρών, το οποίο ξε-

κινά άμεσα κ.α. 

                                                           

1
 https://www.gov.uk/government/publications/british-energy-security-strategy/british-energy-security-

strategy#renewables  
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Πετρέλαιο και Αέριο 

Με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, η Στρατηγική προ-

βλέπει την πλήρη αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Βόρειας Θάλασσας, και την περιβαλλο-

ντική αναβάθμιση της παραγωγής, μέσω της μετατροπής των εξαντλημένων κοιτασμάτων σε 

σπήλαια για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και άλλων περιβαλλοντικών μέτρων. Σύμ-

φωνα με το κείμενο, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι στη Βόρεια Θάλασσα παραμένουν 7,9 δισε-

κατομμύρια βαρέλια υποθαλάσσιων αποθεμάτων πετρελαίου και 560 δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα αερίου.  

Η στρατηγική εστιάζει στο ρόλο του φυσικού αερίου ως βασικού στοιχείου της ηλεκτροπα-

ραγωγής και σημαντικού μεταβατικού καυσίμου στην πορεία προς την επίτευξη μηδενικών 

εκπομπών με ορίζοντα το 2050. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να απορ-

ροφά το ένα τέταρτο του αερίου που χρησιμοποιεί τώρα, ο δε σχεδιασμός προβλέπει τη μεί-

ωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά πάνω από 40 τοις εκατό έως το 2030. Επί του 

παρόντος, περίπου το ήμισυ της ζήτησης για φυσικό αέριο καλύπτεται από εγχώριες προμή-

θειες και στόχος είναι η πλήρης εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων μέσω μέτρων πο-

λιτικής που περιλαμβάνουν:  

• Νέο γύρο αδειοδότησης για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Β.Θάλασσας το φθινό-

πωρο, με σκοπό την πρόσβαση περισσότερου εγχώριου φυσικού αερίου στο δίκτυο. 

• Επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο για τη διευκό-

λυνση της ταχείας ανάπτυξης νέων έργων 

• Περαιτέρω μείωση των εκπομπών της παραγωγής υπεράκτιου πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, μέσω επενδύσεων στην ηλεκτροδότηση των σταθμών εξόρυξης 

• Επανεξέταση της πολιτικής ως προς τα χερσαία αποθέματα αερίου, με την εκπόνηση με-

λέτης από τη Βρετανική Γεωλογική Εταιρεία σχετικά με τα γεωλογικά δεδομένα που α-

φορούν στο σχιστολιθικό αέριο. Σημειώνεται ότι η παύση έργων εξόρυξης σχιστολιθικού 

αερίου θα εξακολουθήσει να παραμένει σε ισχύ, μέχρις ότου προκύψουν νεότερα στοι-

χεία. 

Επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα στη Βόρεια Θάλασσα, ύψους 1 δισ. 

λιρών, για τέσσερα συμπλέγματα χρήσης και αποθήκευσης δέσμευσης άνθρακα (Carbon 

Capture Usage & Storage) έως το 2030.  

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Tο κείμενο κάνει μνεία στο Σχέδιο δέκα σημείων για την Πράσινη Βιομηχανική 

Επανάσταση, μέσω του οποίου έχουν εξασφαλισθεί 40 δισεκατομμύρια λίρες ιδιωτικών 

επενδύσεων ΑΠΕ σε λιγότερο από δύο χρόνια, και προβλέπει την περαιτέρω επιτάχυνση της 

απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα μέσω ανάπτυξης νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγές 

ενέργειας. Ειδικότερα, στοχεύει στην αύξηση την εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ κατά ένα 

επιπλέον 15% μέχρι το τέλος του 2023, με αιχμή του δόρατος την υπεράκτια αιολική 

ενέργεια. 

Υπεράκτια αιολική ενέργεια 

Με βάση τα γεωλογικά και κλιματικά πλεονεκτήματα του ΗΒ (ρηχός βυθός και δυνατοί 

άνεμοι) που έχουν καταστήσει το ΗΒ παγκόσμιο ηγέτη στην υπεράκτια αιολική ενέργεια 

(11GW εγκατεστημένη ισχύς), η Στρατηγική φιλοδοξεί να αυξήσει τον ρυθμό ανάπτυξης 
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νέων υπεράκτιων αιολικών μονάδων, προκειμένου να εγκατασταθούν έως και 50 GW ισχύος 

έως το 2030, εκ των οποίων έως και 5 GW πλωτής αιολικής ενέργειας (δηλαδή παραγόμενη 

σε βαθύτερα νερά). Τα σχετικά μέτρα πολιτικής προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μείωση της 

διαδικασίας έγκρισης σε πάνω από το μισό, από τέσσερα χρόνια σήμερα σε ένα έτος. 

