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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον 

είναι πλέον επιστημονικά ακλόνητα, επηρεάζουν δε κάθε τομέα της ανθρώπινης 

ζωής αλλά και την επιβίωση όλων των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη. Η 

εύθραυστη ισορροπία για την οποία η φύση έχει προνοήσει διαταράσσεται από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες με ολέθριες συχνά συνέπειες. Μπροστά στον κίνδυνο 

μη αναστρέψιμων και καταστροφικών αλλαγών, 195 συμβαλλόμενα μέρη από 

ολόκληρο τον κόσμο συμφώνησαν να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας 

του πλανήτη σε επίπεδα πολύ κατώτερα των 2
o
C σε σχέση με τα επίπεδα της 

προβιομηχανικής εποχής. Στο πλαίσιο του φιλόδοξου κλίματος στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 στο Παρίσι η Παγκόσμια Διάσκεψη του 

ΟΗΕ για το κλίμα, προέκυψε μια νέα παγκόσμια νομικά δεσμευτική συμφωνία, που 

προβλέπει την ελαχιστοποίηση εκπομπών CO2 έως το έτος 2050. Η επίτευξη του 

στόχου αυτού θέτει την παγκόσμια κοινότητα ενώπιον μιας τεράστιας πρόκλησης, 

της αναπόφευκτης στροφής προς νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και της ενσωμάτωσής τους με ορθολογικό και αποτελεσματικό από κάθε άποψη 

τρόπο στο ενεργειακό τοπίο. Κάθε κράτος ξεχωριστά ανέλαβε δράση προς την 

κατεύθυνση αυτή, μέσα από μια σειρά πολιτικών και ρυθμίσεων που πρέπει να 

εξισορροπήσουν το υπάρχον με το επιθυμητό, με τρόπο που να μην διαταράσσεται η 

οικονομία και η πρόοδος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την 

εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου, μέσω του οποίου προωθείται η επίτευξη των στόχων 

που έχουν τεθεί από την παγκόσμια κοινότητα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, 

τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και να υπεισέλθει σε πρακτικά 

ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του, ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη των 

στόχων αυτών.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

Ως κλιματική αλλαγή ορίζεται η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα 

οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική 

κλίμακα, οι οποίες οφείλονται τόσο σε φυσικές διαδικασίες, όσο και σε ανθρώπινες 

δραστηριότητες και αναλύονται στις εξής:  

Φαινόμενο του θερμοκηπίου, άμεσα συνδεδεμένο με τις τεράστιες ποσότητες 

διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, συγκρατώντας 

στη γη ολοένα περισσότερη ηλιακή ενέργεια, η οποία αυξάνει τη θερμοκρασία του 

πλανήτη. 

Τρύπα του όζοντος, καθώς και αραίωσή του, εξαιτίας αερίων που συνδέονται με 

ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως τα εκλυόμενα από αεριωθούμενα αεροπλάνα, 

κλιματιστικά και πυροσβεστήρες, με αποτέλεσμα να φτάνει στη γη μεγαλύτερο 

μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας από το απαραίτητο, καθώς δεν υπάρχει αρκετό 

στρώμα όζοντος στην ατμόσφαιρα ώστε να το συγκρατήσει. 

Ρύπανση της ατμόσφαιρας, στην οποία συμβάλλουν οι βιομηχανικές εκπομπές, η 

καύση ορυκτών καυσίμων, τα οικιακά και γεωργικά χημικά. 

Ρύπανση των υδάτων και του εδάφους εξαιτίας της απόρριψης λυμάτων και υγρών 

αποβλήτων.  

Όξινη βροχή, προκαλούμενη από το διοξείδιο του θείου και του αζώτου που 

απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων από 

εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και τα καυσαέρια των οχημάτων.  

Πηγές ραδιενεργούς ρύπανσης, όπως τα πυρηνικά και εργοστασιακά απόβλητα, τα 

πυρηνικά ατυχήματα, καθώς και τα «ηλεκτρονικά απόβλητα», τηλεοράσεις, κινητά, 

Η/Υ, που περιέχουν μη ανανεώσιμους πόρους, όπως κασσίτερο, ψευδάργυρο, 

αλουμίνιο, χάλυβα, χαλκό, αλλά και επικίνδυνα βαρέα μέταλλα όπως κάδμιο, 
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μόλυβδο, νικέλιο, υδράργυρο, τα οποία πρέπει να απορριφθούν και να 

ανακυκλωθούν κατά το δυνατόν
1,2

.  

Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη και οι επιπτώσεις της, το λιώσιμο των πάγων, η 

άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα κρούουν τον 

κώδωνα του κινδύνου, καθώς επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα κάθε έκφανση της 

ανθρώπινης ζωής. Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο, για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2 
ο 

C σε σχέση με 

την προβιομηχανική εποχή, μας έχουν φέρει μπροστά στη μεγάλη πρόκληση για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που απευθύνεται στον ενεργειακό 

τομέα και επιβάλλει μεγάλες αλλαγές τόσο στην κατανάλωση όσο και στην 

παραγωγή ενέργειας.  

Μέσα από μια δέσμη μέτρων, αρχικά με στόχο το έτος 2020, η Ε.Ε. κινείται σε 

τέσσερις αλληλοσυμπληρούμενες κατευθύνσεις προς μία οικονομία χαμηλών 

εκπομπών: Την αναθεώρηση του μηχανισμού εμπορίας αδειών εκπομπής CO2, το 

δεσμευτικό όριο εκπομπών για το 2020 για κάθε κράτος μέλος, τους δεσμευτικούς 

εθνικούς στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και το 

νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της ανάπτυξης και ασφαλούς χρήσης 

τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)
3
.  

Ήδη βρίσκεται σε προετοιμασία η διαδικασία για την έκδοση νέας περιβαλλοντικής 

οδηγίας, που θα συγκεκριμενοποιεί τον στόχο της Ε.Ε. για το 2030 ώστε να μην 

αποκλίνουμε από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Απαιτείται σχεδιασμός, 

παρακολούθηση και συχνές αναφορές από τα κράτη μέλη, ώστε να καλυφθούν τα 

κενά και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, καθώς και πραγματοποίηση ανασκόπησης 

το έτος 2025, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου.  

Τα κράτη θα πρέπει να δεσμευτούν με νέους, συγκεκριμένους στόχους στους τομείς 

του ηλεκτρισμού, της θέρμανσης - ψύξης και των μεταφορών, μέσα από ένα σωστό 

θεσμικό πλαίσιο που θα χαράξει σαφείς πολιτικές, θα προωθήσει τις επενδύσεις, θα 

συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών αγορών 

                                                           
1
(http://onkaparingacity.com/onka/living_here/waste_recycling/other_services/ewaste.jsp)  

  
 

2
(http://www.wwf.gr/sustainable-economy/clean-energy/climate-change) 

3
(Θ. Καραμπάς – Εισήγηση 13.01.2017, Κλιματική αλλαγή, ΔΠΜΣ Δίκαιο και μηχανική της 

ενέργειας) 
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ενέργειας. Απώτερος στόχος είναι η απανθρακοποίηση της οικονομίας, η ανάπτυξη, 

οι νέες θέσεις εργασίας και η προώθηση μιας ανταγωνιστικότερης οικονομίας 
4 

. 

  

Α΄ ΜΕΡΟΣ : 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

1. ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΡΙΟ 1992 

Το πρώτο βασικό κείμενο από το οποίο προκύπτει η αναγνώριση και αποδοχή του 

ζητήματος της κλιματικής αλλαγής και η υιοθέτηση της έννοιας της βιώσιμης 

ανάπτυξης είναι η Συνθήκη για την Κλιματική Αλλαγή που υπεγράφη από 154 χώρες 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο, κατά τη διάρκεια της 

Συνόδου Κορυφής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.  

Η Σύμβαση δεν έθεσε νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις, αλλά τις βάσεις για 

περαιτέρω δράση στο μέλλον. Την εποχή που επικρατούσαν πολλές αμφισβητήσεις 

για την επιστημονική στήριξη της ανάγκης υιοθέτησης μέτρων, η σύμβαση έθεσε τις 

γενικές αρχές και τη διαδικασία για τη μετέπειτα υιοθέτηση δεσμεύσεων, κυρίως 

μέσω των τακτικών συνόδων των Κρατών Μερών της. Αυτές είναι οι COP 

(Conference of the parties) που αποτελούν το ανώτατο σώμα της Σύμβασης.  

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι δε φέρουν όλες οι χώρες την ίδια ευθύνη για την 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος, εισήγαγε την αρχή των κοινών αλλά 

διαφοροποιημένων ευθυνών,  προώθησε τα έργα χρηματοδότησης με σκοπό τον 

μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έθεσε τις βάσεις συζήτησης περί 

«προσαρμογής».  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με δήλωσή της, που κατετέθη ταυτόχρονα με το έγγραφο 

επικύρωσης της Σύμβασης, έθεσε σαν συνολικό στόχο της (για όλα τα κράτη-μέλη 

από κοινού) τη σταθεροποίηση των εκπομπών της διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 

έτος 2000 στα επίπεδα του 1990.  

                                                           
4
 (Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council, Brussels, 30.11.2016) 
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2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ, 1997 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κατέστη σαφές ότι απαιτούνταν αυστηρότερες 

διατάξεις για τη μείωση των εκπομπών. Το 1997 εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο του 

Κιότο, το οποίο εισήγαγε νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για 

τις ανεπτυγμένες χώρες. 

Σύμφωνα με αυτό, προβλέπονταν δύο περίοδοι δεσμεύσεων, η πρώτη αφορούσε 

στην περίοδο 2005 μέχρι και το 2012 και η δεύτερη περίοδος άρχισε την 1η 

Ιανουαρίου 2013 και λήγει το 2020.  

Η δεύτερη αυτή περίοδος καλύπτεται από την τροποποίηση της Ντόχα, με την οποία 

οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές τους σε επίπεδο 

που θα είναι τουλάχιστον κατά 18% χαμηλότερο από εκείνο του 1990. Η ΕΕ 

δεσμεύτηκε να μειώσει στο διάστημα αυτό τις εκπομπές της σε επίπεδο που θα είναι 

κατά 20% χαμηλότερο από εκείνο του 1990. 

Η βασική αδυναμία του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι ότι υποχρεώνει μόνον τις 

ανεπτυγμένες χώρες να αναλάβουν δράση. Δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 

δεν το υπέγραψαν ποτέ, ο Καναδάς αποχώρησε πριν από το τέλος της πρώτης 

περιόδου δεσμεύσεων και η Ρωσία, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία δεν συμμετέχουν 

στη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, το Πρωτόκολλο αφορά πλέον μόνον το 14% 

περίπου των παγκόσμιων εκπομπών. Ωστόσο, περισσότερες από 70 ανεπτυγμένες 

και αναπτυσσόμενες χώρες έχουν διατυπώσει μη δεσμευτικές υποσχέσεις για τη 

μείωση ή τον περιορισμό των εκπομπών τους. Τέθηκε τελικά σε ισχύ το 2005.  

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι το πρώτο 

διεθνές νομικά δεσμευτικό έγγραφο που χρησιμοποιεί μηχανισμούς της αγοράς για 

την επίλυση παγκοσμίων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Προτείνει στα κράτη που 

θα το εφαρμόσουν τρεις «ευέλικτους μηχανισμούς», οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τον 

τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και με την εφαρμογή τους θα βοηθήσουν στην 

επίτευξη των στόχων: 

1. την εμπορία των εκπομπών (emissions trade system)   

2. τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (clean development mechanism) και 

3. την από κοινού υλοποίηση (joint implementation).  
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3. ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΙ, ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 2007 

 

Η διεθνής κοινότητα, ώριμη και προετοιμασμένη ώστε να κάνει ακόμα ένα βήμα 

μπροστά, θέτοντας το πολιτικό και θεσμικό υπόβαθρο για μια νέα διεθνή συμφωνία 

για το κλίμα, πραγματοποίησε τη διάσκεψη του Μπαλί, της οποίας οι αποφάσεις 

αποτελούν ένα μάλλον δυσανάγνωστο «οδικό χάρτη», χωρίς συγκεκριμένες 

δεσμεύσεις από και προς τους ρυπαίνοντες, αλλά αντ’ αυτού προτιμήθηκε μια 

γενικόλογη αναφορά στην ανάγκη μειώσεως των παγκοσμίων εκπομπών.  

 

4. COP 16, ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΚΟΥΝ 2010 

Κατά την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (COP16) για την Κλιματική Αλλαγή στο 

Κανκούν σε μια ύστατη προσπάθεια, οι κυβερνήσεις των κρατών που μετείχαν στη 

συνάντηση του ΟΗΕ προχώρησαν σε μια νέα σειρά δεσμεύσεων.  

Η συμφωνία ουσιαστικά περιλαμβάνει 2 αποφάσεις, μία για το Πρωτόκολλο του 

Κιότο και μια δεύτερη για την προπαρασκευή μιας γενικότερης συμφωνίας που 

πιθανόν να καταλήξει σε ένα δεύτερο πρωτόκολλο. Αυτό θα περιλαμβάνει και τις 

ΗΠΑ, αλλά και πολιτικές δεσμεύσεις από τα άλλα μεγάλα κράτη (Κίνα, Ινδία, 

Βραζιλία κλπ.), όπως κατέληξε μετά από διαπραγματεύσεις η Ομάδα για την 

Μακροπρόθεσμη Δράση Συνεργίας (Long-term Cooperative Action – εφεξής AWG-

LCA). Η AWG-LCA είναι η Ομάδα Εργασίας που επεξεργάζεται στα πλαίσια της 

Σύμβασης-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή ένα σχέδιο συμφωνίας για ένα νέο 

Πρωτόκολλο, με την συμμετοχή όλων, περιλαμβανομένων και αυτών που δεν έχουν 

κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, όπως οι ΗΠΑ.  

 

5.ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ, 2013  

Οι αντιπροσωπείες σχεδόν 200 χωρών, που συμμετείχαν στη διεθνή διάσκεψη για 

την κλιματική αλλαγή στη Βαρσοβία, κατέληξαν σε μια υποτυπώδη συμφωνία για 

περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η τελική συμφωνία επρόκειτο 
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να υπογραφεί το 2015 στο Παρίσι. Περιβαλλοντικές οργανώσεις, ωστόσο, 

καταγγέλλουν απουσία ουσιαστικής προόδου. 

Έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, αποφασίστηκε ότι όλες οι χώρες έχουν 

στη διάθεσή τους κάτι περισσότερο από ένα χρόνο για να ανακοινώσουν σαφείς, 

δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών τους. Βασικό «αγκάθι» στις 

διαβουλεύσεις: να γεφυρωθούν οι διαφωνίες μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών 

για τους στόχους που θα πρέπει να τεθούν, προκειμένου στην επόμενη διάσκεψη να 

υπογραφεί μια ιστορική συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2020 και θα 

διαδεχθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο καθορίζοντας τις μειώσεις που θα πρέπει να 

γίνουν τα επόμενα 10 χρόνια. 

Με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο, μόνο οι πιο αναπτυγμένες χώρες καλούνταν να 

περιορίσουν τις εκπομπές τους και αυτός ήταν ο βασικός λόγος, για τον οποίο οι 

Ηνωμένες Πολιτείες το απέρριπταν, υποστηρίζοντας ότι ραγδαία αναπτυσσόμενα 

κράτη, όπως η Ινδία και η Κίνα – ο μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως τα τελευταία 

χρόνια - θα πρέπει να επωμιστούν το οικονομικό βάρος της μείωσης των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. 

 Επιπλέον, μάχη δόθηκε και για το ζήτημα της «απώλειας και καταστροφής», 

δηλαδή των αποζημιώσεων στις φτωχές χώρες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 

αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Οι χώρες αυτές ζητούσαν τη δημιουργία ενός 

νέου θεσμού, ο οποίος θα διοχετεύει τις αποζημιώσεις στο μέλλον. Τελικά 

συμφωνήθηκε ο μηχανισμός αυτός να ενταχθεί σε ένα υπάρχον όργανο του ΟΗΕ. 

 

6.ΛΙΜΑ, COP 20, 2014 

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 190 χωρών πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη στη 

Λίμα του Περού, μια ακόμα διάσκεψη της οποίας οι αποφάσεις φέρνουν τις χώρες 

ένα βήμα πιο κοντά στη Συμφωνία του Παρισιού, σημειώνοντας πρόοδο στο ζήτημα 

της προσαρμογής και της μείωσης εκπομπών, καθώς και στη δέσμευση των κρατών 

να προτείνουν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για το κλίμα, τις εθνικά καθορισμένες 

προθέσεις συνεισφοράς (INDC).  
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7. ΠΑΡΙΣΙ, 2015 COP 21. 

H Συμφωνία του Παρισιού αποτελεί ιστορικό ορόσημο του παγκόσμιου αγώνα κατά 

της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για την πρώτη πολυμερή συμφωνία για την 

κλιματική αλλαγή που θα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των παγκόσμιων εκπομπών. 

Μέσα σε ένα φιλόδοξο κλίμα, καθορίζεται ως μακροπρόθεσμος στόχος να τεθεί ο 

πλανήτης σε τροχιά περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 

2
ο
C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, στέλνει το μήνυμα ότι η παγκόσμια 

μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια ήρθε για να μείνει και ότι οι πόροι θα πρέπει να 

μετατοπιστούν μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και να χρηματοδοτηθούν τα 

μέτρα για το κλίμα.  

 

8. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ   

Στο ίδιο φιλόδοξο κλίμα πραγματοποιήθηκε και η COP 22 στο Μαρόκο, 

επενδύοντας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και θέτοντας τον στόχο του 52 % της 

προερχόμενης από αυτές ενέργειας μέχρι το 2030.  

Στον απόηχο της δήλωσης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περί 

αποχώρησης από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, συμφώνα με την οποία οι 

ΗΠΑ οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 26 με 28 ποσοστιαίες μονάδες  

μέχρι το 2025, πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο η συνάντηση των ηγετών G20, 

κατά την οποία υπήρξε απόλυτη συμφωνία για τη σημασία της μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η πεποίθηση ότι όλα τα μέρη θα 

παραμείνουν ενωμένα και πλήρως δεσμευμένα στις επιταγές της Συμφωνίας του 

Παρισιού, η οποία χαρακτηρίζεται  «μη αναστρέψιμη».  

Η επόμενη συνάντηση του Conference of the parties ( COP 23 ) έχει 

προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2017 και θα πραγματοποιηθεί στη Βόννη της 

Γερμανίας.  
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Με μια συνολική ματιά στους παραπάνω χρονολογικούς σταθμούς στις παγκόσμιες 

διαπραγματεύσεις για το κλίμα, με το Πρωτόκολλο του Κιότο και τη Συμφωνία του 

Παρισιού να ξεχωρίζουν σε βαρύτητα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τέθηκαν οι 

πρώτες βάσεις για μια οικουμενική αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής 

αλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα όχι με ευχολόγια αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές 

και δράσεις. Η απαρχή συντελείται με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 

πρώτου δεσμευτικού κειμένου για τα μέρη που το υπογράφουν,  το οποίο προβλέπει 

τους «τρεις ευέλικτους μηχανισμούς» ως όχημα προς την επίτευξη των στόχων του.  

Ο πρώτος μηχανισμός, το εμπόριο εκπομπών (emissions trading) δίνει τη 

δυνατότητα στα κράτη που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις από το Πρωτόκολλο να 

συμμετέχουν σε σύστημα εμπορίας (trading) εκπομπών προκειμένου να 

εκπληρώσουν τον στόχο τους, αλλά μόνο συμπληρωματικά των εθνικών δράσεων 

τους. 

