
 
 
 
 

Βέρνη, 03 Δεκεμβρίου 2020 
  

 
ΘΕΜΑ:  Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Έρευνας 2021-24. 
  

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Έρευνας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης1 αποτελεί 
πόνημα της ελβετικής ερευνητικής κοινότητας, το οποίο περιέχει συστάσεις σχετικά με την 
έρευνα στον τομέα της ενέργειας που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους στην Ελβετία. 
Περιγράφει τους ερευνητικούς στόχους που είναι καθοριστικοί για την επίτευξη των στόχων της 
«Ενεργειακής Στρατηγικής 2050» της Ελβετίας, της «Συμφωνίας των Παρισίων» για την 
Κλιματική Αλλαγή και της «Ατζέντας 2030» των ΗΕ. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο εκπονήθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ενεργειακής 
Έρευνας (CORE) με τη συμβολή βασικών ενεργειακών ερευνητών και προσανατολίζεται στην 
εκπλήρωση των προαναφερομένων στόχων της ελβετικής ενεργειακής πολιτικής. Συνιστά 
εργαλείο σχεδιασμού για τα ελβετικά κρατικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και παρέχει, επίσης, 
καθοδήγηση σε καντόνια και στην τοπική αυτοδιοίκηση που διαθέτουν τα δικά τους 
χρηματοδοτικά μέσα για την ενεργειακή έρευνα. 

Το συγκεκριμένο Σχέδιο αφορά στη χρονική περίοδο 2021-2024, λαμβάνει όμως υπ’όψιν 
και τους στόχους της μεσο-μακροπρόθεσμης ενεργειακής στοχοθεσίας της Ελβετίας έως το 
2050 (σταδιακή πλήρης υποκατάσταση της πυρηνικής ενέργειας με ΑΠΕ, διπλασιασμός της 
ενεργειακής αποδοτικότητας, 10-20% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά 
κάτοικο, καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050). 

Έμφαση δίνεται σε πέντε τομείς προτεραιότητας, στους οποίους έχει διαιρεθεί το 
«ενεργειακό σύστημα» της χώρας, το οποίο ορίζεται ως μετασχηματισμός, αποθήκευση, 
προμήθεια και χρήση ενέργειας από φυσικούς πόρους του περιβάλλοντος, εντός του βρόχου 
υλικών (materials cycle) και του ισχύοντος κοινωνικού πλαισίου. 

 Ενέργεια, Κοινωνία και Πολιτικές. Περιλαμβάνει τις κοινωνικές συνιστώσες του 
ενεργειακού συστήματος και προσφέρει το σχετικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο. Η μετάβαση 
προς ένα ανανεώσιμο, ασφαλές και αποδοτικό ενεργειακό σύστημα θα σταθεί δυνατή μέσω 
των αγορών, αλλά και μέσω πολιτικών και θεσμών που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν 
την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη στροφή προς τις ΑΠΕ, με τρόπο που η μετάβαση να είναι 
αποδοτική, ευρέως αποδεκτή και να διευκολύνει την ατομική ευημερία. 

 Ζωή και Εργασία. Περιλαμβάνει τα κτίρια και τους συναφείς χώρους, οι οποίοι 
λογίζονται κυρίως στον τομέα της κατανάλωσης, όμως αποτελούν επίσης «φορείς» για 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και «μετατροπείς», όπως τα φωτοβολταϊκά ή τα συστήματα 
αποθήκευσης θερμότητας και ψύξης. Στο μέλλον, το κτιριακό απόθεμα θα λειτουργεί σε 
κλιματικά ουδέτερη και ενεργειακά αποδοτική βάση, βοηθώντας έτσι, μέσω μιας 
αποκεντρωμένης προσέγγισης, να διατηρηθεί μια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στα 
ενεργειακά δίκτυα σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση και τη ψύξη. Με αυτόν τον 
τρόπο, η σχετική ενεργειακή έρευνα θα μπορεί να αναδείξει κοινωνικώς αποδεκτά τεχνολογικά 
«μονοπάτια», όπως συμβαίνει με την έννοια του «παραγωγού-καταναλωτή» (“prosumer“). 
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 Κινητικότητα (Mobility).  Ένας τομέας που είναι παραδοσιακά «καταναλωτής», ο οποίος 
θα πρέπει να ρυθμίζεται στη μορφή της ηλεκτροκινητικότητας και να σταθεροποιεί το 
ηλεκτρικό δίκτυο ως εγκατάσταση αποθήκευσης. Στόχος είναι η «Κινητικότητα» χωρίς εκπομπές 
που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. 

