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Το πρόβλημα: Η οικονομική μας κρίση μέσα από μια 
κονσέρβα ροδάκινο 
 • Το κόστος παραγωγής μιας κονσέρβας 

ροδάκινου (από την Νάουσα) είναι 
σήμερα 1€. Αυτή η Ελληνική κονσέρβα 
πουλιέται στα supermarkets 1.30€.  

• Το κόστος παραγωγής της 
διαμορφώνεται από 8λεπτά κόστος 
εργασίας, 60 λεπτά κόστος ενέργειας και 
τα υπόλοιπα για τα κόστη πρώτης ύλης, 
αποσβέσεις, διάθεσης, φόροι και 
χρηματοοικονομικά.  

• Στα Lidl αντίστοιχη γερμανική κονσέρβα 
(πάλι με ροδακινο από την Νάουσα) 
πουλέται 0.95€  έχοντας κόστος 
παραγωγής 0.70€. Στην διαμόρφωση του 
κόστους του Γερμανικού προϊόντος, το 
κόστος εργασίας συμμετέχει κατά 14% (9 
λεπτά του€), το κόστος ενέργειας 
50%(0,35€) και τo υπόλοιπο αφορά όλα 
τα άλλα αντίστοιχα κόστη με την 
ελληνική κονσέρβα. 
 

• Πως γίνεται και μας πουλάει ο 
Γερμανός φτηνότερα (και να 
κερδίζει)? 



Οι ενεργειακές μας ανάγκες (από ψηλά) 

74% 

16,20% 

9,80% 

Ενεργειακές ανάγκες των οικονομιών της ΕΕ* 

Εφαρμογές θέρμανσης/Ψύξης Ηλεκτρικές εφαρμογές Κίνηση 

*Πηγή: JRC/Energy Survey 2016 



Ενεργειακή στρατηγική στην ΕΕ 

• Τα καύσιμα παραγωγής θερμικής ενέργειας (low currency energy) συνεχίζουν 

να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΕΕ αλλά και της Ελληνικής 

Οικονομίας 

• Η ενεργειακή φτώχεια, η ενεργειακή ασφάλεια και οι ενεργειακές ανισότητες 

θα εντείνονται όσο θα μεγαλώνει η εξάρτιση από τα εισαγόμενα καύσιμα 

• Η πολιτική Gas-to-Power των προηγούμενων 50 χρόνων αντιστρέφεται στην 

Power-to-Gas (επίτροπος ενέργειας Γκίντερ Έτινγκερ, Δεκέμβριος 2017) λόγω: 

o Της αναμενόμενης αύξησης της τιμής των υδρογονανθράκων 

o Της μεγάλης εξάρτησης σε καύσιμα της ΕΕ 

o Των τεχνολογικών εξελίξεων επί του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής kWh από ΑΠΕ 

o Των αναγκών αποθήκευσης και διανομής της ενέργειας και μέσα από τα δίκτυα 

διανομής φυσικού αερίου 



Ανανεώσιμο φυσικό αέριο- Τι είναι και γιατί είναι 
στρατηγικής σημασίας η ανάπτυξη του 
 
• Τεράστιες ποσότητες θερμικών kWh καίγονται κάθε χρόνο στα 

χωράφια ή στις χωματερές στην Ελλάδα, κυρίως από αγροτικά 

κατάλοιπα 

• Το RNG είναι το μεθάνιο ή το υδρογόνο που μπορεί να παραχθεί από 

βιομάζα και ΑΠΕ και να διανεμηθεί και μέσω των δικτύων φυσικού 

αερίου 

 

 



Μέθοδοι παραγωγής RNG 

• Μεθανίου: (συντελεστές απόδοσης από 70% έως 90%) 

o Αναερόβια ζύμωση βιομάζας  (παρουσία υγρασίας) 

o Θερμική αεριοποίηση ξηρής βιομάζας 

o Παραγωγή μέσω της αντίδρασης Sabatier (συνδυασμένος κύκλος CO2 και 

Η2 ) 

• Υδρογόνου: (συντελεστές απόδοσης έως 85%) 

o Ηλεκτρόλυση  

 



Καλές πρακτικές  

• Η πλειοψηφία των Γαλλικών Αγροτικών Συνεταιρισμών επενδύουν 

σήμερα στο RNG και για να προστατέψουν το κόστος παραγωγής τους. 

• Η πλειοψηφία των αστικών κέντρων στην Σουηδία και την Αυστρία 

αρχίζει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και βιοαέριο από τα αστικά και 

γεωργικά κατάλοιπα, εγκαταλείποντας τις πρακτικές καύσης. 

• Η κατασπατάληση γεωργικής γης υψηλής απόδοσης για την παραγωγή 

ενεργειακών φυτών δεν είναι καλή πρακτική. 

• Η αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων στην συλλογή/logistics και 

στην παραγωγή RNG, θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 

βιομάζα είναι καλή πρακτική! 

 



Κόστη 

• CAPEX για εγκαταστάσεις συνδυασμένης παραγωγής Η2 και CH4: 1500 

€/kW (2017) – 400 €/kW (2030) 

• Κόστος συνδυασμένης παραγωγής (2017) RNG, ανάλογα της μεθόδου 

παραγωγής μεθανίου (πρόβλεψη για <5c/kWhth το 2020) 

• Το μικρότερο, σήμερα, διαθέσιμο κόστος αποθήκευσης και διανομής 

ενέργειας  

 

Πηγή: Manuel Götza at all, Renewable energy Volume 85, January 2016, Pages 1371-1390 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 
Ερωτήσεις? 