Ο δεύτερος μηχανισμός, της κοινής εφαρμογής (joint implementation), δίνει τη 

δυνατότητα υλοποίησης κοινών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων μεταξύ των 

χωρών του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης. Η χώρα που χρηματοδοτεί τις 

δραστηριότητες αυτές επωφελείται από τη μείωση των εκπομπών που θα προκύψει 

από την υλοποίηση του προγράμματος στην άλλη συμβαλλόμενη χώρα. Βασική 

προϋπόθεση οι δραστηριότητες αυτές να επιφέρουν επιπλέον μείωση εκπομπών στην 

χώρα εφαρμογής. 

Ο τρίτος μηχανισμός, της "καθαρής" ανάπτυξης (clean development mechanism), 

προβλέπει τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων από ανεπτυγμένες χώρες σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Με προϋπόθεση την εθελοντική συμμετοχή, οι 

ανεπτυγμένες χώρες επωφελούνται από τις μειώσεις των εκπομπών που προκύπτουν, 

για εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεών τους, ενώ οι αναπτυσσόμενες ωφελούνται 

από την υλοποίηση των προγραμμάτων (χρηματοδότηση, τεχνολογία κλπ.). 

Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση επιπλέον μείωσης εκπομπών και υπαρκτά οφέλη 

για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών στην αναπτυσσόμενη χώρα. 

Οι ευέλικτοι μηχανισμοί βασίζονται στο σκεπτικό ότι οι εκπομπές αερίων του 

φαινόμενου του θερμοκηπίου αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα και ότι ο τόπος όπου 
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επιτυγχάνεται ο περιορισμός τους έχει δευτερεύουσα σημασία. Με τον τρόπο αυτό, 

μπορούν να επέλθουν μειώσεις εκεί όπου το κόστος είναι χαμηλότερο, τουλάχιστον 

στην πρώτη φάση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, ο 

μηχανισμός "καθαρής" ανάπτυξης (CDM), δεδομένου ότι καλύπτει έργα σε χώρες 

πού δεν έχουν αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, στοχεύει επιπλέον στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω έργων που 

χρηματοδοτούνται από ανεπτυγμένες χώρες και οδηγούν σε μείωση εκπομπών ή σε 

αντιμετώπιση των αλλαγών του κλίματος. Αφετέρου, μέσω εισφορών που 

επιβάλλονται στα έργα αυτά, τροφοδοτείται ειδικό Ταμείο για την βοήθεια των 

αναπτυσσομένων χωρών
5
.  

 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ 

1. Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Η Ευρώπη αναμφίβολα φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ό,τι 

αφορά την προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πέραν 

του εμφανούς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και κινήτρου, μέσω αυτής της στάσης 

της διαφαίνεται ως στόχος της η ενδυνάμωσης της κοινής ταυτότητας των μελών της 

και η καθιέρωση της Ε.Ε. ως αξιόπιστου παίκτη που βρίσκεται σε θέση να μιλά για 

όλα τα μέλη του και να ασκεί κοινή εξωτερική πολιτική. Επιπλέον, κυνηγώντας την 

πρωτιά στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, η Ε.Ε. επιχειρεί να καθιερωθεί ως 

σημαντικός παίκτης σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να ασκεί επιρροή και σε τομείς 

αντίστοιχους της οικονομικής της θέσης.  

                                                           
5
  Ηλ. Σελίδα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,  Ηλ. Σελίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Ηλ. Σελίδα ΥΠΕΚΑ, 

Europa.eu, UNFCCC, «Οικολογική συμπεριφορά των πόλεων» Ι. Τσουδερός, 2008,  Κ. 

Κατσιμπάρδης,  ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΥΧΗΣ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ; (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008), Naftemporiki.gr (25.11.2013), Καθημερινή 

(31.05.2017) 
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Αν και δε φαίνεται να αναγνωρίζεται πάντα ως ηγέτης στον μακρύ και δύσκολο 

δρόμο των διαπραγματεύσεων για το κλίμα, καθώς επισκιάστηκε σε συγκεκριμένες 

χρονικές συγκυρίες από τον ρόλο των ΗΠΑ και της Κίνας, οι οποίες αντιμετωπίζουν 

το ζήτημα με διαφορετική φιλοσοφία, οπωσδήποτε συγκαταλέγεται στους πιο 

υπολογίσιμους παίκτες.
 

Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται η δυναμικότητα που επέδειξε η Ευρώπη 

στην προώθηση του πιο φιλόδοξου νομοθετικού πακέτου για τους στόχους 20-20-

20
6
. 

 

 

2. H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Με τη δυναμική της παρουσία η Ευρώπη κατέστησε σαφές το πόσο σημαντικές 

θεωρεί τις ΑΠΕ και πως πορεύεται αφοσιωμένη στον στόχο της για μια 

«απανθρακοποίηση της οικονομίας» της (decarbonization of the economy).  

Η νομική βάση επί της οποίας βασίζεται η Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική 

εντοπίζεται στην ίδια τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.  

Στο αρ. 194, με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» καθορίζονται ως στόχοι της ευρωπαϊκής 

πολιτικής α) η διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, β) η διασφάλιση 

του ενεργειακού εφοδιασμού της Ε.Ε., γ) η προώθηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δ) η προώθηση της διασύνδεσης των ενεργειακών 

δικτύων.  

Ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, στο αρ. 122, προβλέπεται η 

δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής 

κατάστασης στην περίπτωση που ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στον εφοδιασμό με 

ορισμένα προϊόντα, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.  

Στα αρ. 170-173 ΣΛΕΕ, που αφορούν στα «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ», η Ένωση 

δεσμεύεται να συμβάλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων 

                                                           
6
 The European Union as a global climate leader: confronting aspiration with evidence Charles F. 

Parker, Christer Karlsson, Accepted: 29 April 2016 / Published online: 17 May 2016 _ Springer 

science+Business Media Dordrecht 2016 
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όσον αφορά τα έργα υποδομής στον τομέα της ενέργειας, καθώς και στη διασύνδεση 

και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών δικτύων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη 

διασύνδεση των νησιωτικών, μεσόγειων και περιφερειακών περιοχών με τις 

κεντρικές. Προς τούτο προωθούνται σχέδια και δράσεις στον τομέα της εναρμόνισης 

των τεχνικών προτύπων και υποστήριξη με μελέτες σκοπιμότητας, εγγυήσεις 

δανείων και επιδοτήσεις επιτοκίου. Η Ένωση αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τον 

συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Την αρμοδιότητά της σε σχέση με την εσωτερική αγορά ενέργειας καθορίζει το αρ. 

114 ΣΛΕΕ, ενώ στα αρ. 216- 218 θεμελιώνεται η αρμοδιότητα της Ε.Ε. να ασκεί 

εξωτερική ενεργειακή πολιτική
7
. 

 

Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. κινείται σε τρεις άξονες. Πρώτος άξονας είναι η 

αειφορία, που συνίσταται στη  χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων και 

των πηγών ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και ισορροπία. 

Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από 

το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των 

προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον
8
.
 

Δεύτερος άξονας της ενεργειακής πολιτικής είναι η ασφάλεια του ανταγωνισμού. Η 

Ε.Ε. μεριμνά ώστε μέσω της μεθόδου του «unbundling» να χτίσει και να ελέγξει μια 

τέτοια κατάσταση ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, στην οποία θα υπάρχουν 

περισσότεροι προμηθευτές που θα προσφέρουν σε συμφέρουσες τιμές στους 

καταναλωτές.  

Ο τρίτος άξονας της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι η ανταγωνιστικότητα. 

Η Ευρώπη εξελίσσεται σε μια εξόχως δυναμική αγορά, που προωθεί τις νέες 

τεχνολογίες, υποστηρίζει την πράσινη οικονομία και προσβλέπει μέσω αυτών στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Απώτερος στόχος της είναι να γίνει η 

ανταγωνιστικότερη αγορά στον κόσμο, κάτι που προς το παρόν δε φαίνεται να έχει 

επιτευχθεί.  

Μέσα από τη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής της, ωστόσο, η Ένωση εμφανίζεται 

ως ένας δυναμικός παίκτης, ο οποίος έχει θέσει σαφείς στόχους και εργάζεται για 

                                                           
7
 ΣΛΕΕ 

8
 Βικιπαίδεια, «Αειφορία». 
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την επίτευξή τους. Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ο περιορισμός της 

εξάρτησής της από την εισαγωγή υδρογονανθράκων, οι οποίοι ούτε συμφέρουν 

οικονομικά ούτε ανεξάντλητοι είναι, η χρήση ΑΠΕ και η προώθηση της ανάπτυξης, 

της καινοτομίας και της απασχόλησης αποτελούν προτεραιότητα για την Ε.Ε. 
9 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η παραγωγή ενέργειας από συμβατικές πηγές, στις οποίες η 

Ευρώπη βασίζεται μέχρι σήμερα συνδυάζεται με πληθώρα αρνητικών επιπτώσεων. 

Ο λιγνίτης, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ουράνιο, είναι καύσιμα ρυπογόνα, στα 

οποία η πρόσβαση δεν είναι πάντοτε εύκολη ή συμφέρουσα και ασφαλώς με τον 

κίνδυνο της εξάντλησής τους να ελλοχεύει. Όχι μόνον η αναζήτησή τους, αλλά και η 

διαχείριση των καταλοίπων τους συνδυάζεται με ποικίλες απειλές για το περιβάλλον, 

με κυριότερη συνέπεια της χρήσης τους τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.  

Οι ΑΠΕ αντίθετα είναι καθαρές και ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, εντοπίζονται σε 

όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη και η χρήση τους συνεπάγεται πλήθος από 

πλεονεκτήματα τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την οικονομία. Πρόκειται για 

κατασκευές που θα μπορούσαν επί το πλείστον να χαρακτηριστούν απλές – σε σχέση 

πάντοτε με την περίπλοκη και απαιτητική τεχνολογία που συνοδεύει τα ορυκτά 

καύσιμα – με μηδενικά απόβλητα, η χρήση των οποίων προωθεί την αειφόρο 

ανάπτυξη και την αποκεντρωμένη παραγωγή, με απώτερο στόχο την ενεργειακή 

αυτάρκεια και την απεξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές.  

Ο προβληματισμός, ωστόσο, που συνοδεύει τέτοιου είδους μεγαλεπήβολες δηλώσεις 

είναι εάν σε μια κοινωνία καταναλωτική, άκρως απαιτητική σε ενέργεια και με 

διαρκείς αυξητικές τάσεις ζήτησης, μπορούν οι ΑΠΕ να συνεισφέρουν όσα 

υπόσχονται. Ακόμα και αν εξαιρούσαμε την πυρηνική ενέργεια, που με ερωτηματικό 

εντάσσεται για μια μερίδα επιστημόνων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 87 %
 

(Εικόνα 1)
 της παγκοσμίως καταναλισκόμενης ενέργειας για το έτος 2015 προέρχεται 

από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη ανέρχεται σε 

82% 
(Eικόνα 2)

. Το να γείρει η ζυγαριά από την πλευρά των ΑΠΕ αποτελεί οπωσδήποτε 

μια τεράστια πρόκληση.              
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Εικόνα 1, Wikipedia 

 

Εικόνα 2, (notalotofpeopleknowthat.wordpress.com) 

  

Σκόπιμο θα ήταν εξάλλου να μην παραβλέπονται τα μειονεκτήματα των ΑΠΕ, που 

καθιστούν το εγχείρημα δύσκολο και σχετίζονται κυρίως με την αδυναμία πλήρους 

κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών σε ενέργεια και που συνοψίζονται στα εξής: 
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1. Οι ΑΠΕ έχουν σχετικά χαμηλό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30 % ή και 

χαμηλότερο. Συνήθως απαιτείται ένα υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης σε μεγάλη 

επιφάνεια γης. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα κυρίως ως 

συμπληρωματικές πηγές ενέργειας.  

2. Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών 

κέντρων, εξαιτίας των αυξημένων αναγκών σε ενέργεια που υπάρχουν εκεί.  

3. Η παροχή και η απόδοση της αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας 

εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το 

κλίμα της περιοχής όπου εγκαθίστανται.  

4. Σε ό,τι αφορά ειδικά τις αιολικές μηχανές, επικρατεί η άποψη ότι δεν είναι κομψές 

από αισθητικής άποψης και ότι προκαλούν θόρυβο και ευθύνονται για θανάτους 

πτηνών, αλλά και για όλες τις μορφές ΑΠΕ επικρατεί επιφυλακτικότητα από το ευρύ 

κοινό ως προς την ένταξή τους στο περιβάλλον.  

5. Ειδικά για τα υδροηλεκτρικά έργα, υποστηρίζεται ότι προκαλούν έκλυση 

μεθανίου εξαιτίας της αποσύνθεσης των φυτών που βρίσκονται κάτω από το νερό κι 

έτσι συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
10

.  

 

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ 

Δεδομένων των μειονεκτημάτων που συνοδεύουν την αποδοτικότητα και την 

επάρκεια σε προσφερόμενη ενέργεια των ΑΠΕ, αλλά και το υψηλό συχνά κόστος 

κεφαλαίου που απαιτείται για την εγκατάστασή τους, η Ευρώπη αναλαμβάνει μια 

σειρά θεσμοθετήσεων, που ως στόχο έχουν να επιταχύνουν τη διείσδυσή τους στην 

παραγωγή ενέργειας ώστε να σταθεί συνεπείς στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. 

Με την οδηγία 2001/77/ΕΚ, «για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», 

τίθενται οι πρώτοι ενδεικτικοί στόχοι για κάθε κράτος μέλος. Σε συνδυασμό με την 

οδηγία 2003/30/ΕΚ «σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων 

ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές», έθεσαν από κοινού τους στόχους για το 
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 Βικιπαίδεια. 
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2010 και τις δράσεις για την ανάπτυξη και την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών.  

Α) Η οδηγία 2001/77/ΕΚ αποτελεί σταθμό στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού 

πλαισίου για τις ΑΠΕ στην Ευρώπη, υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να δεσμευτούν 

σε συγκεκριμένους στόχους και να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα για την επίτευξή 

τους.  

Κατόπιν της διαπίστωσης ότι οι δυνατότητες εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας δεν αξιοποιούνται επαρκώς, η Κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη 

προαγωγής τους και δη στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές. 

Για να εξασφαλιστεί η διείσδυση της ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από ΑΠΕ 

στην αγορά θα πρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικούς ενδεικτικούς στόχους 

προς τούτο, οι οποίοι θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται, ώστε να συνάδουν με τον 

συνολικό ενδεικτικό στόχο του 12 % της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης 

ενέργειας μέχρι το 2010 που έχει θέσει η Κοινότητα ως σύνολο και ειδικότερα με 

μια ενδεικτική μερίδα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παράγεται από ΑΠΕ και θα 

φθάνει το 22,1% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα 

ως το 2010.  

Με διαφανείς διαδικασίες, τα κράτη μέλη καλούνται να συστήσουν φορείς που θα 

εγγυώνται την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και να 

μεριμνήσουν για την εγκαθίδρυση ενός σύντομου και ορθολογικού συστήματος 

αδειοδοτικών διαδικασιών.  

Εξίσου σημαντική κρίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο των παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, για την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να 

θεσπίσουν ειδικό νομικό πλαίσιο, με κανόνες που θα βασίζονται σε αντικειμενικά, 

διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.  

Χωρίς να προβλέπεται κάποιο ενιαίο σύστημα στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο 

οδηγία, στο αρ. 4, αφήνει περιθώριο στα κράτη μέλη να αναπτύξουν τους δικούς 

τους μηχανισμούς στήριξης των παραγωγών, ώστε να οδηγηθούν στην επίτευξη των 

στόχων που έχουν θέσει. Στο σημείο αυτό κρίνεται από την Κοινότητα απαραίτητη η 

οικονομική βοήθεια για τη στήριξη των επενδύσεων σε ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, 
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καθώς η παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια είναι ακριβότερη αυτής που παράγεται από 

συμβατικές πηγές.  

Β) Η οδηγία 2003/30/ΕΚ έρχεται στο ίδιο πνεύμα να αγγίξει τον τομέα των 

μεταφορών, στον οποίον αναλογεί άνω του 30 % της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας στην Κοινότητα, με τάση αυξητική, που συνεπάγεται αντίστοιχες 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.  

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά και τον περιορισμό της εξάρτησής της 

από την εισαγόμενη ενέργεια, η Κοινότητα προωθεί τη χρήση των βιοκαυσίμων στις 

μεταφορές, σε συνδυασμό με άλλα εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 

του υγραερίου και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου.  

Εδώ η τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας έρχεται να 

συνδράμει στο εγχείρημα της προώθησης των βιοκαυσίμων, καθώς τα περισσότερα 

οχήματα είναι ικανά να χρησιμοποιούν χωρίς προβλήματα μείγματα χαμηλής 

περιεκτικότητας βιοκαυσίμων, με δυνατότητα αύξησης της περιεκτικότητας. 

Βιοκαύσιμα σε ακόμα υψηλότερη συγκέντρωση μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

«στόλοι επιχειρηματικών οχημάτων», ως αναφέρονται στο κείμενο της οδηγίας, που 

μπορούν να λειτουργήσουν με καθαρά βιοκαύσιμα.  

Αναφορά γίνεται και στην επιλογή του υδρογόνου ως εναλλακτικής μορφής 

καυσίμου, το οποίο περιλαμβάνεται στην ερευνητική πολιτική των κρατών μελών σε 

συνδυασμό με τις ερευνητικές δραστηριότητες για τις λοιπές μορφές βιοκαυσίμων. 

Σύμφωνα με το κείμενο της οδηγίας, η αύξηση του μεριδίου των βιοκαυσίμων στην 

αγορά θα επιτευχθεί μέσω μιας δέσμης μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 

φορολογικής απαλλαγής, των οικονομικών ενισχύσεων της μεταποιητικής 

βιομηχανίας και της θέσπισης ενός υποχρεωτικού ποσοστού βιοκαυσίμων για τις 

εταιρείες πετρελαιοειδών.  

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι μια ελάχιστη αναλογία 

βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων θα διατίθεται στις αγορές τους, 

θέτοντας παράλληλα ειδικούς ενδεικτικούς στόχους προς τούτο. Ως τιμή αναφοράς 

από την Κοινότητα ορίζεται ποσοστό 2% επί του συνόλου της βενζίνης και του 
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πετρελαίου ντίζελ που διατίθεται στις αγορές μέχρι το τέλος του 2005 και ποσοστό 

5,75 % μέχρι το τέλος του 2010.  

Επιπλέον, υποχρεούνται να συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, στις οποίες θα 

αναλύονται τόσο τα μέτρα και οι πολιτικές με τις οποίες επιχειρήθηκε η προώθηση 

των βιοκαυσίμων, όσο και οι εθνικοί πόροι που διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό, 

ώστε να εξετάζεται η πρόοδος και η αποτελεσματικότητά τους σε κάθε χρονική 

φάση.  

Γ) Η οδηγία 2009/28/ΕΚ «σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 

2003/30/ΕΚ» αποτελεί τη σημαντικότερη οδηγία που εξεδόθη στο πλαίσιο της 

πολιτικής της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με απώτερο 

στόχο την όλο και μεγαλύτερη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα των 

κρατών μελών, επιχειρεί να τα δεσμεύσει με νέους εθνικούς στόχους, ώστε να 

επιτευχθεί ο συνολικός στόχος του 20% μέχρι το έτος 2020 για την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα.  