 Ενεργειακά Συστήματα. Περιλαμβάνει τη μετατροπή και διανομή ενέργειας σε όλες τις 
μορφές της. Τα αποκεντρωμένα συστήματα ΑΠΕ θα αποκτήσουν γρήγορα κεντρική θέση στο 
μελλοντικό ενεργειακό σύστημα, υιοθετώντας νέα μοντέλα ενσωμάτωσης στα ενεργειακά 
δίκτυα. Σε αυτό θα διευκολύνονται από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και από νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα. Η προηγμένη έρευνα σε όλα τα μέρη του ενεργειακού συστήματος, 
στην ενσωμάτωσή του στο δίκτυο και στην ανθεκτικότητά του έναντι εξωτερικών επιδράσεων, 
αποτελεί τη βάση για να καταστεί εφικτή η ενεργειακή στρατηγική με προσιτό και ασφαλή 
τρόπο. 

 Βιομηχανικές Διεργασίες. Καλύπτει την παραγωγή όχι μόνο αγαθών, αλλά και 
καυσίμων. Είναι ο τομέας προτεραιότητας που πρέπει να συμβάλει σημαντικά στον στόχο του 
κλεισίματος του βρόχου υλικών, με τον οποίο η παραγωγή αποβλήτων και η περιβαλλοντική 
ρύπανση μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και να μειωθεί η κατανάλωση φυσικών πόρων. Οι 
βιομηχανικές διεργασίες θα αποτελέσουν τους πυλώνες μιας κυκλικής οικονομίας, όπου τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες θα αφήνουν ένα ελάχιστο «αποτύπωμα» (footprint) ενέργειας, υλικών 
και εκπομπών, καθ'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. H έρευνα θα πρέπει να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τις βιομηχανικές διεργασίες και έξυπνων 
πρακτικών διαχείρισης που θα προάγουν την αποδοτικότητα χρήσης των βιομηχανικών πόρων 
σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπου η χρήση υλικών ελαχιστοποιείται και η προμήθεια ενέργειας 
βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές. 

Επομένως, το «ενεργειακό σύστημα» καλύπτει πολλούς διαφορετικούς τομείς και τις 
διασυνδέσεις μεταξύ τους, μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης, των καυσίμων, της 
ανταλλαγής δεδομένων κ.ο.κ. Άρα, οι ερευνητές θα πρέπει να υιοθετήσουν μία ολιστική άποψη 
και να αξιολογούν τη λύση τους σχετικά με τη συμβολή τους στο «ενεργειακό σύστημα».  

Κατά συνέπεια, οι συστάσεις της Επιτροπής, για την περίοδο 2021-24, κινούνται προς τις 
ακόλουθες κατευθύνσεις:  

 διατήρηση της «ερευνητικής ικανότητας» (research capacity) που οικοδομήθηκε στην 
Ελβετία κατά τα παρελθόντα έτη 

 προτεραιότητα της χρηματοδότησης στην εφαρμοσμένη έρευνα και σε ερευνητικά πεδία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη χώρα, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλειά της  

 ισχυρή δικτύωση, εγχωρίως και διεθνώς, των ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων μεταξύ τους, αλλά και με την οικονομία 

 διατήρηση του όγκου της κρατικής έρευνας στον ενεργειακό τομέα, τουλάχιστον στο 
επίπεδο των προηγούμενων ετών, διασφαλίζοντας έτσι τη διεθνή συμμετοχή - ειδικά 
στα ερευνητικά προγράμματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και της ΕΕ, όπου οι 
Ελβετία συμμετέχει ενεργά τόσο με ερευνητές, όσο και με πόρους 

 διατήρηση της χρηματοδότησης για πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, τα οποία 
στηρίζουν την ενεργειακή πολιτική, διά της ταχείας εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών 
στην αγορά 

 διατήρηση του know-how στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, όχι μόνο για την 
εναπομείνασα διάρκεια ζωής των ελβετικών πυρηνικών σταθμών, αλλά και για τον 
παροπλισμό τους, τη φάση αποσυναρμολόγησης και προγραμματισμένης αποθήκευσης 
των αποβλήτων έως τον επόμενο αιώνα 



 

 απεριόριστη πρόσβαση των ερευνητών σε όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
εκδίδονται με, πλήρη ή μερική, δημόσια χρηματοδότηση, καθώς και σε ερευνητικά 
δεδομένα χωρίς να παραβιάζεται η πολιτική απορρήτου δεδομένων  

 
Η CORE ιδρύθηκε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας το 1986 ως επίσημο 

συμβουλευτικό όργανο για την ενεργειακή έρευνα. Μεταξύ άλλων, κάθε τέσσερα χρόνια 
καταρτίζει το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αξιολογεί την 
ελβετική ενεργειακή έρευνα και εξετάζει τη, σχετική με την ενέργεια, έρευνα που διεξάγεται 
από την ίδια τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Η CORE αποτελείται από 15 μέλη που εκπροσωπούν 
την έρευνα και την επιστήμη, τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μεγάλης 
κλίμακας στον ενεργειακό τομέα. 
 

 
 

Νικόλαος Δούκας 
 Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 