Χερσαία αιολική ενέργεια 

Η χερσαία αιολική ενέργεια θεωρείται από τις πλέον οικονομικές μορφές ανανεώσιμης 

ενέργειας, το δε ΗΒ διαθέτει ήδη πάνω από 14 GW χερσαίων αιολικών μονάδων, καθώς και 

εν εξελίξει έργα στη Σκωτία. Η Στρατηγική προβλέπει την βελτίωση της εθνικής υποδομής 

δικτύου και την υποστήριξη νέων έργων στην Αγγλία, κατόπιν εξασφάλισης της τοπικής 

υποστήριξης.  

Ηλιακή ενέργεια  

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 GW εγκαταστημένης ισχύος ηλιακής ενέργειας στο ΗΒ, η 

οποία μοιράζεται μεταξύ έργων μεγάλης κλίμακας σε μικρότερης κλίμακας ηλιακών πηγών 

(οικιακές στέγες, κλπ). Ο σχεδιασμός προβλέπει πενταπλάσια ανάπτυξη της εν λόγω μορφής 

ενέργειας έως το 2035, με την υποστήριξη των μονάδων ηλιακής ενέργειας που 

συστεγάζονται με άλλες λειτουργίες (π.χ. γεωργία, χερσαία παραγωγή αιολικής ενέργειας ή 

αποθήκευση) για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της χρήσης γης. Τέλος, θα 

διατηρηθούν μέτρα όπως ο μηδενικός ΦΠΑ για τους ηλιακούς συλλέκτες που είναι 

εγκατεστημένοι σε κατοικίες, και θα εξετασθούν τρόποι διευκόλυνσης της χρηματοδότησης 

για την εγκατάσταση ηλιακών μονάδων. 

 

Πυρηνική ενέργεια  

Η πυρηνική ενέργεια προμηθεύει σήμερα το 15% ηλεκτροπαραγωγής στο ΗΒ, ως σταθερή 

πηγή παραγωγής για τη συμπλήρωση της διαλείπουσας ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ. 

Εστιάζοντας στα πλεονεκτημάτα της πυρηνικής ενέργειας (αξιοπιστία, χαμηλή 

περιεκτικότητα σε άνθρακα, αποδοτικότητα, κλπ), η Στρατηγική προβλέπει, την αύξηση της 

ενέργειας που προέρχεται από πυρηνικά στο ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ενέργειας που 

καταναλώνεται στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι το 2050. 

Ειδικότερα προβλέπεται η αύξηση της ανάπτυξης έργων πολιτικής πυρηνικής ενέργειας από 

8 GW το 2020 σε έως και 24 GW έως το 2050 – τριπλασιασμός σε σχέση με σήμερα- με 

σκοπό να αντιπροσωπεύει έως και το 25% της προβλεπόμενης ζήτησης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να 

προχωρήσει η κατασκευή έως και 8 επιπλέον αντιδραστήρων στις υφιστάμενες τοποθεσίες, 

με ρυθμό ενός αντιδραστήρα ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία. Σημειώνεται ότι το ΗΒ 

έχει οκτώ καθορισμένες πυρηνικές τοποθεσίες: Hinkley, Sizewell, Heysham, 

Hartlepool,Bradwell, Wylfa, Oldbury και Moorside. Μεταξύ άλλων μέτρων, ένας νέος 

φορέας που θα ονομάζεται Great British Nuclear Vehicle θα δημιουργηθεί για να ενισχύσει 

την ικανότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Υδρογόνο 

Παρότι το ΗΒ δεν διαθέτει σήμερα υδρογόνο με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στο σύστημα 

παραγωγής ενέργειας, η Στρατηγική αναγνωρίζει ότι η πρόοδος της σχετικής τεχνολογίας 
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καθιστά το υδρογόνο μια βραχυπρόθεσμη προοπτική με τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής. 

Ως εκ τούτου προβλέπει μεταξύ άλλων:  

• Διπλασιασμό τη φιλοδοξίας παραγωγής υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 

2030 σε έως και 10 GW, με τουλάχιστον το ήμισυ να προέρχονται από ηλεκτρολυτικό 

υδρογόνο, με την επιφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας.  

• Διεξαγωγή ετήσιων διαγωνισμών, με στόχο έως 1GW παραγωγής ηλεκτρολυτικού υδρο-

γόνου να βρίσκεται υπό κατασκευή ή λειτουργία έως το 2025. 

• Σχεδιασμός, έως το 2025, νέων επιχειρηματικών μοντέλων υποδομών μεταφοράς και α-

ποθήκευσης υδρογόνου, η οποία θα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της οικονομίας 

του υδρογόνου. 

• Δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης υδρογόνου έως το 2025. 

 

Δίκτυα, αποθήκευση και ευελιξία 

Προβλέπεται η επιτάχυνση της εγχώριας προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της 

αναβάθμισης της υποδομής δικτύου σύνδεσης, με έμφαση στην εκτίμηση των μελλοντικών 

αναγκών και την ευελιξία στην αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης έτσι ώστε ελάχιστη 

ενέργεια να σπαταλάται.  

Ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους προβλέπεται, επίσης, με στόχο τη διατήρηση 

σταθερότητας στις ενεργειακές αγορές και τιμές. Ειδικότερα ως προς τη μείωση της 

εξάρτησης από ρωσικά ορυκτά καύσιμα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναλάβει δέσμευση για 

σταδιακή κατάργηση της χρήσης ρωσικού πετρελαίου και άνθρακα έως τα τέλη του 2022 και 

στη συνέχεια να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου το 

συντομότερο δυνατό. Παράλληλα προβλέπονται:  

• Συντονισμένη δράση, π.χ., μέσω του G7 και τους Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας να 

υποστηρίξουμε σταθερές αγορές και να συμβάλουμε στη διασφάλιση των απαραίτητων 

ορυκτών κρίσιμων, εν όψει της μετάβασης με επιτυχία στην καθαρή ενέργεια. 

• Συνεργασία με μη ρωσικές χώρες του ΟΠΕΚ, και ΗΠΑ, για την προώθηση της 

σταθερότητας της αγοράς μέσω της διαθεσιμότητας εναλλακτικών προμηθειών πετρελαίου 

και αερίου. 

• Φιλοξενία του πρώτου Στρατηγικού Διαλόγου Η.Β.-Κατάρ τον Μάιο με σκοπό την 

εμβάθυνση της υπάρχουσας ενεργειακής συνεργασίας. 

• Στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ για το φυσικό αέριο, ιδιαίτερα ως προς την αξιοποίηση των 

βρετανικών υποδομών LNG για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής προσφοράς. 

• Συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους για πιο αποτελεσματικές διασυνδέσεις ηλεκτρικής 

ενέργειας, μειώνοντας το κόστος για τους καταναλωτές τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο 

και της ΕΕ. 

• Ανάδειξη του ΗΒ σε βασικό σημείο εισόδου στην ΕΕ για μη ρωσικές προμήθειες φυσικού 

αερίου, μέσω των υφιστάμενων διασυνδέσεών και των βρετανικών τερματικών σταθμών 

LNG. 
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Παρά τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου αφιερωμένου στα άμεσα μέτρα υποστήριξης σε 

λογαριασμούς ενέργειας νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα περισσότερα 

έχουν ήδη ληφθεί, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Στρατηγικής, η κυβέρνηση 

αντιμετώπισε κριτική για την αποτυχία της τελευταίας να ανακουφίσει το κόστος 

λογαριασμών ενέργειας νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο άμεσο μέλλον. Απαντώντας στην 

εν λόγω κριτική, ο αρμόδιος Υπουργός Επιχειρηματικότητας, Ενέργειας και Βιομηχανικής 

Στρατηγικής, κ.Kwasi Kwarteng, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα της Στρατηγικής δεν θα 

είναι άμεσα αλλά θα επέλθουν σε ορίζοντα «τριών, τεσσάρων ή πέντε ετών». 

Εξάλλου, παράγοντες του κλάδου χαρακτήρισαν την πολυαναμενόμενη στρατηγική 

ενεργειακής ασφάλειας «χαμένη ευκαιρία», τονίζοντας ότι δεν θα μειώσει βραχυπρόθεσμα 

την εξάρτηση της χώρας από ακριβές εισαγωγές, καθώς η απόφαση του Πρωθυπουργού να 

υποστηρίξει την πυρηνική και την υπεράκτια αιολική ενέργεια, οι οποίες έχουν αμφότερες 

μεγάλο χρόνο παράδοσης, έναντι φθηνότερων τεχνολογιών, όπως χερσαία αιολικά που 

εγκαθίστανται ταχύτερα, επικρίθηκε ευρέως. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η προοπτική 

μιας σημαντικής επέκτασης των χερσαίων αιολικών πάρκων στο πλαίσιο της εν λόγω 

Στρατηγικής εκτιμάται ότι υποβαθμίστηκε εσκεμμένα, καθώς πολλοί συντηρητικοί 

βουλευτές είναι εχθρικοί στην ιδέα, λόγω των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών στις 

εκλογικές τους περιφέρειες. 

 

Απρίλιος 2022 
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