Ερχόμενη να συνοψίσει, επικαιροποιήσει και συμπληρώσει το πλαίσιο προώθησης 

πολιτικών για το κλίμα, περιλαμβάνει εφ’ όλης της ύλης ζητήματα, θεσπίζοντας 

κοινό πλαίσιο για την προώθηση κάθε μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

Συνεκτιμώντας τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης, το διαφορετικό δυναμικό, το 

υφιστάμενο επίπεδο ενέργειας από ΑΠΕ και το ενεργειακό μείγμα κάθε κράτους 

μέλους και κατόπιν μιας δίκαιης και κατάλληλης κατανομής, ορίζεται ένας 

επιμέρους στόχος ως προς την χρήση ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή 

ενέργειας. Ειδικά, ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη χρήση ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών 

και προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια των προδιαγραφών για τα καύσιμα 

κίνησης και διαθεσιμότητα των καυσίμων, τίθεται το ίδιο επίπεδο ως στόχος για 

κάθε κράτος μέλος και δη το ποσοστό του 10 %. Το ποσοστό αυτό ορίζεται ως 

μερίδιο της τελικής ενέργειας που καταναλώνεται από τον τομέα των μεταφορών, το 

οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί από ανανεώσιμες πηγές στο σύνολο και όχι μόνο από 

βιοκαύσιμα.  

Η οδηγία περιλαμβάνει εκτεταμένη αναφορά στα βιοκαύσιμα και βιορευστά, για τα 

οποία ορίζει αυστηρά κριτήρια αειφορίας, μηχανισμούς ελέγχου και κίνητρα για την 
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πριμοδότησή τους ως προς την τιμή, εφόσον πληρούν δεδομένα κριτήρια.  Η 

αλόγιστη χρήση της γης για την καλλιέργεια πρώτων υλών, προοριζόμενων για 

βιοκαύσιμα και βιορευστά, πυροδότησε μια σειρά εξελίξεων που έθεσαν υπό 

αμφισβήτηση τον ρόλο τους στον αγώνα για την κλιματική αλλαγή. Τόσο η 

καταστροφή των εδαφών με βιοποικιλότητα όσο και η μετατροπή χρήσης εδαφών 

που προορίζονταν για γεωργικές καλλιέργειες και άλλων με υψηλά αποθέματα 

άνθρακα στο έδαφος ή την βλάστησή τους είναι ενέργειες που – εάν αφεθούν 

ανεξέλεγκτες - κινδυνεύουν να διαστρεβλώσουν την προσπάθεια που 

πραγματοποιείται γύρω από τη χρήση των βιοκαυσίμων και βιορευστών ως 

αξιόπιστης εναλλακτικής. Ως εκ τούτου,  παράλληλα με τους μηχανισμούς στήριξης 

προς τη συγκεκριμένη μορφή ΑΠΕ, τίθενται αυστηρά κριτήρια ελέγχου, αλλά και 

ενίσχυση της σχετικής έρευνας, ώστε να διασφαλιστεί ότι κατά τον υπολογισμό της 

μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές 

επιπτώσεις όσον αφορά τον άνθρακα, από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών.  

Για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας προβλέπονται καθεστώτα στήριξης από τα 

κράτη μέλη, τα οποία θα συνίστανται σε «κάθε μέσο, καθεστώς ή μηχανισμό που 

δρομολογείται από κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών και προάγει τη χρήση 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας το κόστος της εν λόγω ενέργειας, 

αυξάνοντας την τιμή πώλησής της ή αυξάνοντας, με την επιβολή υποχρέωσης 

χρήσης ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών ή με άλλον τρόπο, τις αγοραζόμενες 

ποσότητες της εν λόγω ενέργειας, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι επενδυτικές 

ενισχύσεις, οι φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι επιστροφές φόρου, τα 

καθεστώτα στήριξης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν πράσινα πιστοποιητικά και τα 

καθεστώτα άμεσης στήριξης των τιμών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων 

τιμών αγοράς και της καταβολής πριμοδοτήσεων» (Αρ. 2, ια).  

Επίσης, ότι «θα πρέπει η Κοινότητα και τα κράτη μέλη να διαθέσουν σημαντικό 

ποσό των χρηματοδοτικών πόρων στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σχέση με τις 

τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα πρέπει να αποδώσει υψηλή προτεραιότητα στην 

έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (Εισ. Εκθ. 

22).  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of 
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Innovation and Technology) είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ε.Ε., αποστολή του 

οποίου είναι να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στη βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξή της και στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την 

προώθηση και την ενίσχυση των συνεργιών και της συνεργασίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων. Επίσης, 

στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική σκέψη, ώστε να 

ευδοκιμήσει στην Ευρώπη η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα παγκόσμιας 

εμβέλειας. 

Το EIT αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ”Horizon 2020”, του προγράμματος 

πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί 

κεντρικό πυλώνα της “Ένωσης Καινοτομίας”  (Innovation Union), μιας 

εμβληματικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” (Europe 

2020),  που έχει  στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε 

παγκόσμιο επίπεδο
11

. 

Τα προβλεπόμενα από την οδηγία καθεστώτα στήριξης θα πρέπει να ελέγχονται ως 

προς την εύρυθμη λειτουργία τους από εσωτερικούς μηχανισμούς κάθε κράτους 

μέλους, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να μπορέσουν 

τα κράτη μέλη να προβλέψουν αποτελεσματικά εθνικά μέτρα για τη συμμόρφωση 

προς τους στόχους τους.  

Για την επιτυχή εφαρμογή και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω 

προβλεπόμενων μέτρων, επιβάλλεται να ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές 

διαφανείς και απλουστευμένες κατά το δυνατόν διαδικασίες, οι οποίες θα 

ενθαρρύνουν τους υποψηφίους, ενώ γίνεται ειδική μνεία στην αξιοποίηση των 

τοπικών ενεργειακών πόρων, την τοπική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας σε τοπικό επίπεδο.   

 

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ   

Πέραν όμως των παραπάνω οδηγιών, που καλύπτουν επί το πλείστον το πλαίσιο  

προώθησης των ΑΠΕ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σκόπιμο θα ήταν να γίνει αναφορά και 
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σε οδηγίες που ναι μεν προωθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής, το πράττουν ωστόσο όχι ενισχύοντας της ΑΠΕ, αλλά μέσω της 

προσπάθειας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας.     

1. Η οδηγία 2002/91/ΕΚ, «για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», κάνει ρητή 

αναφορά στα προϊόντα πετρελαίου, το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα, τα 

οποία αποτελούν ουσιώδεις πηγές ενέργειας και κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα, ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται συνετή και ορθολογική χρήση τους.  

Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι σημαντικό εργαλείο, που επιτρέπει στην 

Κοινότητα να ελέγχει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και δεδομένου του 

γεγονότος ότι τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 40 % της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας, τάση ολοένα αυξανόμενη που θα αυξήσει κατά συνέπεια τις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί μια σειρά μέτρων 

που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  

Στην οδηγία προβλέπονται τόσο τα κριτήρια υπολογισμού της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων, όσο και ένα ελάχιστο όριο απαιτήσεων ώστε να μπορούν να 

λάβουν την απαιτούμενη  ενεργειακή πιστοποίηση. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 

μεριμνήσουν για την ενημέρωση του κοινού, να δώσουν κίνητρα στους χρήστες των 

κτιρίων και εφόσον το ζητήσουν, οι ενημερωτικές εκστρατείες να αποτελέσουν 

αντικείμενο κοινοτικών προγραμμάτων.  

2. Με την οδηγία 2004/8/ΕΚ «για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας 

βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για 

την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΚ», δίνονται κίνητρα για την ενθάρρυνση της 

μετακίνησης προς αποδοτικότερες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής θερμικής – ηλεκτρικής 

ενέργειας. Οι μονάδες αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως μονάδες υψηλής 

απόδοσης, όταν η εξοικονόμηση της ενέργειας που  προκύπτει από την 

συμπαραγωγή υπερβαίνει το ποσοστό του 10 %.  

Και στον τομέα αυτόν προβλέπονται κρατικοί μηχανισμοί στήριξης, οι οποίοι θα 

ανταποκρίνονται στη ζήτηση και θα δημιουργήσουν ένα σταθερό οικονομικό και 

διοικητικό περιβάλλον για τις επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις συμπαραγωγής.  



 
23 

 

3.Η οδηγία 2012/27/ΕΚ «για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των 

οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ 

και 2006/32/ΕΚ» αναφέρεται στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη γεφύρωση 

του χάσματος, ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος ενεργειακής απόδοσης της 

Ε.Ε. για το έτος 2020, καθώς δε βρίσκεται στον σωστό δρόμο για την εκπλήρωση 

των δεσμεύσεών της. Τα μέτρα αυτά θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα 

ενέργειας, παραγωγή, μεταφορά και διανομή, τον ηγετικό ρόλο του δημοσίου τομέα 

στην ενεργειακή απόδοση, τα κτίρια, τις συσκευές, τη βιομηχανία, καθώς και την 

ανάγκη να αποκτήσουν οι καταναλωτές τη δύναμη να διαχειρίζονται την ενεργειακή 

τους κατανάλωση. 

Συγκεκριμένα, η οδηγία προωθεί κανόνες για την άρση των φραγμών στις αγορές 

ενέργειας και για την υπέρβαση των αδυναμιών της αγοράς που ενδέχεται να 

παρεμποδίσουν την απορρόφηση της ενεργειακής απόδοσης. Επίσης ενδυναμώνεται 

η θέση των καταναλωτών, που θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πόση ενέργεια 

καταναλώνουν. 

Από την οδηγία καλύπτονται και οι τομείς των καθεστώτων υποχρεώσεων 

ενεργειακής απόδοσης, οι ενεργειακοί έλεγχοι σε συνδυασμό με τα συστήματα 

πιστοποίησης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, τα συστήματα πληροφοριών 

μετρήσεων και χρέωσης και το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, καθώς και 

η γενικότερη ενημέρωση των καταναλωτών. 

Προωθείται η αποδοτικότητα στη θέρμανση και την ψύξη, ενώ αναφορά γίνεται και 

στην ενημέρωση και πρόσβαση του κοινού σε ενεργειακές υπηρεσίες.  

Τέλος, τα κράτη μέλη, μέσω ενός εθνικού ταμείου ενεργειακής απόδοσης, 

χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και με παρεμβάσεις στο 

νομοθετικό τους καθεστώς, δημιουργούν κίνητρα για την προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης. Μέσω των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση και τις 

ετήσιες εκθέσεις τους θα γίνεται η τελική και συνολική αποτίμηση της 

συντελεσθείσας προόδου.  

Αν και η οδηγία αποτελεί αδιαμφισβήτητα βελτίωση σε σχέση μη την προγενέστερη 

πολιτική για την ενεργειακή απόδοση, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που θέτει 

τα κράτη μέλη πρότειναν πολύ διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού, συστήματα 
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παρακολούθησης και επαλήθευσης, καθιστώντας δυσχερή την εκτίμηση του κατά 

πόσο είναι τελικά πιθανό να υλοποιηθεί η προβλεπόμενη εξοικονόμηση πόρων και 

εάν αυτά επαρκούν για την επίτευξη του κοινού στόχου
12

.  

4. Τέλος, από τις πολιτικές της Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής δε θα μπορούσε να λείπει η οδηγία 2009/29/ΕΚ « για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2003/29/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας», σύστημα το 

οποίο θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και ξεκίνησε να λειτουργεί την 1
η
 

Ιανουαρίου του 2005, αποτελεί δε τον θεμέλιο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και το βασικό εργαλείο της για τη μείωση 

των βιομηχανικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο.  

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών εντός της Ε.Ε. καθιερώθηκε 

προκειμένου η Ένωση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει σύμφωνα με 

το Πρωτόκολλο του Κιότο να μειώσει τι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% 

έως το 2012 και κατά 20 % έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
13

.
 

Σε αυτό συμμετέχουν οι 28 χώρες της Ε.Ε. – συμπεριλαμβανομένου του Ην. 

Βασιλείου – και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, και σύμφωνα με αυτό 

κάθε δικαίωμα αντιστοιχεί στην άδεια εκπομπής ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα 

ή ισοδύναμης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) για καθορισμένη περίοδο. 

Καλύπτει το 50 % περίπου των εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη και τα ¾ 

παγκοσμίως. 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) καλύπτει σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής και εγκαταστάσεις παραγωγής, καθώς και εκπομπές από 

αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ των ευρωπαϊκών 

αερολιμένων, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν κατάλληλη άδεια εκπομπής αερίων του 

θερμοκηπίου. 
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Εντός του ενιαίου ανώτατου ορίου της ΕΕ για τις άδειες (το οποίο μειώνεται κατά 

1,74% ετησίως), οι φορείς εκμετάλλευσης εργοστασίων λαμβάνουν ή 

αγοράζουν άδειες εκπομπής τις οποίες μπορούν να πωλήσουν και να αγοράσουν 

μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες. Μπορούν επίσης να ανταλλάξουν με άδειες 

ορισμένα περιορισμένα ποσά διεθνών πιστώσεων από έργα με χαμηλές εκπομπές 

ανά τον κόσμο, ήτοι περιβαλλοντικά projects εκτός Ε.Ε.(clean development 

mechanism). 

Κατόπιν ετήσιων εκθέσεων και ελέγχων, για τις εκπομπές που υπερβαίνουν τις 

άδειες των φορέων επιβάλλονται πρόστιμα, με τον τρόπο αυτό, οι εναλλακτικές των 

ρυπογόνων επιχειρήσεων είναι  να αγοράσουν επιπλέον δικαιώματα, ώστε να 

καλύψουν του ρύπους τους, να πληρώσουν πρόστιμο ή να μειώσουν τις εκπομπές 

τους.  

Απώτερος στόχος είναι τόσο το ανώτατο όριο των εκπομπών όσο και ο αριθμός των 

αδειών να μειώνεται σταδιακά ενώ οι χώρες της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούν 

τουλάχιστον 50 % των εσόδων που λαμβάνουν από τον πλειστηριασμό των αδειών 

σε μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όπως την ανάπτυξη των ΑΠΕ και 

τεχνολογιών που συμβάλλουν σε μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών 

εκπομπών, την ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CO2,  τη 

χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κλπ.  

Με τον τρόπο αυτόν, δίνει οικονομικά κίνητρα στις ρυπογόνες επιχειρήσεις για να 

μειώσουν τις εκπομπές τους, όπου αυτό αποτελεί την οικονομικότερη λύση, αλλά 

ταυτόχρονα τις ωθεί στην ανάπτυξη κατάλληλης τεχνολογίας προς τούτο.  

Η οδηγία έρχεται να θεσπίσει μέτρα για ένα πιο εναρμονισμένο σύστημα εμπορίας, 

ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα τα οφέλη, να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στην 

εσωτερική αγορά και να διευκολύνεται η σύνδεση ανάμεσα σε περισσότερα 

συστήματα εμπορίας εκπομπών. Επιδιώκει την επέκταση της εφαρμογής του σε 

νέους τομείς και νέα αέρια και την εναρμόνιση των κανόνων για τα νεοεισερχόμενα 

στο σύστημα κράτη μέλη.  

Παράλληλα προβλέπονται κίνητρα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, που 

σχετίζονται και με τη δέσμευση και αποθήκευση CO2, ενώ θίγεται και το μείζον 

ζήτημα της αντιμετώπισης του προβλήματος της «διαρροής άνθρακα» (carbon 
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leakage)  και των οικονομικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν προς την ενίσχυση 

των κλάδων που είναι εκτεθειμένοι, καθώς συνεπάγεται αύξηση στο κόστος 

παραγωγή τους.  

Τέλος, μέσω της ενθάρρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών να 

συμμετάσχουν στο σύστημα εμπορίας, αλλά και μέσω πρόβλεψης μηχανισμών για 

αμοιβαία αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ του κοινοτικού και άλλων συστημάτων 

εμπορίας, επιδιώκεται μια ενοποιημένη αντιμετώπιση του ζητήματος των εκπομπών 

αέριων ρύπων, που αποτελεί και μονόδρομο στον αγώνα κατά της κλιματικής 

αλλαγής.  

Μια ενοποιημένη τιμή άνθρακα, καθώς και η εφαρμογή της πολιτικής του Border 

Carbon Adjustment (Συνοριακή προσαρμογή φορολόγησης άνθρακα), θα έδιναν την 

απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. και στα μειονεκτήματα που 

συνοδεύουν το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων, μειώνοντας τον κίνδυνο της 

«διαρροής άνθρακα», διατηρώντας την ισορροπία του ανταγωνισμού για τις 

επιχειρήσεις και τα προϊόντα της, εξασφαλίζοντας έσοδα για της ευρωπαϊκές χώρες 

μέσω των δασμών και κατά συνέπεια κίνητρα για την προώθηση της πράσινης 

τεχνολογίας. Αυτό προϋποθέτει ωστόσο τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία τρίτων 

χωρών, που δεν επιδεικνύουν την ίδια ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα και ο 

δρόμος προς μια τέτοια κατεύθυνση προβλέπεται δύσκολος
14 

.  

 

5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η εικόνα μιας φιλόδοξης Ευρώπης, που στρέφεται με δυναμισμό προς την πράσινη 

ανάπτυξη, δε θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξάρτησή της από τις 

συμβατικές μορφές ενέργειας και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που τις 

περιβάλλει, ώστε να μην αποκλίνει από τους στόχους της. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το έτος 2015, η παραγόμενη στην Ευρώπη 

ενέργεια προήλθε κατά ποσοστό 28,9 % από την πυρηνική ενέργεια, 18,9 % από 

στερεά καύσιμα, 14% από φυσικό αέριο, 9,8 % από προϊόντα ακατέργαστου 

                                                           
14

 Αθ. Σταμούλης, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, Εισήγηση 3.2.17, ΔΠΜΣ Δίκαιο και μηχανική της ενέργειας. 
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πετρελαίου, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να έχουν φτάσει σε ποσοστό 26,7%
 

(Εικόνα Eurostat).  

 

Σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, που κατέχει σημαντικό ποσοστό της 

συνολικής παραγωγής, υπάρχει μια πληθώρα νομοθετικών κειμένων, ξεκινώντας 

από τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

(ΕΥΡΑΤΟΜ), σύμφωνα με την οποία η πυρηνική ενέργεια προορίζεται για 

αποκλειστικά ειρηνική χρήση και δη την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πυρηνικών 

βιομηχανιών για την εξασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Δεδομένης της 

επικινδυνότητας που συνοδεύει τον συγκεκριμένο τομέα, ακολούθησαν σημαντικές 

ρυθμίσεις για την ασφάλεια στις πυρηνικές εγκαταστάσεις (οδηγία 

2014/87/ΕΥΡΑΤΟΜ), τόσο σε σχέση με τη λειτουργία τους, όσο και τη διαχείριση 

των πυρηνικών αποβλήτων (2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ), που αποτελεί μείζον ζήτημα και 

την κυριότερη αιτία προβληματισμού για τη συγκεκριμένη μορφή ενέργειας. Η 

παύση της λειτουργίας και ο παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν 

ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους αποτελεί μια μακρά και δαπανηρή διαδικασία, 

για την οποία η Ε.Ε. μεριμνά, καθώς οδεύουμε προς την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

που θα καταστήσουν την πυρηνική ενέργεια φιλική και συμφέρουσα, με πυρηνικούς 

αντιδραστήρες 3
ης

 και 4
ης

 γενιάς.  Με την οδηγία 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ καθορίζονται 
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βασικά πρότυπα ασφαλείας (safety standards) για την προστασία των ατόμων που 

εκτίθενται για επαγγελματικούς, ιατρικούς και οποιουσδήποτε άλλους λόγους σε 

ακτινοβολία, ενώ δε θα μπορούσε να λείπει η πρόβλεψη για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού σε πρώτες ύλες και η παρακολούθηση της αγοράς των πυρηνικών 

καυσίμων, αρμοδιότητα του Euratom Supply Agency. Σύμφωνα με την από 

10.11.2016 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα εργασιών του 

έτους 2017 στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, έχει εγκριθεί κονδύλιο ύψους 27 

εκατομμυρίων Ευρώ
15

. 

Για τον οικολογικό σχεδιασμό των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και των λεβήτων στερεού καυσίμου, η οδηγία 2009/125/ΕΚ 

θέτει νέες προϋποθέσεις και πρακτικές εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να 

προστατεύεται ο ανταγωνισμός, αλλά και να επιτυγχάνεται η βελτίωση της 

ενεργειακής τους απόδοσης. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα θα πρέπει να συνδέονται 

από τη φάση του σχεδιασμού τους ακόμα με τη ρύπανση που θα προκαλέσουν σε 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Έτσι, υπολογίζοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

κάθε προϊόντος και ενσωματώνοντας τον παράγοντα αυτόν στον σχεδιασμό του, θα 

επιτευχθεί ακόμα ένα βήμα προς την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.  

Το φυσικό αέριο, ως μια πιο οικολογική από την άποψη των εκπομπών ενεργειακή 

λύση, κατέχει σημαντικό μερίδιο στην παραγωγή ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πέραν της εμφανούς προσπάθειας για την εξασφάλιση εναλλακτικών ως προς τους 

προμηθευτές αλλά και τις οδούς διέλευσης του πολύτιμου αερίου για την Ευρώπη, 

μια σειρά νομοθετημάτων στοχεύει στη ρύθμιση της αγοράς του φυσικού αερίου 

κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών σε όσο 

το δυνατόν φθηνότερο αέριο.  Με την οδηγία 2008/92/ΕΚ για τη βελτίωση της 

διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό 

καταναλωτή, επιδιώκεται ένα τέτοιο σύστημα διαφάνειας των τιμών και των όρων 

πώλησης του φυσικού αερίου, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα ελεύθερης 

επιλογής από τον εκάστοτε χρήστη του προμηθευτή του, ενώ η οδηγία 2009/73/ΕΚ 

«σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ», ενισχύει το νομικό πλαίσιο προς την επίτευξη 
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του στόχου της Ένωσης προς την παροχή νέων επιχειρησιακών ευκαιριών και την 

αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου. Στον πυρήνα των ρυθμίσεων βρίσκεται ο 

«αποτελεσματικός διαχωρισμός» (effective unbundling), των δικτύων από τις 

δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας, καθώς και η καθιέρωση κανόνων για 

έναν ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος και μεταφοράς, ώστε να εξαλειφθεί ο 

κίνδυνος διακρίσεων στην εκμετάλλευση των δικτύων, να ενισχυθεί η παροχή 

κινήτρων στις κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις να προχωρήσουν στις αναγκαίες 

επενδύσεις στα δίκτυά τους και να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των 

νεοεισερχόμενων στην αγορά. Η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 

συνδέεται άρρηκτα με την ασφάλεια του εφοδιασμού και την αειφορία, που θα 

επιτευχθούν μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας, των ανταγωνιστικών τιμών 

και των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή.   

Σε ό,τι αφορά τα πετρελαιοειδή, τόσο ο έλεγχος της ποιότητας των καυσίμων, όσο 

και οι εκπομπές των οχημάτων και η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι 

ζητήματα που απασχολούν την Ε.Ε. Με την οδηγία 2009/30/ΕΚ που αφορά στις 

προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, καθώς 

και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έρχεται να επανεξετάσει τις προδιαγραφές των 

καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων που θα πρέπει να πληρούν 

προϋποθέσεις αειφορίας, και να θέσει μέθοδο υπολογισμού των εκπομπών των 

καυσίμων καθ’ όλον τον κύκλο ζωής τους. Καθώς τα καύσιμα μεταφορών 

υπολογίζεται ότι ευθύνονται για το 20 % περίπου των εκπομπών στην Ε.Ε., θέτει ως 

στόχο τη μείωση των εκπομπών αυτών, τόσο για λόγους υγείας, όσο και για φανεί 

συνεπείς στις δεσμεύσεις της. Η οδηγία 2015/1513/ΕΚ «για την τροποποίηση της 

οδηγίας  98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κάνει λόγο για τεχνολογικά προηγμένα 

βιοκαύσιμα και εφιστά την προσοχή στην έμμεση αλλαγή χρήσης της γης, που θέτει 

σε κίνδυνο τους στόχους της Ένωσης. Ως μέσο για την επίτευξη του ποσοστού 10% 

της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας προτείνεται η πρόσμειξη συγκεκριμένων προδιαγραφών 

βιοκαυσίμων αλλά και η προώθηση της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά σε 

ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών που προέρχονται από επιβατικά οχήματα, η 
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νομοθεσία της Ε.Ε. θέτει υποχρεωτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τα 

καινούρια αυτοκίνητα. Ως στόχος για το έτος 2021 - με όλα τα νέας τεχνολογίας 

αυτοκίνητα –έχουν οριστεί τα 95 γραμμάρια CO 2 ανά χιλιόμετρο, που 

αντιπροσωπεύει μείωση κατά 40 % με τον μέσο όρο του έτους 2007
16

.  

Βασικά νομοθετικά κείμενα που ρυθμίζουν τις αέριες εκπομπές των διυλιστηρίων 

αποτελούν η οδηγία 2001/81/ΕΚ για τα εθνικά όρια εκπομπών, η οδηγία 2010/75/ΕΕ 

για τα βιομηχανικά όρια εκπομπών και η από 9/10/2014 απόφαση για Best Available 

Techniques. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ορίζονται ανώτατα όρια βιομηχανικών 

εκπομπών σε αέρα, νερό και έδαφος για τους κύριους ρύπους και καθιερώνονται τα 

Best Available Practices Reference Documents με τις βέλτιστες τεχνολογίες ανά 

τομέα ως δευτερογενής νομοθεσία της Ένωσης. Ό,τιδήποτε σχετίζεται με την 

τεχνολογία των βιομηχανικών μονάδων από τον σχεδιασμό τους και την 

αδειοδότηση έως και τη διακοπή της λειτουργίας τους καλύπτεται νομοθετικά, ώστε 

να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική προστασία με όρους βιωσιμότητας. 

Με την οδηγία 2016/2284/ΕΕ ορίζονται εθνικά όρια εκπομπών για πέντε είδη 

ατμοσφαιρικών ρύπων για την περίοδο 2020 – 2030, θέτοντας νέους στρατηγικούς 

στόχους στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθαρός αέρας για την Ευρώπη». 

Τέλος, η οδηγία 2013 /30/ΕΕ που αφορά στην ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και η 2009/119/ΕΕ «σχετικά με υποχρέωση 

διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και 

προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη», αποδεικνύουν την τεράστια σημασία 

του πετρελαίου ως πηγής ενέργειας για την Ευρώπη, ώστε να περιβάλλεται από 

πληθώρα ρυθμίσεων.  

Το νομοθετικό κόστος για τον τομέα της διύλισης και των πετρελαιοειδών κρίνεται 

ιδιαίτερα υψηλό εάν λάβει κανείς υπόψη την υψηλή φορολογία και το κόστος του 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που τον επιβαρύνουν. Απαιτούνται 

επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων Ευρώ ανά εγκατάσταση και αυτό μόνον για τον 
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εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων και όχι για την αύξηση του δυναμικού τους, εν 

ολίγοις για την επιβίωσή τους 
17 

. 

Από την πληθώρα των νομοθετημάτων που συνοδεύουν τις συμβατικές πηγές 

παραγωγής ενέργειας – στα χαρακτηριστικότερα των οποίων αποπειράθηκε να γίνει 

αναφορά - προκύπτει το συμπέρασμα ότι όχι μόνον αναγνωρίζεται η συμβολή και 

αναγκαιότητά τους αλλά και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν αγνοηθεί στο 

πλαίσιο της γενικότερης πορείας της Ευρώπης προς μια βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

6. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Παρά τις δυσκολίες και καθυστερήσεις, η Ε.Ε. επιμένει να εξελίσσει τους στόχους 

και τα σχέδια δράσης της, παραμένοντας σταθερή στην πορεία που έχει χαράξει για 

μια βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, ξεκίνησε από τους στόχους «Ευρώπη 20-20-20», 

σύμφωνα με τους οποίους επιδιώκεται: 

i) Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από 

τα επίπεδα του 1990, 

ii) 20% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

iii) Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα 

προβλεπόμενα επίπεδα μέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέχρι το έτος 

2020.  

Έπειτα, έθεσε νέους στόχους με χρονικό ορίζοντα το 2030, γνωστούς και ως 

«Στρατηγική Ευρώπη 2030», οι οποίοι περιλαμβάνουν την χρονική περίοδο 2020-

2030. Σύμφωνα με αυτούς, ποσοστό 27 % της ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται 

από ΑΠΕ, ενώ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως τα απαιτούμενα 

επόμενα βήματα για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 80-95 % κάτω των επιπέδων του 1990 έως το 2050,  οι υψηλές 

τιμές της ενέργειας και η ευπάθεια της οικονομίας της ΕΕ σε περίπτωση 

μελλοντικών αυξήσεων των τιμών, ιδίως για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η 

εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας, συχνά από πολιτικά ασταθείς 
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περιοχές, η ανάγκη για την αντικατάσταση και την αναβάθμιση της ενεργειακής 

υποδομής, η παροχή σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου για τους δυνητικούς επενδυτές 

και τέλος η ανάγκη να υπάρξει συμφωνία της ΕΕ σχετικά με έναν στόχο μείωσης 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030, ως μέρος της συμβολής της 

στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για νέα παγκόσμια συμφωνία για την αλλαγή του 

κλίματος.
 
 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Ευρώπη 2030», προτείνεται η μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%, η άντληση τουλάχιστον του 27 

% της ενέργειας στην Ευρώπη από ανανεώσιμες πηγές, η αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης κατά 27-30% και η διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 

15%, ώστε το 15 % της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ε.Ε. να μπορεί να 

μεταφέρεται και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Απώτερος και φιλόδοξος στόχος για το 2050 σύμφωνα με τον Ενεργειακό Χάρτη 

Πορείας 2050, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 – 95 % σε 

σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
 18

. 

 

7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

7.1 Τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρώπη για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, σε συνδυασμό με το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που συνοδεύει τη 

λειτουργία των συμβατικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, καθώς και τον 

ποιοτικό έλεγχο κάθε είδους συμβατικών καυσίμων, αλλά και τη γενικότερη 

απομάκρυνση των πόρων από τα ορυκτά καύσιμα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

Ευρώπη αφοσιώνεται στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για σταδιακή αλλά 

σταθερή απανθρακοποίηση της οικονομίας της.  

Για την επίτευξη του στόχου απαραίτητη είναι κάθε είδους υποστήριξη σε επίπεδο 

τεχνογνωσίας και πόρων, που προσφέρεται μέσω προγραμμάτων στήριξης. Από τα 

πρώτα που τέθηκαν σε εφαρμογή ήταν το πρόγραμμα ALTENER, το οποίο 

εγκρίθηκε με την απόφαση 93/500/ΕΟΚ και το διαδέχτηκαν το ALTENER II 

(απόφαση 646/200/ΕΟΚ) και Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη 2003-2006, το οποίο 
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διαρθρώθηκε σε τέσσερα πεδία, τα προγράμματα SAVE, ALTENER, STEER και 

COOPENER
19

. Μέσω αυτών των προγραμμάτων προωθήθηκε η χρηματοδότηση 

ερευνών, η θεσμοθέτηση κανονιστικού πλαισίου για της ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, η ενθάρρυνση των επενδύσεων, αλλά και η εξοικείωση του ευρύτερου 

κοινού με τις Α.Π.Ε. καθώς υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της 

ενέργειας, παρέχοντας ισορροπημένη συμβολή στην επίτευξη των ακόλουθων 

γενικών στόχων: ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα και 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Ακολούθως εφαρμόστηκε το «Πρόγραμμα – πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και 

καινοτομία, Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη», Competitiveness and Innovation 

Framework Programme (CIP) που καλύπτει την περίοδο 2007-2013, δυνάμει της 

απόφασης 1639/2006/ΕΚ, το οποίο ενσωματώνει ειδικά κοινοτικά προγράμματα 

στήριξης της ανάπτυξης της κοινωνίας της γνώσης και της βιώσιμης ανάπτυξης και 

θέτει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την 

οικολογική καινοτομία και του οποίου η εφαρμογή στηρίζεται σε ποικίλα μέσα, 

όπως οικονομικά, σχέδια, δίκτυα, ενέργειες ανάλυσης, που μπορούν να 

εφαρμοστούν σε κάθε ένα από τα επιμέρους προγράμματα.  Αυτά συνίστανται στα 

εξής :  

 Το πρόγραμμα για την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα που στοχεύει 

ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και υποστηρίζει την οικολογική 

καινοτομία. 

 Το στρατηγικό πρόγραμμα στήριξης σε θέματα τεχνολογιών της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας. 

 Το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη», ως συνέχεια του αντίστοιχου 2003-

2006
20,21

.  

7.2 HORIZON 2020: Σήμερα βρίσκεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020», το μεγαλύτερο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία που 

δρομολογήθηκε ποτέ και καλύπτει τη χρονική περίοδο 2014 -2020.   
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Με έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό σχεδόν 80 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πλέον των 

ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων που προβλέπεται πως θα προσελκύσουν τα 

χρήματα αυτά, φιλοδοξεί – μέσω στοχευμένων χρηματοδοτήσεων - να μεταφέρει τις 

σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά. 

 

Eικόνα, ec.europa.eu/programmes/horizon2020  

 

Το πρόγραμμα, συνδυάζοντας την έρευνα με την καινοτομία, εστιάζει σε τρεις 

βασικούς τομείς: i) την επιστημονική αριστεία, ii) τη βιομηχανική υπεροχή και iii) 

τις κοινωνικές προκλήσεις.  

i) Επιστημονική αριστεία: Στόχος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι να 

ενισχυθεί η υπεροχή της Ε.Ε. στο πεδίο της επιστήμης, μέσω της προσέλκυσης 

ταλαντούχων ατόμων και καινοτόμων εταιρειών, που θα ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητά της, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και 

συμβάλλοντας σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο.  

Η χρηματοδότηση τόσο μεμονωμένων ερευνητών, όσο και ερευνητικών ομάδων από 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, θα προωθήσει την έρευνα αιχμής, της οποίας οι 

ανακαλύψεις δίνουν το έναυσμα για αναρίθμητες ευκαιρίες.  
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Μέσω των δράσεων Marie Sklodowska – Curie παρέχονται δυνατότητες κατάρτισης 

και επαγγελματικής ανάπτυξης σε νέους και έμπειρους ερευνητές, στους οποίους 

δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε άλλη χώρα ή στον ιδιωτικό τομέα, 

προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες τους.  

Με τη δυναμική παρουσία της στις νέες τεχνολογίες αιχμής η Ευρώπη θα διατηρήσει 

την ανταγωνιστικότητά της και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ μέσω της 

συγκέντρωσης πόρων για εγχειρήματα μεγάλης κλίμακας δύναται να παρέχει στους 

ερευνητές πρόσβαση στις τελευταίες υπερσύγχρονες υποδομές.  

ii) Βιομηχανική υπεροχή: Προτεραιότητα της Ε.Ε. αποτελεί η ενθάρρυνση των 

επιχειρήσεων να επενδύσουν στην έρευνα και να συνεργαστούν με τον δημόσιο 

τομέα για την ενίσχυση της καινοτομίας. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

υποστηρίζει τις ρηξικέλευθες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία πληροφοριών και 

επικοινωνιών και η διαστημική τεχνολογία. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

απολαμβάνουν ιδιαίτερης προσοχής οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 

αποτελούν βασική πηγή θέσεων εργασίας και καινοτομίας και οι οποίες θα 

λαμβάνουν επιχειρησιακή συμβουλευτική καθοδήγηση και χρηματοδότηση, είτε 

συμμετέχουν μεμονωμένα είτε σε κοινοπραξίες.  

iii) Κοινωνικές προκλήσεις: Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» η 

Ε.Ε. αναγνωρίζει επτά προκλήσεις βασικής προτεραιότητας, η ενίσχυση των οποίων 

με στοχευμένες επενδύσεις θα έχουν όφελος για τον πολίτη. Αυτές είναι: 

- Υγεία, δημογραφικές μεταβολές και καλή διαβίωση. 

- Επισιτιστική ασφάλεια, αειφόρος γεωργία και δασοπονία, θαλάσσια και ναυτιλιακή 

έρευνα, έρευνα εσωτερικών υδάτων και βιοοικονομία. 

- Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια. 

- Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές.  

- Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες. 

- Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 

καινοτόμες και σκεπτόμενες. 

- Ασφαλείς κοινωνίες- προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και 

των πολιτών της.  
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Ο προβληματισμός για την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καθαρή 

ενέργεια είναι εμφανής στις προτεραιότητες – προκλήσεις με τις οποίες έρχεται 

αντιμέτωπη η Ε.Ε. και τους στόχους που θέτει μέσω του προγράμματος πλαισίου.  

Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να αγγίζει σύμφωνα με τις προβλέψεις τα 9 

δισεκατομμύρια μέχρι το έτος 2050, καθίσταται σαφής η ανάγκη για μια νέα 

προσέγγιση στην παραγωγή, την κατανάλωση, την επεξεργασία, την αποθήκευση 

την ανακύκλωση και διάθεση απορριμμάτων με τέτοιον τρόπο, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να διασφαλίζεται η αειφορία.  

Οι τεράστιες ποσότητες ενέργειας που απαιτούνται για τη διατήρηση του βιοτικού 

επιπέδου αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας μας, μέρος των οποίων προέρχεται 

από συμβατικές πηγές ενέργειας, επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή και έχουν θέσει 

την Ευρώπη προ των ευθυνών της. Στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχει 

θέσει, σημαντικό ρόλο θα παίξει η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020».  

Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα των μεταφορών, που μέχρι σήμερα βασίζεται σε 

συστήματα μη βιώσιμα, καθώς καταναλώνει τα όλο συρρικνούμενα αποθέματα 

πετρελαίου και συνεπάγεται βλαβερές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. 

Η πράσινη οικονομία, που θα βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον, αποτελεί 

προτεραιότητα για την Ε.Ε., η οποία επενδύει σε καινοτομίες στήριξής της, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα απορρίμματα και στον τομέα των υδάτινων πόρων.  

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μια πολυτομεακή προτεραιότητα στο 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την οποία διατίθεται το 35 % του συνολικού 

προϋπολογισμού του προγράμματος, το οποίο έρχεται σε μια δύσκολη οικονομική 

συγκυρία που περιορίζει τους οι εθνικούς προϋπολογισμούς και ενισχύει τις 

ανισότητες, να διασφαλίσει ότι οι επιδόσεις καινοτομίας όλων των κρατών μελών 

συγκλίνουν και βελτιώνονται. 

Τέλος, μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος προορίζεται για την έρευνα 

γύρω από την πυρηνική σχάση, καθώς και κάθε δυνατή χρήση της, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της ως βιώσιμης πηγής ενέργειας, σε μια Ευρώπη 
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που προβληματίζεται έντονα γύρω από τα πυρηνικά και την επικινδυνότητα που τα 

συνοδεύει.  

Με απλουστευμένες διαδικασίες και σαφείς προϋποθέσεις, το πρόγραμμα είναι 

ανοιχτό σε ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και με την εμπειρία και τα 

διδάγματα των προηγούμενων προγραμμάτων δράσης φιλοδοξεί να παράγει 

επιστήμη και τεχνολογία παγκοσμίου επιπέδου
22

 .  

Τέλος, μπροστά στις νέες προκλήσεις, δε θα μπορούσε να λείψει η προώθηση των 

νέων τεχνολογιών που αφορούν στις εκπομπές αερίων ρύπων. Το Πρόγραμμα 

Χρηματοδότησης «NER-300» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει στόχο να ενθαρρύνει τους επενδυτές του 

ιδιωτικού τομέα και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενδύσουν σε 

έργα επίδειξης σε εμπορική κλίμακα για την δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε 

γεωλογικούς σχηματισμούς καθώς και έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην πορεία προς μια οικονομία χαμηλού 

άνθρακα
23

. 

 

8. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη και 

που είχε ως συνέπεια την αποθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των 

Α.Π.Ε., ως σύνολο η ΕΕ βρίσκεται στο σωστό δρόμο, με το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να αυξάνεται σε 22 από τα 28 κράτη μέλη κατά το 

έτος 2015. Ωστόσο, δεν εμφανίζουν όλα τα κράτη μέλη τις ίδιες επιδόσεις. Σύμφωνα 

με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η πρόοδος που παρουσιάζουν 

τα κράτη μέλη σε σχέση με τους στόχους που έχουν θέσει είναι αξιόλογη, ενώ άλλα 

εμφανίζονται να απέχουν περισσότερο και άλλα λιγότερο από τους στόχους που 

έχουν θέσει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

Τα πρωτεία κατέχουν αδιαμφισβήτητα οι Σκανδιναβικές χώρες της Ε.Ε. και η 

Φινλανδία,  ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στις μεσαίες θέσεις, απέχοντας ελάχιστα από 

τους στόχους της.  

                                                           
22

 Ευρ. Επιτροπή – Horizon 2020 
23

 Eu. Commission, Climate action, NER 300 & ΥΠΕΚΑ 
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Σύμφωνα με την 2
η
 Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, 

από 1.2.2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο του 

εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας που είναι και κύριο μέλημα της 

Ενεργειακής Ένωσης. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η συνολική συνοχή και η 

φιλοδοξία των προτάσεων της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και η πολιτική δυναμική 

του σχεδίου της. Η πρόοδος θα πρέπει να αναθεωρείται σε τακτική βάση και να 

επιταχυνθεί η εφαρμογή των μέτρων της Ενεργειακής Ένωσης και η πλήρης 

συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες. Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

θέσουν προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τη διπλωματία σε θέματα ενέργειας και 

κλίματος, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μέχρι το τέλος του έτους τις 

επενδυτικές πλατφόρμες που θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση έργων 

ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας
24

. 

Η ανανεώσιμη ενέργεια βρίσκεται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της 

Ενεργειακής ένωσης και η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(2009/28/ΕΚ) αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής της και κινητήρια δύναμη 

                                                           
24

 Brussels, 1.2.2017, COM(2017) 53 final, Second Report on the State of the Energy Union 
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για την παροχή καθαρής ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες, προκειμένου η Ε.Ε. 

να αποκτήσει την πρωτιά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Oι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

ενεργειακή ασφάλεια, με την εκτιμώμενη συνεισφορά τους στην εξοικονόμηση από 

εισαγωγές ορυκτών καυσίμων το 2015 να φτάνει στα 16 δισεκατομμύρια €, ποσό 

που προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 58 δισεκατομμύρια € το 2030.  

Χάρη στην τεχνολογική πρόοδο και η ταχεία μείωση του κόστους που επέφερε, 

ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να 

ενσωματωθούν σταδιακά στην αγορά. Η αναδιατύπωση της οδηγίας για την περίοδο 

μετά το 2030, σε συνδυασμό με τις προτάσεις του σχεδίου αγοράς – όπως αυτές 

περιλαμβάνονται στο πακέτο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» - θα 

επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή των ανανεώσιμων με ισότιμους όρους με τις 

λοιπές πηγές ενέργειας.  

Οι ανανεώσιμες πηγές συνδέονται με την ενεργειακή απόδοση και ειδικά στον τομέα 

της ηλεκτρικής ενέργειας, η εναλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες 

πηγές μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Στον 

κατασκευαστικό τομέα, οι λύσεις που περιλαμβάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με έναν οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο. 

Οι ανανεώσιμες πηγές αποτελούν καθοριστική κινητήρια δύναμη για το  σύστημα 

απανθρακοποίησης της ένωσης, με τις τιμές των αερίων του θερμοκηπίου που 

απεφεύχθησαν το έτος 2015 να ισοδυναμούν  με τις συνολικές εκπομπές της Ιταλίας. 

Τέλος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση 

της Ε.Ε. ως παγκόσμιου ηγέτη στην καινοτομία. Με το 30 % των παγκόσμιων 

ευρεσιτεχνιών έχει καταστεί πρωτοπόρος στον τομέα αυτόν και δεσμεύεται να δώσει 

προτεραιότητα στην έρευνα και την καινοτομία, για την περαιτέρω προώθηση της 

ενεργειακής μετάβασης.   

Τα οφέλη των ΑΠΕ δεν περιορίζονται στις παραπάνω πέντε διαστάσεις της 

Ενεργειακής Ένωσης. Αποτελούν επιπλέον πηγή οικονομικής ανάπτυξης και 

εργασιακής απασχόλησης για τους Ευρωπαίους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη 



 
40 

 

μείωση της ρύπανσης του αέρα και βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν 

πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια.  

Μια συνολική αποτίμηση της προσπάθειας μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στον 

τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας υπήρξε τεράστια πρόοδος, τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή  των Α.Π.Ε. τη συναντάμε στον τομέα της Ψύξης- Θέρμανσης, ενώ 

υπάρχει αργή εξέλιξη στον τομέα των μεταφορών. Ως εκ τούτου, νέα μέτρα θα 

πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω πορεία της Ε.Ε. ώστε να καταστεί πρωτοπόρος 

στις ΑΠΕ και να παρέχονται υψηλής ποιότητας και οικονομικά συμφέρουσες 

υπηρεσίες στου καταναλωτές της. Σημείο αναφοράς της παρούσας πολιτικής και των 

τάσεων της αγοράς αποτελεί το “European Reference Scenario 2016”, που θα 

συμβάλει στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και την καθιέρωση πολιτικής.  

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι αδιαμφισβήτητη, με τη συνολική κατανάλωση 

ενέργεια από ΑΠΕ για την Ευρώπη να έχει αγγίξει το 16% το 2014 και να 

υπολογίζεται περί το 16,4 % για το 2015.  

 

 

Από το ποσοστό αυτό, το 18,1 % περίπου αντιστοιχεί στον τομέα ψύξης – 

θέρμανσης, ενώ σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, με ποσοστό συμμετοχής που 

ανέρχεται σε 28,3 % της καταναλισκόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, η Ε.Ε. δείχνει να 
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έχει ξεπεράσει τα επιδιωκόμενα με τα σχέδια δράσης επίπεδα. Τέλος, στις μεταφορές 

το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση περιορίζεται στο 6 % , 

το οποίο καταδεικνύει την αργή πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα και την ανάγκη 

εγρήγορσης, δεδομένου του στόχου του 10 % που έχει τεθεί μέχρι το 2020.  

Η Ε.Ε. αναγνωρίζει πως είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την ενίσχυση των 

επενδύσεων στις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας με μια προσέγγιση που θα βασίζεται 

στους κανόνες της αγοράς και αποφεύγοντας κάθε είδους αναδρομικές μεταβολές 

που θέτουν σε κίνδυνο τα έργα που προσπαθεί να υποστηρίξει. Εξαιτίας της 

γενικότερης οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε 

ΑΠΕ, που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε κεφάλαιο από τις συμβατικές, 

προκαλούνται συχνά καθυστερήσεις και ματαιώσεις των έργων που τόση ανάγκη 

έχει η Ευρώπη. Ενώ το κόστος της τεχνολογίας που συνοδεύει τις ΑΠΕ ολοένα 

μειώνεται, η πρόοδος στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών από κράτη 

μέλη δεν είναι η επιθυμητή και αναμενόμενη.  

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται τα εμπόδια της διοικητικής διαδικασίας όπως 

παρουσιάζονται συνολικά στα κράτη μέλη, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην 

ανάπτυξη των ΑΠΕ 
25

. Η άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για τις αιτηθείσες 

άδειες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την αυτόματη χορήγησή τους βρίσκεται στην 

πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν η απουσία διαδικασίας «υπηρεσίας μιας στάσης» και 

η απουσία δυνατότητας ηλεκτρονικής διαδικασίας αίτησης για τις υποψήφιες 

επενδύσεις σε ΑΠΕ.  

                                                           
25

 Öko-Institut 
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Σημαντικό κεφάλαιο στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ε.Ε. αποτελούν τα 

βιοκαύσιμα, και η ορθή αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους. Η μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχει συντελεστεί οφείλεται κυρίως στη 

χρήση βιοκαυσίμων και ελάχιστα στη χρήση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Παραμένει ασφαλώς το ζήτημα της αλλαγής χρήσης της γης και των 

υψηλών ποσοστών εκπομπών που προκαλούνται από αυτήν, ενώ σύμφωνα με τα 

πορίσματα των ερευνών, τη λύση θα δώσουν τα προηγμένα βιοκαύσιμα, τα οποία 

προέρχονται από πρώτες ύλες που δεν προορίζονται για τροφή και που έχουν 

ελάχιστες ή μηδενικές εκπομπές. Οι εισαγωγές της Ευρώπης σε πρώτες ύλες για 

βιοκαύσιμα ολοένα μειώνονται, ενώ υπάρχει αυστηρός έλεγχος για τις συνθήκες υπό 

τις οποίες καλλιεργούνται τα εισαγόμενα βιοκαύσιμα, ώστε να πληρούνται οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εδάφη, η διαπίστωση ότι 

μειώθηκαν οι βοσκότοποι δεν έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με τις βιοκαλλιέργειες. 

Μόνον η Γερμανία στην έκθεση προόδου της τεκμηριώνει τη σχέση αυτή για τα 

εδάφη της. Επικρατεί η άποψη ότι η πολιτική της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιμα θα 

επηρεάσει σημαντικά τόσο την ποιότητα και χρήση των Ευρωπαϊκών όσο και των 

λοιπών εδαφών παγκοσμίως, ενώ ανησυχίες εκφράζονται για την προστασία της 

βιοποικιλότητας, ζητήματα για τα οποία η Ε.Ε. μεριμνά μέσω της νομοθεσίας της. 

Επιπλέον, σημαντικός είναι ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και 

Γεωργίας (Food and Agriculture Organization), που υιοθέτησε κατευθυντήριες 

γραμμές, το 2012 “Responsible Governance of Tenure” και το 2014 “Responsible 

Investments in Agriculture”
 26

. 

 

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι και σήμερα, η Ε.Ε. με το ποσοστό του 16 % της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας στο σύνολό της να προέρχεται από ΑΠΕ για το 

2014, είναι πιθανό ότι θα επιτύχει του στόχους που έχει θέσει για το 2020. Στην 

κορυφή της ατζέντας βρίσκονται η προσέλκυση των επενδύσεων, 

συμπεριλαμβανομένου ενός διασυνοριακού «ανοίγματος» για υποστήριξη, καθώς 

και η ενδυνάμωση της θέσης των καταναλωτών της.  
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Το πακέτο «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» σε συνδυασμό με την 

πρόταση για αναθεώρηση της βασικής οδηγίας για τις ΑΠΕ, “Proposal for a 

Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use 

of energy from renewable sources”, στοχεύει στην υπερπήδηση των εμποδίων που 

περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη κα την επίτευξη του στόχου του 27 % για το 

2030, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά της να καταστεί πρωτοπόρος στον 

τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 27

. 

 

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ 

To θεσμικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ακολουθεί 

κατά κύριο λόγο την εξέλιξη του ευρωπαϊκού, με την ενσωμάτωση οδηγιών και 

πλήθος συνοδευτικών, συμπληρωματικών και επεξηγηματικών νομοθετικών 

κειμένων, απώτερος στόχος των οποίων είναι η υλοποίηση των εθνικών δεσμεύσεων 

στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής  ενεργειακής πολιτικής.  

Τα κυριότερα νομοθετικά κείμενα που σκιαγραφούν την προσπάθεια της Ελλάδας να 

εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την πολιτική σε σχέση με την 

προώθηση των ΑΠΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1.1.  Ο Ν. 1559/1985 «Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και 

ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», 

ο οποίος τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/1990. Με τον νόμο αυτόν παρέχεται για 

πρώτη φορά η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες και 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών, όσο 

και με συμβατικούς θερμικούς σταθμούς, δικαίωμα που ως τότε είχε μόνον η ΔΕΗ. 

Η πρόοδος που σημειώθηκε δεν κρίνεται σημαντική, καθώς ο ιδιωτικός τομές 

παρέμεινε εκτός σκηνής, εξαιτίας των περίπλοκων διαδικασιών αλλά και της 

χαμηλής τιμής  αγοράς της παραγόμενης ενέργειας, τομείς που βρίσκονταν υπό τον 
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αποκλειστικό έλεγχο της ΔΕΗ. Οι Ο.Τ.Α. ωστόσο προχώρησαν στην εγκατάσταση 3 

MW μέχρι και το έτος 1995, ενώ η ΔΕΗ στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων και 

μικρής έκτασης φωτοβολταϊκών, ισχύος 24 MW, γεγονός που σηματοδότησε την 

απαρχή της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στη χώρα μας
28

 . 

1.2.  Το 1987, με το Π.Δ. 375 ιδρύεται το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

ένα ΝΠΙΔ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που εποπτεύεται από το αρμόδιο 

Υπουργείο για θέματα περιβαλλοντικά, σχετιζόμενα με την ενέργεια και την 

κλιματική αλλαγή, το οποίο σήμερα έχει τον τίτλο «Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Σκοπό του αποτελεί η προώθηση των 

εφαρμογών των ανανεώσιμων πηγών, της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η 

κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς. Για την επίτευξή 

του το ΚΑΠΕ υποστηρίζει την εφαρμοσμένη έρευνα και την εκπόνηση μελετών, 

συνεργαζόμενο με  διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς και με άλλα συναρμόδια 

Υπουργεία σε ζητήματα ανάπτυξης.  

1.3.   Με τον Ν. 2244/1994 « Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» 

αλλάζει σημαντικά το τοπίο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 

σηματοδοτώντας την ουσιαστική απαρχή για ανάπτυξή τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα 

με τις ρυθμίσεις του νόμου, προωθείται η ηλεκτροπαραγωγή με χρήση ΑΠΕ από 

ανεξάρτητους παραγωγούς, με  ιδιαίτερα ελκυστικές και σχετικά σταθερές τιμές 

πώλησης, επιβάλλεται η υποχρέωση στη ΔΕΗ να την αγοράζει αποκλειστικά και 

μάλιστα στο πλαίσιο ενός  σταθερού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, με τη σύναψη 

μακροχρόνιων δεκαετών συμβολαίων. Προτεραιότητα του νόμου αποτέλεσε η 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, με απώτερο στόχο την αύξηση της συμμετοχής 

των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, ως προς τα οποία η ρύθμιση συνέβαλε 

σημαντικά
29 

.  

1.4.  Ο Ν. 2601/1998, γνωστός και ως παλαιός αναπτυξιακός νόμος, για τις 

«Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 

της χώρας και άλλες διατάξεις», έρχεται να συμβάλει – μεταξύ άλλων – στην 
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ανάπτυξη των έργων που σχετίζονται με το περιβάλλον, μέσω επιχορήγησης και 

επιδότησης τόκων,  χρηματοδοτικής μίσθωσης και  φοροαπαλλαγών.  

1.5.  Με τον Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – 

ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» ενσωματώθηκε στο 

εθνικό μας δίκαιο η οδηγία 96/92/ΕΚ και συστάθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 

μια ανεξάρτητη αρχή που φροντίζει, εισηγείται και προωθεί την ύπαρξη συνθηκών 

ίσων ευκαιριών και υγιούς ανταγωνισμού και παρέχει την άδεια λειτουργίας σε 

παραγωγούς, προμηθευτές και λοιπούς φορείς της αγοράς. Από τις σημαντικότερες 

ρυθμίσεις του νόμου αποτελεί η διατήρηση ενός ευνοϊκού τιμολογιακού καθεστώτος 

για τους παραγωγούς με εγγυημένη τιμή πώλησης, η προτεραιότητα πρόσβασης της 

παραγόμενης από ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, καθώς και θέσπιση ειδικού 

ανταποδοτικού τέλους υπέρ των ΟΤΑ επί των πωλήσεων ενέργειας
30

. 

1.6.  Ακολούθως, ο Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, 

αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», ρυθμίζει θέματα εγκατάστασης 

των έργων ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις και προβλέπει τη δημιουργία Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, προς αποφυγή 

ασαφειών και καθυστερήσεων στα έργα, αλλά και παρατυπιών στη χωροθέτησή τους 

–ένα πλαίσιο το οποίο τελικά εφαρμόστηκε το 2008 με την ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ Β΄ 

2426) – ενώ ήδη με τον Ν. 4447/16 (ΦΕΚ Α΄241) θεσπίζεται νομοπαρασκευαστική 

επιτροπή για την κωδικοποίηση των διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας, που θα 

κάνει ακόμα σαφέστερο το τοπίο στις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Επίσης, προβλέπει 

απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ευνοϊκότερους όρους δόμησης εκτός 

του σχεδίου των πόλεων, ενώ χαρακτηρίζει όλα τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από 

ΑΠΕ έργα δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησής τους
31 

. 

1.7.  Ο Ν. 3175.2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και 

άλλες διατάξεις», συνοψίζει τις διατάξεις που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του 

γεωθερμικού δυναμικού για την παραγωγή ενέργειας και περιλαμβάνει περαιτέρω 
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διατάξεις για την αγορά ενέργειας, την ανάπτυξη του συστήματος και του δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ρυθμίσεις για το φυσικό αέριο και τη ΡΑΕ.  

1.8.  Στο χρονικό αυτό σημείο έρχεται ο αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 «Κίνητρα 

Ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή 

σύγκλιση» να παράσχει νέες ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων στην 

ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

1.9.  Με τον Ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και 

των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την 

οδηγία 2003/30/ΕΚ και καθορίζεται ο εθνικός στόχος του ποσοστού 5,75 % της 

διείσδυσης  των βιοκαυσίμων μέχρι το τέλος του 2010, υπολογιζόμενο επί του 

ενεργειακού περιεχομένου του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής 

καύσης ντίζελ που διατίθενται προς χρήση στις μεταφορές (ΦΕΚ 304/13.12.2005).   

1.10.  Με τον Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 

2001/77/ΕΚ, με την οποία προωθείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

μονάδες ΑΠΕ και συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και εισάγεται η έννοια της 

εγγυημένης τιμής πώλησης (Feed in Tariff). Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

τους Ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων 

μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο 

Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίον υπήρξε προοδευτική 

μείωση της FiT ανά εξάμηνο στα φωτοβολταϊκά και Ν. 3851/10 «Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», με τον οποίον υιοθετούνται οι 

στόχοι της βασικής οδηγίας για τις ΑΠΕ 2009/28/ΕΚ. Τα σημαντικά σημεία των 

παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων συνοψίζονται στα εξής:  

i) Για την Ελλάδα αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης 

σημασίας η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ. Οι εθνικοί στόχοι μέχρι το 2020 καθορίζονται ως εξής: Συμμετοχή της 
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ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας σε ποσοστό 20%. Και αναλύονται περαιτέρω σε: α)Συμμετοχή της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. β) Συμμετοχή της ενέργειας 

που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας για τον τομέα 

θέρμανσης και ψύξης σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. γ) Συμμετοχή της ενέργειας 

που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές σε 

ποσοστό τουλάχιστον 10%. 

ii) Ένα μεγάλο κεφάλαιο και σημαντική πρόοδο αποτέλεσαν οι ρυθμίσεις σχετικά με 

τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, καθώς η χορηγούμενη από τη ΡΑΕ – 

και όχι το Υπουργείο - άδεια παραγωγής δεν είναι πλέον απαραίτητη για έργα κάτω 

από ορισμένη ισχύ. Συγκεκριμένα, γεωθερμικοί σταθμοί με εγκατεστημένη 

ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση με 0,5 MW, σταθμοί βιομάζας, βιοκαυσίμων και 

βιοαερίου με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του 1 MW, φωτοβολταϊκοί ή 

ηλιοθερμικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μικρότερη του 1 MWp και 

αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μικρότερη του 1 MWe, 

εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Για τις λοιπές 

απαιτούμενες άδειες εγκατάστασης ή επέκτασης σταθμού προβλέπονται παράλληλες 

και συντομότερες διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ δεν είναι πλέον απαραίτητη η 

προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση που συνεπαγόταν τεράστια καθυστέρηση 

στη διαδικασία.  

Η παραπάνω άδεια αποσυνδέεται πλέον από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την 

προσφορά σύνδεσης, καθώς και την έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση, 

που ακολουθούν σε επόμενο στάδιο και τρέχουν παράλληλα. Ακολουθεί η λήψη 

άδειας εγκατάστασης, η σύναψη σύμβασης πώλησης και η λήψη πολεοδομικής 

άδειας - όπου αυτή απαιτείται - για να ακολουθήσει η έκδοση άδειας λειτουργίας
32

. 

iii) Τέλος, διατηρήθηκε το ευνοϊκό καθεστώς τιμολόγησης ως κίνητρο για την 

προσέλκυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, ενώ υπήρξε πρόβλεψη για την παροχή 

κινήτρων σε έργα ΑΠΕ που δε θα εντάσσονταν σε πρόγραμμα επιδότησης, ώστε να 

αποφευχθούν οι καθυστερήσεις.  
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1.11.  Ακολούθησε ο Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», με τον οποίον πραγματοποιήθηκε η 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων των οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 

29009/73/ΕΚ για την οργάνωση και λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας, τη ΡΑΕ και τις αρμοδιότητές της, την προστασία των 

καταναλωτών, αλλά ρυθμίστηκαν και θέματα απεμπλοκής των ακινητοποιημένων 

αιτημάτων σύνδεσης βιοαερίου στο σύστημα κατά προτεραιότητα (αρ. 188).  

1.12.  Με τον Ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − 

Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και 

Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)», προωθήθηκαν αντίστοιχα οι 

αιτήσεις σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία, βιομάζα και 

βιοαέριο ενώ προωθήθηκε το πρόγραμμα «Ήλιος» στο πλαίσιο των προβλεπόμενων 

μηχανισμών συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη – μέλη, σύμφωνα με το οποίο η 

εξαγωγή (φυσική ή στατιστική) ενέργειας παραγόμενης στην Ελλάδα  - που έχει 

υψηλό ηλιακό δυναμικό – θα εξαγόταν στη Βόρεια Ευρώπη, με απώτερο σκοπό την 

επίτευξη των εθνικών στόχων, πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν υλοποιήθηκε.  

1.13.  Ο Ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής  2013−2016  − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», έρχεται να 

διαταράξει το σύστημα των εγγυημένων τιμών και της εμπιστοσύνης των επενδυτών  

και παραγωγών σε αυτό εισάγοντας την ειδική έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι, Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ, ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012, 

σ.5590).  

Η παραπάνω έκτακτη εισφορά ανέρχεται:  

α) Σε 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική 

λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011.  

β)  Σε 30% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική 

λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση 

της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του 
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άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί σε μήνα 

προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012.  

γ)  Σε 27% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική 

λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση 

της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του 

άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί στο 

διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012.  

δ) Σε 10% για τους λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ. 

Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί του τιμήματος πώλησης της ηλεκτρικής 

ενέργειας χωρίς τον ΦΠΑ.  

Παρά τις έντονες αντιδράσεις και την προβληματική γύρω από τη συνταγματικότητα 

μιας τέτοιου είδους διάταξης που παρεμβαίνει σε υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, 

το ΣτΕ έκρινε ότι η επιβολή της επίμαχης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  «όπως 

διαμορφώνεται στον νόμο, με προσδιορισμό, δηλαδή, των συντελεστών αυτής» 

συνάπτεται «με γενικά και αντικειμενικά κριτήρια που τελούν σε συνάφεια με το 

ρυθμιζόμενο θέμα και δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του 

νομοθέτη να καθορίζει τον ενδεδειγμένο εκάστοτε τρόπο φορολόγησης διαφόρων 

κατηγοριών φορολογουμένων, ούτε παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις και 

αρχές». (Απόφαση ΣτΕ 2406/11.07.2014 - Taxheaven). 

H νομοθετική αυτή παρέμβαση, στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής 

της χώρας στις δύσκολες χρονικές συγκυρίες της οικονομικής κρίσης, κρίθηκε 

ανεκτή από το ΣτΕ, αποτέλεσε ωστόσο τεράστιο πισωδρόμισμα στον τομέα των 

επενδύσεων σε ΑΠΕ, αν και μια περισσότερο ορθολογική αντιμετώπιση του 

ζητήματος μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αιτία δεν κρύβεται αποκλειστικά πίσω 

από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες.  

Οι απαρχές του προβλήματος θα πρέπει να αναζητηθούν στον Ν. 3468/2010, που 

ορθά θεσπίστηκε για την προώθηση των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό μείγμα, ως νέος νόμος ωστόσο σε άγνωστο μέχρι τότε πεδίο, έδωσε 

υπερβολικά πολλά κίνητρα, με συνέπεια όχι μόνον να ανθίσει το εμπόριο αδειών 

στον τομέα των φωτοβολταϊκών, αλλά να έχει ήδη ξεπεραστεί από το 2013 ο στόχος 
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του 2020. Τόσο η ανεξέλεγκτη χορήγηση κινήτρων όσο και η άναρχη υλοποίηση 

υπερβολικών σε αριθμό έργων, οδήγησε στην ανάγκη λήψης μέτρων που έθιξαν τους 

παραγωγούς εκ των υστέρων
33 

. 

1.14.  Με τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013», και δη στην παράγραφο Ι αυτού, Ρυθμίσεις θεμάτων 

ΑΠΕ, γίνεται αναφορά σε θέματα πρόσβασης στα δίκτυα, στο ετήσιο τέλος 

διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής, τα έσοδα του ειδικού 

λογαριασμού ΑΠΕ, καθώς και την αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για 

τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς α) σε 37% και 34% για τους φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους 

κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 

2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η 

Ιανουαρίου του 2013, με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών κατ’ επάγγελμα 

αγροτών, καθώς και φωτοβολταϊκών σταθμών που βρίσκονται σε μη 

διασυνδεδεμένα νησιά και  β) σε 42% και 40% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς 

που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 

1η Ιουλίου του 2013. Η επιβολή του ετήσιου τέλους άδειας παραγωγής και η 

αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μέχρι και το 

τέλος του έτους, ανήκουν επίσης στα δραστικά μέτρα του παρόντος νόμου.  

1.15.  Από τις διατάξεις του Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνει ποικίλης ύλης θέματα, 

αξίζει να σταθούμε στο αρ. 7 που αναφέρεται στις τιμές αποζημίωσης της 

παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας. Σύμφωνα με αυτό, οι τιμές του πίνακα του αρ. 13, 

παρ. 1 του Ν. 3468/2006 για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ΑΠΕ, αυξάνονται κατά 25 % σε σχέση με τον δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, προβλέπει δυνατότητα επέμβασης  

στα στοιχεία του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 για την 

τιμολόγηση της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας, πλην όσων εντάσσονται 

στο πρόγραμμα για οικιακές εγκαταστάσεις, που συμπεριελάμβανε πρόβλεψη και 

για την αποζημίωση μελλοντικών ετών. Η επέμβαση αφορά ιδίως στις τιμές και την 

                                                           
33
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κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο αναφοράς και τη δυνατότητα να 

καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία 

φωτοβολταϊκών πλαισίων. «Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται 

κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο 

της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε., το 

κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις 

για τον καταναλωτή». Με τον τρόπο αυτόν ο νομοθέτης κάνει μια προσπάθεια 

εξορθολογισμού της τιμής αποζημίωσης, ώστε να ανταποκρίνεται σε αντικειμενικά 

κριτήρια.  

1.16.  Ο Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», και δη στην ΙΓ΄ 

παράγραφο αυτού, που περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ, γνωστός και 

ως “New Deal”,  παρεμβαίνει εκ νέου στην τιμολόγηση της προερχόμενης από ΑΠΕ 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

Τα κύρια σημεία των ρυθμίσεων που εισάγει, αφορούν αφενός στη μείωση της 

τιμολογηθείσας αποζημίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ και αφετέρου στην υποχρέωσή τους προς έκδοση πιστωτικού τιμολογίου 

για ποσότητες ενέργειας που πωλήθηκαν εντός του έτους 2013.  

Οι αναδρομικές μειώσεις στην Feed in Tariff πυροδότησαν πλήθος αντιδράσεων, 

καθώς ήρθαν να επανακαθορίσουν τιμές αποζημίωσης  όπως αυτές είχαν 

συμφωνηθεί σε ήδη ισχύουσες και σε πλήρη λειτουργία συμβάσεις. Επί του 

συνόλου, οι σταδιακές μειώσεις αγγίζουν το 29 % για όλες τις κατηγορίες 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, το 20 % για τα οικιακά φωτοβολταϊκά και το 12 % 

για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Για τις λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ η μείωση αγγίζει 

το 5,5 %, ενώ παράλληλα γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις εγκαταστάσεις για την 

υλοποίηση των οποίων χρησιμοποιήθηκε  ή όχι κάποιο είδος οικονομικής ενίσχυσης, 

προερχόμενης είτε από αναπτυξιακό ή επενδυτικό νόμο, είτε λόγω ένταξής τους σε 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.  

Η υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου εκ μέρος των παραγωγών, 

εξαιρουμένων ωστόσο όσων εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και 
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στέγες κτιρίων», για το χρονικό διάστημα του έτους 2013, ήταν ακόμα ένα μέτρο 

που αμφισβητήθηκε έντονα. Υπήρξε κατηγοριοποίηση και επιβάρυνση ανάλογα με 

το είδος της επένδυσης και δη ώστε να παρέχουν έκπτωση επί της συνολικής αξίας 

της εγχεόμενης κατά το 2013 ενέργειας: α) σε ποσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς που συνδέθηκαν έως 31.12.2009, β) σε ποσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2010 έως 31.12.2011, γ) σε ποσοστό 37% για 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2012 έως 31.12.2012, δ) σε 

ποσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2013 έως 

31.12.2013, ε) σε ποσοστό 20% ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως και 100 

kW (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών που ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες), 

στ) σε ποσοστό 10% για τις υπόλοιπες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η προθεσμία για την 

τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης ορίστηκε στους δύο μήνες, με δικαίωμα του 

υπόχρεου να αρνηθεί περαιτέρω καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν 

τηρούνταν οι προθεσμίες από τους παραγωγούς. 

Στον νόμο περιλαμβάνονται περαιτέρω ρυθμίσεις για την επικαιροποίηση των 

στοιχείων των παραγωγών και των επενδύσεών τους, καθώς και αυτοδίκαιη 

παράταση – τροποποίηση των συμβάσεων για επτά έτη, αρχής γενομένης την 1η 

Ιανουαρίου 2014 με παράλληλη δυνατότητα των παραγωγών ως προς την επιλογή 

του τρόπου αποζημίωσής τους. Με το μέτρο της κατάργησης της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης που είχε θεσπιστεί με τον Ν. 4093/2012, καθώς και το «ξεπάγωμα» των 

αιτήσεων για την υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων που ίσχυε από το 2013, 

συμπληρώνεται η εικόνα της αλλαγής του τοπίου στο θέμα των ΑΠΕ.  

Παρά τις όποιες αντιδράσεις, μια αντικειμενική ματιά στο γράμμα και το πνεύμα του 

νόμου καθιστά σαφή την απόπειρα του νομοθέτη να διορθώσει τα «κακώς κείμενα» 

των έως τούδε ρυθμίσεων και πρακτικών. Με τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ να 

αντιμετωπίζει τεράστιο έλλειμμα, με αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση των 

παραγωγών, αλλά και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων 

(ΕΤΜΕΑΡ) να βαραίνει ολοένα και περισσότερο τις τσέπες των καταναλωτών, ήταν 

σαφής η ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας και 

τον εξορθολογισμό των τιμών αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και κατά συνέπεια ολόκληρης της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας.  



 
53 

 

Συνεκτιμώντας παράγοντες τεχνολογικής φύσεως, όπως το κόστος κατασκευής και 

λειτουργίας της εγκατάστασης και την παραγωγική της ικανότητα, σε συνδυασμό με 

τη χρονική στιγμή διασύνδεσης στο δίκτυο αλλά και την ενδεχόμενη υπαγωγή της 

επένδυσης σε πρόγραμμα ενίσχυσης ή επιχορήγησης –  και συμπεριλαμβανομένων 

ειδικών συνθηκών, όπως το αυξημένο κόστος κατασκευής για έργα ΑΠΕ σε μη 

διασυνδεδεμένα νησιά - με τον νόμο αυτόν επιδιώκεται μια εξισορρόπηση της 

βιωσιμότητας των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με τη γενικότερη καλή 

λειτουργία της αγοράς, προς όφελος τελικά του συνολικού δημοσίου 

συμφέροντος
34,35

. 

1.17.   Ν. 4414/2016, «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό 

διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’139/9.8.2016): Με αναδρομική ισχύ από 1.1.2016,  ο 

νόμος 4414/16 εισάγει ένα νέο καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής 

ενίσχυσης στη βάση μιας διαφορικής τιμής αποζημίωσης (Διαφορική προσαύξηση – 

Feed in premium). Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

αποζημιώνονται για την ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο και στο σύστημα 

βάσει της χρηματικής αξίας ανά μονάδα μέτρησης της παραγόμενης ενέργειας, ενώ η 

εκκαθάριση, η τιμολόγηση και οι συναλλαγές που τη διέπουν διακανονίζονται σε 

μηνιαία βάση. Απώτερο στόχος του νόμου η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών 

στόχων μέσω της αναμόρφωσης του καθεστώτος στήριξης, ώστε να είναι συμβατό 

με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 

περιβάλλοντος και της ενέργειας» 
36

. 

Πρώτος άξονας του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

στην ηλεκτροπαραγωγή είναι η ομαλή μετάβαση από το σύστημα των Feed in 

Tariffs σε έναν συνδυασμό Feed in Premium και μειοδοτικών διαγωνισμών. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, για κάθε τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

ορίζεται μία τιμή αναφοράς, επί της οποίας θα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση η 

λειτουργική ενίσχυση, είτε με τη μορφή της σταθερής είτε της διαφορικής 
                                                           
34

 Α. Σδούκου , Το θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ, Εισήγηση 14.1.17, ΔΠΜΣ Δίκαιο και μηχανική της 
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προσαύξησης. Στη συνέχεια προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμών για την υποβολή 

προσφορών, από τους οποίους θα προκύπτουν οι μειοδότες επενδυτές. 

Καθώς το κόστος ανάπτυξης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα επηρεάζεται από τις 

τιμές προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, αλλά και τις εκάστοτε 

χρηματοδοτικές συνθήκες, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και διασύνδεσης, 

καθώς και την ωριμότητα των επιμέρους τεχνολογιών, απαιτείται συστηματική 

ανάλυση, καταγραφή και παρακολούθηση των παραγόντων αυτών, που καθορίζουν 

τελικά το κόστος υλοποίησης των μονάδων παραγωγής ενέργειας ανά τεχνολογία.  

Με απώτερο στόχο να αποφευχθούν τα φαινόμενα τόσο υπεραποζημίωσης όσο και 

υποαποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας, που στρεβλώνουν την εικόνα της 

αγοράς και οδηγούν σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, το νέο σχήμα 

υποστήριξης υλοποιείται μέσω της συστηματικής παρακολούθησης του 

Σταθμισμένου Κόστους Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο θα 

αναθεωρείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και σύμφωνα με το οποίο θα 

καθορίζονται οι τιμές αναφοράς για κάθε είδος τεχνολογίας.  

Σύμφωνα με το ΣΚΠΗΕ, το μέγεθος του αναγκαίου κινήτρου για την ανάπτυξη κάθε 

είδους τεχνολογίας θα καθορίζεται βάσει παραγόντων όπως το κόστος προμήθειας 

και εγκατάστασης του εξοπλισμού, το κόστος λειτουργίας του έργου, την 

αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνικές και λογιστικές παραμέτρους 

όπως τέλος ΟΤΑ, απομείωση απόδοσης εξοπλισμού, αποσβέσεις, καθώς και 

τρέχουσες  χρηματοδοτικές συνθήκες των επενδύσεων, ώστε να αντικατοπτρίζεται 

με τον βέλτιστο τρόπο ο βαθμός της επενδυτικής ελκυστικότητας για κάθε έργο στην 

ελληνική επικράτεια.  

Με τους κανόνες αυτούς θα πρέπει να συνάδει και η χρονική διάρκεια της 

ενίσχυσης, η οποία για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 

ετών, ώστε να χορηγούνται μόνον για την κάλυψη της πλήρους απόσβεσης των 

εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Ως κοινά αποδεκτή διάρκεια της ενίσχυσης, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς κανόνες και την τεχνολογική διάρκεια 

ζωής των εγκαταστάσεων, θεωρούνται τα 20 έτη, χρονική διάρκεια που καλύπτει και 

τις σχετικές συμβάσεις πώλησης, ενώ ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε 

στέγες και τους ηλιοθερμικούς, κρίθηκε σκόπιμο η χρονικό διάρκεια απόσβεσης να 
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είναι τα 25 έτη, εξαιτίας τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων και αρχικού κόστους 

ανάπτυξης.   

Ο νόμος περιλαμβάνει επιπλέον μεταρρυθμίσεις σε σχέση με τον Ειδικό 

Λογαριασμό ΑΠΕ και την τροφοδότησή του, Διαχειριστής του οποίου είναι ο 

ΛΑΓΗΕ για το διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο και ο ΔΕΔΔΗΕ των μη 

διασυνδεδεμένων νήσων, με σκοπό την αναδιοργάνωσή του, το οποίο αποτελεί και 

τον δεύτερο άξονα της ενίσχυσης των ΑΠΕ. Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα, 

το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων αποτελεί ένα «εργαλείο» για 

την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού, το οποίο επιβαρύνει τους 

καταναλωτές. Πλέον δημιουργούνται νέοι μηχανισμοί εσόδων, οι οποίοι – με βάση 

την ανάλυση από τη λειτουργία της Ημερήσιας Αγοράς – θα ισοσκελίζουν τα 

ελλείμματα. Τα λοιπά πιθανά ελλείμματα από τις ήδη υπάρχουσες ΑΠΕ θα πρέπει 

σύμφωνα με το σκεπτικό του νόμου να καλύπτονται από τους προμηθευτές, που 

ωφελούνται από τη μείωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος, η οποία 

διαμορφώνεται από το σημείο τομής προσφοράς και ζήτησης και στην οποία 

αποζημιώνονται όλοι οι παραγωγοί σε δεδομένη χρονική στιγμή και την οποία 

καταβάλλουν όλοι οι προμηθευτές. Για τον καθορισμό των τιμών και τη 

μεθοδολογία υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού 

Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ θα αποφαίνεται η ΡΑΕ με απόφασή της.  

Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού 

έχει περιοριστεί σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017, ενώ η πρόβλεψή 

του είναι ότι ο λογαριασμός θα αποκτήσει θετικό πρόσημο μέχρι το τέλος του 

έτους
37

.  

Τρίτος άξονας του συστήματος ενίσχυσης είναι το πρόγραμμα προσαρμογής για την 

κατανομή του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται 

για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας. Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων 

μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται 

στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και υπολογίζεται βάσει της τιμής ΕΤΜΕΑΡ, 

πολλαπλασιασμένης με τις καταναλισκόμενες ΚWh. Σύμφωνα με τις νέες 

κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Απριλίου 2014 
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και οι οποίες στοχεύουν στην υιοθέτηση μέτρων για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ενεργοβόρου ευρωπαϊκής βιομηχανίας, σε αντιστάθμισμα 

των εφαρμοζόμενων πολιτικών στους τομείς ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την εφαρμογή περιορισμών στις πρόσθετες δαπάνες 

προς ΑΠΕ, δηλαδή το ΕΤΜΕΑΡ με το οποίο επιβαρύνονται επιχειρήσεις που 

θεωρούνται ενεργοβόρες και ειδικότερα «εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας», ήτοι 

όσες πληρώνουν σε ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από το 20% της προστιθέμενης αξίας 

τους. Το ανώτατο όριο για αυτές τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις αντιστοιχεί στο 0,5 % 

της προστιθέμενης αξίας τους όταν η επιχείρηση πληρώνει σε ηλεκτρικό ρεύμα 

περισσότερο από 20% των συνολικών δαπανών της και 4 % όταν πληρώνει σε 

ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από το 10% των δαπανών της, ως πλαφόν για το ΕΤΜΕΑΡ 

το οποίο θα υποχρεούνται να καταβάλλουν. Από μια τέτοια ρύθμιση θα ωφεληθούν 

μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως όσες δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

μεταλλουργίας, χαλυβουργίας, τσιμεντοβιομηχανίας, αλλά και κάποιες μέσης τάσης 

που δεν καλύπτονται από τις μέχρι σήμερα ρυθμίσεις. Από την άλλη, η 

συγκεκριμένη ρύθμιση έχει το πλεονέκτημα ότι δεν ωφελεί «οριζόντια» και 

αδιάκριτα όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, παρά μόνον όσες είναι πραγματικά 

ενεργοβόρες, επιτρέποντας έτσι την άσκηση βιομηχανικής πολιτικής. Πρόκειται, δε, 

για ρύθμιση που προκρίνεται ευθέως από τις Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και 

Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
38

,
39

 . 

Ωφελούμενοι από το νέο σχήμα υποστήριξης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι όλα τα νέα 

έργα που υπογράφουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 1.1.2016, ενώ 

σε πρώτη φάση κάποιες κατηγορίες έργων έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν 

το παλαιότερο σύστημα, εφόσον το επιθυμούν, όπως τα επιδεικτικά έργα, που 

επιδεικνύουν μια τεχνολογία ως πρώτη του είδους της στην Ευρώπη, εγκαταστάσεις 

μέχρι 500 kW  για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ πλην των αιολικών εγκαταστάσεων, για 

τις οποίες το όριο είναι τα 3 MW.  

Ειδικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 

προσφορών, αυτή θα περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά συστήματα και θα 
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υπερκαλύπτει το 5 % της νέας εγκατεστημένης  ισχύος ΑΠΕ για τη χρονική περίοδο 

2015-2016 που αντιστοιχεί σε περίπου 25 MW. Στόχος είναι η συνολική νέα ισχύς 

που θα δημοπρατηθεί μέσω αυτών των διαδικασιών κατά το 2016 να αντιστοιχεί στο 

10 % τουλάχιστον της νέας φωτοβολταϊκής ισχύος που προβλέπεται να αναπτυχθεί 

μέχρι το 2020, ενώ τα κριτήρια και οι όροι της διαδικασίας θα είναι εναρμονισμένα 

με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, EEAG 2014-2020.  

Το νέο πλαίσιο δοκιμάστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2016 με τον 

πιλοτικό διαγωνισμό για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με τα αποτελέσματα να 

κρίνονται από την αγορά ως ενθαρρυντικά. Τα συμπεράσματα από την πρώτη 

πιλοτική διαδικασία θα ληφθούν υπόψη για τα αιολικά, που θα είναι η επόμενη 

τεχνολογία στην οποία θα εφαρμοστούν ανταγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με 

τον νόμο
40

.   

Ειδικότερες ρυθμίσεις προβλέπονται και για τη μεταβατική χρονική περίοδο της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για τον μηχανισμό προβλέψεων βέλτιστης ακρίβειας 

παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και το καθεστώς ενίσχυσης στα μη 

διασυνδεδεμένα νησιά, όπου οι ημερήσιες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας θα 

λειτουργήσουν μετά την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, μέχρι την 

ολοκλήρωση των οποίων εξακολουθούν να εντάσσονται στο σχήμα υποστήριξης 

μιας σταθερής εγγυημένης τιμής (FiT). Έτσι, εξαιρούνται από τις ανταγωνιστικές 

διαδικασίες οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και Θαλάσσια 

Αιολικά Πάρκα, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις κατευθυντήριες 

γραμμές, εξαιρούνται επίσης οι λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ, για τις οποίες ισχύει 

νομοθετικά ορισμένη τιμή, ενώ υπάρχει ειδικό πλαίσιο για τους Υβριδικούς 

Σταθμούς, των οποίων η κατηγοριοποίηση είναι εκ των πραγμάτων δύσκολη 

εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ενός έργου που το καθιστά μοναδικό 

και ως προς το ζήτημα της τιμολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαδικασία 

έγκρισης από την Ε.Ε.
41

  

Το νέο καθεστώς στήριξης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε 

συνδυασμό με το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνει τη 
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χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων, την αγορά της επόμενης ημέρας, την 

ενδοημερήσια αγορά και την αγορά εξισορρόπησης, στοχεύει στην αναδιοργάνωση 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός και 

διαχείριση ρίσκου και κατά συνέπεια ανταγωνιστικότερη λειτουργία του συστήματος 

και καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές. Για τη διευκόλυνση των απαιτούμενων 

αλλαγών και την ενσωμάτωση των ΑΠΕ  στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον 

βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους – οφέλους για την κοινωνία, απαιτείται το 

κατάλληλο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να δημιουργηθούν 

ολοκληρωμένες και λειτουργικά εύρυθμες αγορές, ικανές να διαχειριστούν 

αποδοτικά τη μεταβλητή φύση των ΑΠΕ 
 42

.  

 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το γεγονός ότι η χώρα μας πορεύεται με σταθερούς ρυθμούς προς της επίτευξη του 

στόχου της για όλο και μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στο ενεργειακό της μείγμα, δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αγνοεί ή αμελεί τις 

συμβατικές πηγές ενέργειας στις οποίες και βασίζεται κατά κύριο λόγο. Εξάλλου, 

για κάθε χώρα ισχύουν ιδιαιτερότητες ως προς τους φυσικούς της πόρους και τον 

τρόπο με τον οποίον τους εκμεταλλεύεται και στην περίπτωση της Ελλάδας το 

κεφάλαιο αυτό έχει ως επίκεντρο τα κοιτάσματα του λιγνίτη και τη σημασία της 

αξιοποίησής τους στην ηλεκτροπαραγωγή, σε μια εποχή που ως βασικό εγχώριο 

καύσιμο αντιμετωπίζεται αρνητικά ως προς τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις.  

Μερίδιο στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής έχουν και τα πετρελαϊκά προϊόντα, 

κυρίως λόγω της χρήσης τους στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, αλλά και στους 

λοιπούς ενεργειακούς τομείς των μεταφορών και της θέρμανσης, ενώ σημαντική σε 

όλους τους τομείς υπήρξε και η διείσδυση του φυσικού αερίου.  

Ο τομέας των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα δεν είναι αμελητέος, με τον Όμιλο 

Ελληνικά Πετρέλαια να έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και να παραμένει ο 

ισχυρότερος βιομηχανικός και εμπορικός όμιλος της χώρας, παρά τις δύσκολες 

οικονομικές συγκυρίες. Με τέσσερα, σε πλήρη λειτουργία διυλιστήρια, η Ελλάδα 
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είναι ένας σημαντικός εξαγωγέας διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου στις 

περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η αξιοποίηση 

νέων τεχνολογιών αποτελεί προτεραιότητα για τον τομέα της διύλισης, ώστε να 

ανταποκριθεί στις νέες προδιαγραφές των προϊόντων και τα περιβαλλοντικά 

πρότυπα. Με το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230) η Ελλάδα προέβη στην αναμόρφωση του θεσμικού 

πλαισίου και τη ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την πετρελαϊκή πολιτική 

της χώρας. Πέρα από την αυστηρή νομοθεσία που περιβάλλει την αδειοδότηση και 

λειτουργία των διυλιστηρίων και των προϊόντων τους, σημαντική είναι και η 

ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ με τον Ν. 4409/2016, που θέτει το πλαίσιο για 

την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, σε μια εποχή που η χώρα έχει στραφεί προς την αξιοποίηση των 

κοιτασμάτων της. 

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί νέα σχετικά τεχνολογία και 

προέρχεται αποκλειστικά από εισαγωγές, πέρα από τη νομοθεσία για τη ρύθμιση της 

αγοράς κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, υπάρχει μια πληθώρα αυστηρών κανονισμών 

και αποφάσεων, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του δικτύου, των εσωτερικών 

εγκαταστάσεων και κάθε ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

το φυσικό αέριο, ώστε να καλύπτονται τα πρότυπα ασφαλούς χρήσης του.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά το φλέγον ζήτημα του εκσυγχρονισμού των λιγνιτικών 

μονάδων, επικρατεί προβληματισμός γύρω από το αν μπορούν οι εθνικοί στόχοι να 

συμβαδίσουν με την κατασκευή νέων τεχνολογικά προηγμένων μονάδων, οι οποίες 

θα είναι και επενδυτικά βιώσιμες. Σε αντίθεση με τις ΑΠΕ, το κόστος παραγωγής 

από τις συμβατικές μονάδες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος καυσίμου 

(εξόρυξη  και επεξεργασία λιγνίτη) και το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών CO2. 

Και αν το κόστος του καυσίμου θεωρείται μικρό, το κόστος της εξάρτησης από αυτό 

παραμένει υψηλό, καθώς αποτιμάται εμμέσως μέσω της εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπών, αλλά συνδέεται και με το κόστος των περιβαλλοντικών βλαβών και των 

κοινωνικών επιπτώσεων 
43

 

                                                           
43 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ και το πέρασμα σε μια νέα ενεργειακή εποχή, Έρευνα-Κείμενο: Στέλιος 

Ψωμάς, Περιβαλλοντολόγος. Μία έκθεση του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, Οκτώβριος 2006.  
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Σύμφωνα με την απόφαση 2017/1442 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από 31.07.2017 

για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) 

βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 

5225] προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες για τις ρυπογόνες μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής των κρατών-μελών, στις οποίες δόθηκε προθεσμία τεσσάρων 

ετών, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα πρότυπα χαμηλών εκπομπών, με 

αυστηρότερους κανόνες για τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx), διοξειδίου του 

θείου (SO2), υδραργύρου και σωματίδια επιβλαβούς σκόνης. Την παραπάνω οδηγία 

έρχεται να συμπληρώσει η 2015/2193/ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών 

ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. 

Παρά τη συμμόρφωση προς το πλέγμα των αυστηρών νομοθετικών ρυθμίσεων που 

αφορούν στη λειτουργία των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ως προς τις 

εκάστοτε περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις πραγματοποιηθείσες αναβαθμίσεις, η 

παλαιότητα του σχεδιασμού των λιγνιτικών μονάδων δεν επέτρεψε κάποια 

ουσιαστική βελτίωση της απόδοσής τους ως προς τον περιορισμό των εκπομπών 

CO2.  Για τις παλαιότερες από αυτές, καθίσταται ασύμφορη οποιαδήποτε επένδυση 

ώστε να καταστούν συμβατές με την οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών 

εκπομπών 
44

.  

Η συνέχιση της αξιοποίησης του λιγνίτη στη χώρα μας βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με τη δυνατότητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών δέσμευσης και 

αποθήκευσης CO2, οι οποίες μέχρι στιγμής κρίνονται τεχνικοοικονομικά αβέβαιες. 

Και αυτό όχι μόνον εξαιτίας του υψηλού κόστους εφαρμογής τους, αλλά και εξαιτίας 

της μείωσης στην αποδοτικότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που 

συνεπάγονται, αφού καταναλώνεται μεγάλο μέρος ενέργειας για τη διαδικασία 

δέσμευσής τους. Το πρόβλημα της αποθήκευσης σε φυσικούς ή τεχνητούς υπόγειους 

στεγανούς ταμιευτήρες και η ασφαλής μεταφορά του έως εκεί, αποτελεί  το δεύτερο 

σκέλος των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να κριθούν 

συμφέρουσες και εφαρμόσιμες οι παραπάνω τεχνολογίες 
45

.  
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 Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος στη χώρα 

μας, ΙΕΝΕ 2012 
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WWF, Η νέα μονάδα λιγνίτη Πτολεμαΐδα V, Μάρτιος 2013 
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Η σταδιακή αλλά σταθερή απεξάρτηση από τον λιγνίτη, που θα επιτευχθεί μέσω της 

απόσυρσης των παλαιών μονάδων και την αποφυγή δημιουργίας νέων ή – σε ένα 

ρεαλιστικότερο σενάριο για τα ελληνικά δεδομένα – τη δημιουργία λιγότερων και 

υπερσύγχρονων μονάδων, που θα λειτουργήσουν μόνον υποστηρικτικά και χάριν 

την ενεργειακής ασφάλειας, είναι το μοντέλο που θα οδηγήσει τη χώρα στην 

επίτευξη των στόχων της σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για το 2050. Με τη 

διαπίστωση ότι η προοπτική των υφιστάμενων πολιτικών δεν αρκεί για την επίτευξη 

των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων έως το 2050, ούτε αποτελεί την 

οικονομικότερη εξέλιξη του ενεργειακού τομέα, υιοθετεί τα σενάρια «Μέτρων 

μεγιστοποίησης ΑΠΕ» και «Περιβαλλοντικών μέτρων ελαχίστου κόστους», 

σύμφωνα με τα οποία η διείσδυση των ΑΠΕ θα αγγίξει το ποσοστό του 100 % στην 

ηλεκτροπαραγωγή σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο και τουλάχιστον το 85 % 

σύμφωνα με το συντηρητικό, που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχη μείωση εκπομπών, 

ώστε η χώρα να συμβαδίζει με τους Ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους για το 

2050. 

  

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 

τα κράτη μέλη εντάσσεται και η χρηματοδότηση του ενεργειακού τομέα, που 

πραγματοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας, ενταγμένου 

στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ολοκληρώθηκε το 2002 και στο πλαίσιό του 

χρηματοδοτήθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,061 δισεκατομμυρίων Ευρώ. 

Εξ’ αυτών, ποσοστό 33,8% προήλθαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, 45,2 % από εθνικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων πόρων της ΔΕΗ, 

και η συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου ανήλθε σε 21 % 
46

.  

Ακολούθως ενεργοποιήθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα στο 

πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, ύψους 1,644 δις Ευρώ, 

ενώ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις ΑΠΕ αποτέλεσε ο 

αναπτυξιακός νόμος 3222/04. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3894/10, που αναφέρθηκε 

παραπάνω, δυστυχώς δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς το καθεστώς 
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 Εθνική έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης της ανανεώσιμης ενέργειας το έτος 2010 
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ταχείας αδειοδότησης ήρθε να σαμποτάρει η έλλειψη κονδυλίων εκ καιρώ κρίσης. 

Καμία από τις επενδύσεις που εντάχθηκαν στον νόμο δεν έχει τεθεί μέχρι σήμερα σε 

παραγωγική διαδικασία, με τις ενεργειακές επενδύσεις να βρίσκονται σε αναμονή 

των νομοθετικών εξελίξεων για το νέο πλαίσιο τιμολόγησης  των ΑΠΕ, το οποίο 

βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ο νεοεισαχθείς νόμος 4414/16 βρίσκεται σε πρώιμο 

στάδιο, με πολλά ζητήματα να αναμένουν ρύθμιση και εφαρμογή 
47

.  

Περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ αναμένεται να δώσει η εφαρμογή του 

νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 

(2007 – 2013). Στόχος είναι ο σταδιακός περιορισμός της εξάρτησης της χώρας από 

το πετρέλαιο, με την προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού αερίου και 

του ηλεκτρισμού, καθώς και η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο. Τέλος, η ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού 

ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, μέσω της ένταξης 

της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα. Μέσα από το πρόγραμμα θα προωθηθούν οι 

ΑΠΕ και η εξοικονόμηση ενέργειας, με δράσεις για την ενίσχυση επενδύσεων 

παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η εξοικονόμηση και βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα και η ενίσχυση 

επενδύσεων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στα νησιά 
48

. 

Ήδη στο πλαίσιο των παραπάνω πολιτικών ενίσχυσης έχει τεθεί σε εφαρμογή το 

ανανεωμένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», ένα  συγχρηματοδοτούμενο 

Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την 

ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και 

αυξάνοντας την αξία του, με επιχορήγηση που αγγίζει και το 70 % για τις 

ασθενέστερες οικονομικά ομάδες 
49

. 

Η προώθηση της εθνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών και της ανάπτυξης και συντήρησης εθνικής βιομηχανίας Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα για τη χώρα, σε μια χρονική και 

οικονομική συγκυρία που η προσέλκυση κεφαλαίων προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποδεικνύεται μεγάλη πρόκληση.  
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4.  ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Ως χώρα με πλούσιο ενεργειακό δυναμικό, η Ελλάδα εμφανίζει τεράστιες 

δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στον χώρο των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, ανάλογα με τη μορφή και τις προϋποθέσεις κάθε μίας, με την 

αιολική ενέργεια να κρατά τα ηνία.  

 

Α) Αιολική ενέργεια: 

Η κατασκευή του πρώτου αιολικού πάρκου στο νησί της Κύθνου πραγματοποιήθηκε 

το 1982 με πέντε ανεμογεννήτριες των 20 kW η κάθε μία. Πρωτοπορώντας τότε για 

ολόκληρη την Ευρώπη, το πάρκο αυτό επεκτάθηκε και με την εγκατάσταση του 

πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 100kW, επιτυγχάνοντας έτσι να 

δημιουργηθεί στη Κύθνο και ο πρώτος υβριδικός σταθμός ενέργειας (ντίζελ, αιολική 

και ηλιακή ενέργεια). Αρχικά ξεκίνησε με στόχο να καλύψει το 25% των αναγκών 

της νήσου και αργότερα ξεπέρασε το 75%. Σήμερα πλέον έχει παρέλθει ο χρόνος 

λειτουργίας και καλής απόδοσης που μπορεί να προσφέρει και έτσι οι 

ανεμογεννήτριες βρίσκονται εκτός λειτουργίας
50

. 

Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα προόδου, με το 2016 να είναι το 

δεύτερο καλύτερο έτος για την αιολική ενέργεια στην Ελλάδα μετά το 2011. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής 

Ενέργειας, η συνολική αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε το 2016 ήταν 238,55 MW, 

μετά το ρεκόρ του 2011 με 313 MW.  

Στο διάγραμμα 1  που ακολουθεί, αποτυπώνεται η εξέλιξη της συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος ανά έτος για τη χρονική περίοδο από το 1987 μέχρι το 2016, 

ενώ στο διάγραμμα 2 η εγκατεστημένη ισχύς ανά περιφέρεια για το έτος 2016
51

. 
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 Διάγραμμα 1.  

 

Διάγραμμα 2.   

 

Μέσα από μία σύγκριση με προηγούμενα έτη, προκύπτει η διαπίστωση ότι για άλλες 

περιοχές επικρατεί ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης, για άλλες μια στασιμότητα, 

ενώ ειδικά για την Αττική ένας ταχύς ρυθμός αύξησης των έργων που συνάδει με τις 

αυξημένες απαιτήσεις της περιοχής ως μεγάλου αστικού κέντρου καθώς υπάρχει και 

η μεγαλύτερη ανάγκη για ενέργεια.  
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Ξεκινώντας από την Κεντρική Ελλάδα, που αποτελεί Περιοχή Αιολικής 

Προτεραιότητας και κατέχει τα ηνία στην παραγωγή, χάρη στο ισχυρό αιολικό 

δυναμικό της Νότιας Εύβοιας, παρατηρούμε μια σταθερή αύξηση στην 

εγκατεστημένη ισχύ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, με το ενδιαφέρον για 

εγκατάσταση μελλοντικών έργων να στρέφεται έντονα στη Ν. Εύβοια και μεγάλες 

δυνατότητες εξέλιξης. Αντίστοιχη πορεία παρατηρείται στην περιοχή της  
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Πελοποννήσου, επίσης ΠΑΠ, καθώς και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ 

σταθερότητα επικρατεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων νήσων 

και του Νοτίου Αιγαίου κατά τα τελευταία έτη. Τέλος, μικρή αλλά σταθερή αύξηση 

της εγκατεστημένης ισχύος εμφανίζουν τόσο οι περιοχές της Κρήτης όσο και της 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία, περιλαμβάνοντας Περιοχές Αιολικής 

Προτεραιότητας, έχει επίσης μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης. 

Η εγκατάσταση ενός έργου ΑΠΕ – και ιδιαίτερα ενός αιολικού πάρκου, που απαιτεί 

να πληρούνται περισσότερα κριτήρια σε σχέση με τις λοιπές μορφές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας  – είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτητική διαδικασία.  

Επιπλέον της διάκρισης σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας και Περιοχές 

Αιολικής  Καταλληλότητας στην ηπειρωτική χώρα και την Εύβοια, ο χαρακτηρισμός 

των οποίων βασίζεται τόσο σε στοιχεία αιολικού δυναμικού αλλά και χωροταξικών 

και περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων, απαιτείται η θέση ενός έργου να κρίνεται 

βιώσιμη, καθώς και να συμβάλλει στην επίτευξη των γενικότερων εθνικών στόχων. 

Η βιωσιμότητα αφορά στην απαίτηση το έργο να εγκαθίσταται στην βέλτιστη τόσο 

περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά θέση, καθώς και αυτή να είναι αποδεκτή 

κοινωνικά
52

. Τέλος, πρέπει να ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο ποιες είναι οι 

περιοχές όπου δεν επιτρέπονται οι αιολικές εγκαταστάσεις. Για τους λόγους αυτούς, 

απαραίτητο είναι να υπάρχει ένα σαφές και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όχι 

μόνο διευκολύνει αλλά και παρέχει ένα ασφαλές πεδίο που θα δώσει ώθηση στην 

ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.  

Τόσο ο Ν. 4014/11 για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος», όσο και η ΚΥΑ 49.828/2008, ΦΕΚ 2464/2008 για την έγκριση του 

«ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων αυτού», έρχονται να διευθετήσουν ζητήματα διαδικαστικά και να 

θέσουν του βασικούς κανόνες χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ. Ο εθνικός χώρος 

χωρίζεται σε Ηπειρωτική χώρα, Αττική, κατοικημένα νησιά Ιονίου, Αιγαίου και 
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 Δ. Βαγιωνά,  Χωροθέτηση ενεργειακών έργων και υποδομών, Εισήγηση 3.11.17, ΔΠΜΣ Δίκαιο και 
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Κρήτης και υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο – ακατοίκητες νησίδες, καθώς κάθε μία από 

αυτές έχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση 

χωροθέτησης. Ιδιαίτερη κατηγορία η τελευταία, στην οποία λαμβάνονται υπόψη 

επιπλέον ειδικά κριτήρια σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις, τα βάθος της θεμελίωσης 

αλλά και την επαρκή διασύνδεση και μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας είτε με 

το σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, είτε με το δίκτυο των μη διασυνδεδεμένων 

νήσων. Με τον τρόπο αυτόν, πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος 

επιδιώκεται να επιτευχθεί ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο που θα καταστήσει πιο 

ξεκάθαρο το τοπίο των επενδύσεων και θα προωθήσει την ηλεκτροπαραγωγή από 

αιολική ενέργεια στην Ελλάδα.  

 

Β) Ηλιακή ενέργεια: 

Το ισχυρό ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας και κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές 

της, δίνει ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα στην πορεία της για την επίτευξη των 

στόχων για παραγωγή όλο και πιο καθαρής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

συστήματα. Ο νόμος με τον οποίο δόθηκε η πρώτη ώθηση για την ανάπτυξή τους 

ήταν ο Ν. 3468/2006, οπότε και θεσπίστηκε ένα πρώτο σαφές νομοθετικό πλαίσιο 

για τις διαδικασίες και την πριμοδότηση της ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή 

ενέργεια. Έκτοτε η εξέλιξη  υπήρξε εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τα στατιστικά 

στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για τα έτη 2007-2016, η συνολική εγκατεστημένη 

ισχύς έφτασε στα 2.611 ΜWp, καλύπτοντας το 7,05 % των αναγκών της χώρας σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Τα νέα φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαταστάθηκαν εντός 

του τελευταίου έτους ανέρχονται σε 432, είναι συνολικής ισχύος 5.418,43 kWp και 

πρόκειται για συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) 

που επιτρέπουν στον καταναλωτή να «αποθηκεύει» την περίσσεια ενέργειας εφόσον 

υπάρχει και η οποία δε χάνεται αλλά συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη για μια 

ορισμένη χρονική περίοδο
53

.   
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, τα 2014 ήταν μια κακή 

χρονιά για την αγορά των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, με το 2015 να συνεχίζεται 

η καθοδική πορεία και το 2016 να αποτελεί τη χειρότερη χρονιά, επαναφέροντας την 

αγορά στα επίπεδα του 2007, πριν σχεδόν αρχίσει η ανάπτυξή της. Η πτώση αυτή  

ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν με σκοπό να διορθωθούν οι 

θεσμικές αστοχίες του παρελθόντος, καθώς και των capital controls που 

επιβλήθηκαν στην αγορά επηρεάζοντας αρνητικά τη ρευστότητά της και τις 

επενδύσεις γενικότερα.  

Παρόλα αυτά, η προηγούμενη εντυπωσιακή ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων διατήρησε τη συμμετοχή τους στη συνολική κάλυψη των αναγκών της 

χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια σε υψηλά επίπεδα και δη στο 7% για το 2014, στο 

7,1% για το 2015 και στο 7,05% για το 2016.   

Τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη 

συνολική ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ παραμένουν εντυπωσιακά, καθώς ανέρχονται 

σε 45,1% για το 2014, 41,3% για το 2015 και 39,1% για το 2016, στη δεύτερη θέση 

μετά την ηλεκτροπαραγωγή από αιολικές εγκαταστάσεις
54

.  

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των 

Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, όπως αυτή προέκυψε από 
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στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για το έτος 2013. 

Σύμφωνα με αυτά, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, με 

εγκατεστημένη ισχύ 427 ΜW, ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, 

με 337 και 334 MW αντίστοιχα και έπειτα η Θεσσαλία με 289, η Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη με 241, η Αττική με 212 και η Δυτική Ελλάδα με 205 MW. 

Στις τελευταίες θέσεις συναντάμε το Ν. Αιγαίο και την Κρήτη με 160, την Ήπειρο με 

129, τη Δ. Μακεδονία με 118 και τέλος τα Ιόνια Νησιά με μόλις 27
55

.  

 

 

Γ) Υδάτινο δυναμικό: 

Η Ελλάδα, εξαιτίας της γεωμορφολογίας αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων στις 

Βορειοδυτικές κυρίως περιοχές της, εμφανίζει έντονο δυναμικό υδραυλικής 

ενέργειας. Από το σύνολο των υδροηλεκτρικών έργων, μόνο τα μικρά - μέχρι 10 

MW -  εντάσσονται στις ΑΠΕ. Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα είναι μια μορφή ΑΠΕ 

με πολλά πλεονεκτήματα, όχι μόνον εξαιτίας του υψηλού βαθμού απόδοσής τους, 

αλλά και της αξιοπιστίας και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους, ενώ εμφανίζουν 

ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπολογίζεται ότι κάθε εγκατεστημένο kW 
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ΜΥΗΕ συμβάλλει ετησίως στην αποφυγή 5,4 τόνων CO2 και άλλων ρύπων. Παρά 

ταύτα, πρόκειται για μια παραγκωνισμένη μορφή ΑΠΕ, στην οποία θα πρέπει στο 

μέλλον να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση.   

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας σχετικά με την 

ανάπτυξη των ΑΠΕ ανά Περιφέρεια, την πρωτιά σε υδροηλεκτρικά έργα μικρής 

κλίμακας έχει η Κεντρική Μακεδονία, με το σύνολο της ισχύος σε λειτουργία να 

φτάνει τα 48,6 MW μέχρι το τέλος του έτους 2012. Για την ίδια χρονική περίοδο 

ακολουθεί η Ήπειρος με 47,6 MW, με την επόμενη θέση να καταλαμβάνεται από τη 

Στερεά Ελλάδα με 41,3 MW και τη Δυτική Ελλάδα να έπεται με 32,7 MW
56

. 

Σύμφωνα με τον χάρτη απεικόνισης των ΜΥΗΣ, αυτοί ακολουθούν το εκτιμώμενο 

υδροδυναμικό της χώρας
57

.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΣΜΥΕ (Ελληνικών Σύνδεσμος Μικρών 

Υδροηλεκτρικών Έργων) όπως αυτά δημοσιεύονται στο τεύχος Greek Energy 2017, 

μέχρι το τέλος του 2016 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 107 Μικρά Υδροηλεκτρικά 

Έργα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 223 MW, τα οποία για το σύνολο της 
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επικράτειας για ολόκληρο το έτος συνεισέφεραν το 6,4 % της συνολικά παραχθείσας 

από ΑΠΕ ενέργειας.  Η εξέλιξη των έργων αυτών κατά τα τελευταία έτη είναι 

απογοητευτική, αν λάβει κανείς υπόψη ότι για ολόκληρο το 2016 μόνο ένα έργο 

ήρθε να προστεθεί σε λειτουργία, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης για τα έτη 2014 και 2015 

ήταν σχεδόν μηδενικός. Κατά τα προηγούμενα έτη ο ρυθμός ανάπτυξης των ΜΥΗΕ 

διαμορφώθηκε ως εξής: 65% για το 2008, 16% για το 2009,  8% για το 2010, 4% για 

το 2011, 4%  για το 2012 και 3% για το 2013. Οι αιτίες για την εξέλιξη αυτή 

εντοπίζονται – πέραν της γενικότερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας για τη 

χώρα – στο απαιτητικό αδειοδοτικό πλαίσιο, καθώς υπάρχει αυστηρότητα ως προς 

τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, οι οποίες σαφών πρέπει να τηρούνται 

αλλά όχι εις βάρος της γενικότερης ανάπτυξης των έργων
58

.   

 

Δ) Βιομάζα: 

Μια σχετικά σύγχρονη μορφή ενέργειας, με ευοίωνες προοπτικές για την Ελλάδα 

αποτελεί η βιομάζα, καθώς στη χώρα μας εντοπίζεται σημαντικό δυναμικό, τόσο σε 

γεωργικά όσο και δασικά υπολείμματα, τα οποία είναι διάσπαρτα και άμεσα 

διαθέσιμα. Παρά τα θετικά δεδομένα, ελάχιστες μονάδες παραγωγής ενέργειας από 

βιομάζα λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 

ΡΑΕ, 70 σταθμοί βιομάζας έχουν άδεια παραγωγής
59

. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα 

γεωργικά υπολείμματα και τα ζωικά απόβλητα παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

συγκέντρωση σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως παρουσιάζονται στους 

παρακάτω χάρτες.  

 

 

 

 

                                                           
58

 Greek Energy 2017, ΑΠΕ/Υδροηλεκτρικά, σ. 196 επ. 
59

 www.rae.gr (Δεδομένα 19.9.2017) και αρχείο μητρώου αδειών παραγωγής. 



 
72 

 

Χάρτης 1.  

 

Τα πρωτεία στην πρώτη ύλη κατέχει η περιοχή της Θεσσαλίας, το δυναμικό 

βιομάζας της οποίας προκύπτει τόσο από υπολείμματα καλλιεργειών, κλαδέματος, 

υπολείμματα υλοτομίας και βιομηχανίας, καθώς και απόβλητα ζώων
60

. Σε ό,τι 

αφορά τα ζωικά απόβλητα, τα βουστάσια είναι κυρίως συγκεντρωμένα στη Β. 

Ελλάδα, ενώ τα πτηνοτροφεία στις περιοχές της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και 

της Μακεδονίας  και Θράκης.  

Χάρτης 2. 
61
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Καθώς η πρόσβαση στην πρώτη ύλη αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης των 

έργων βιομάζας, παρατηρούμε ότι στις ευνοημένες περιοχές εμφανίζονται οι πρώτες 

αλλά και οι περισσότερες εγκαταστάσεις. Από το μητρώο αδειών παραγωγής της 

Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας προκύπτει ότι στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι 

περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ακολουθεί η Στερεά 

Ελλάδα και η Ανατολική Μακεδονία, με την Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία 

και την Ήπειρο να καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις. Στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας υπάρχουν μόλις τέσσερις εγκαταστάσεις βιομάζας, ενώ δειλά βήματα 

πραγματοποιούνται στο Νότιο Αιγαίο με μια μονάδα βιομάζας και μία στην Κρήτη. 

  

Ε) Γεωθερμία: 

Στην Ελλάδα – παρά το γεγονός ότι είναι μια ευνοημένη γεωθερμικά χώρα, με 

σημαντικά γεωθερμικά πεδία – η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας βρίσκεται 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  

Ψηφιακή απεικόνιση γεωθερμικών πεδίων χώρας
62

. 
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Εξακριβωμένα γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας, έχουν εντοπιστεί στη Μήλο και 

στη Νίσυρο, με θερμοκρασίες μέχρι και 325 και 350 
o
C αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν 

πολλές περιοχές ευνοϊκές για τον εντοπισμό γεωθερμικών ρευστών μέσης ή υψηλής 

ενθαλπίας, όπως η Κίμωλος, η Λέσβος η Χίος κ.α. Παρά ταύτα, καμία εγκατάσταση 

ηλεκτροπαραγωγής δεν υφίσταται σήμερα στη χώρα, με τους κατοίκους των 

περιοχών των δυναμικότερων πεδίων να αντιδρούν έντονα σε μια τέτοια εξέλιξη, 

εξαιτίας παλαιότερων χειρισμών που οδήγησαν σε οικολογική καταστροφή
63

. 

Συγκεκριμένα, στο νησί της Μήλου οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν το 1971 με τις 

έρευνες του ΙΓΜΕ, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό του γεωθερμικού πεδίου και 

τη λειτουργία πιλοτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 1986. Τα 

προβλήματα που παρουσιάστηκαν εξαιτίας των εκλυόμενων βλαβερών αερίων και 

που οδήγησαν σε μεγάλη οικολογική καταστροφή στο νησί, σταμάτησαν κάθε 

περαιτέρω εξέλιξη στον συγκεκριμένο τομέα
64

. Την ίδια περίπου περίοδο ξεκίνησαν 

οι γεωλογικές έρευνες και στο νησί της Νισύρου, όπου εντοπίστηκε το πολλά 

υποσχόμενο γεωθερμικό δυναμικό, ικανό να ηλεκτροδοτήσει και γειτονικά νησιά, 

σχέδιο που εν τέλει δεν προχώρησε, εξαιτίας των έντονων ανησυχιών για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός τέτοιου έργου
65

.  

Θετικότερη ωστόσο είναι η υποδοχή την προοπτικής αξιοποίησης της γεωθερμίας σε 

άμεσες χρήσεις, πλην της ηλεκτροπαραγωγής, όπως η θέρμανση χώρων, οι 

αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις, οι υδατοκαλλιέργειες και η λουτροθεραπεία, 

για τις οποίες επαρκεί και χαμηλότερης ενθαλπίας και συχνότερα εμφανιζόμενο 

πεδίο, ενώ η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι ηπιότερη. Μία περιοχή με μεγάλο 

ενδιαφέρον είναι η λεκάνη του Στρυμόνα, με τα πολύ σημαντικά πεδία Θερμών – 

Νιγρίτας, Λιθότοπου – Ηράκλειας, Θερμοπηγής – Σιδηροκάστρου και Άγκιστρου, με 

αγροτικές κυρίως χρήσεις, αλλά και λουτροθεραπεία. Επίσης στο Δέλτα του Νέστου 

υπάρχουν τα γεωθερμικά πεδία του Ερατεινού Χρυσούπολης και του Ν. Εράσμιου 

Μαγγάνων Ξάνθης, με κυρίως αγροτική χρήση, καθώς και στο Πόρτο Λάγος που 

χρησιμοποιούνται για ιχθυοκαλλιέργειες. Άλλα γνωστά γεωθερμικά πεδία 
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εντοπίζονται στην περιοχή της Βόλβης και Λαγκαδά, της Αιδηψού και της 

Σαμοθράκης
66

. 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα γύρω από την εκμετάλλευση των 

γεωθερμικών πεδίων με σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή και η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» – 

που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσής τους - φιλοδοξεί να 

τριπλασιάσει την «πράσινη» παραγόμενη ισχύ της μέσα στην επόμενη τριετία.  Ως 

εκ τούτου, κρίνεται σημαντική η ενημέρωση του κοινού των περιοχών που θα 

φιλοξενήσουν τα έργα για την τεχνολογική πρόοδο που έχει συντελεστεί και που θα 

αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις του παρελθόντος. Παράλληλα, θα πρέπει να 

τονιστούν τα οφέλη που θα προκύψουν από την προώθηση των έργων 

εκμετάλλευσης των ελληνικών γεωθερμικών πεδίων και των επενδύσεων που αυτά 

συνεπάγονται. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες εξεύρεσης στρατηγικών 

εταίρων, που σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα δρομολογήσουν και θα 

υλοποιήσουν τα φιλόδοξα σχέδια
67

. 

 

5. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΕ 

Σύμφωνα με στοιχεία Μαρτίου 2017, τα μεγέθη της εγκατεστημένης ισχύος στη 

χώρα μας είναι τα εξής: 

 Φωτοβολταϊκά στο διασυνδεδεμένο σύστημα, 2093MW 

 Φωτοβολταϊκά σε στέγες (ΜΔΝ και Διασυνδεδεμένο), 375 MW 

 Φωτοβολταϊκά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, 136 ΜW 

 Αιολικά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, 322 ΜW 

 Αιολικά Διασυνδεδεμένο, 2054 MW 

 Mικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί, 229 MW 

 Σταθμοί βιομάζας, 58 MW 

 Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας, 434 MW
68
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H ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα οδηγεί στον 

μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα, με τις μεγαλύτερες προκλήσεις να 

παρουσιάζονται στην ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικά για την Ελλάδα, με το πλήθος των 

νησιών και το υψηλό δυναμικό σε ΑΠΕ - όπου οι ρυθμοί προόδου της διασύνδεσης 

των νήσων με το εθνικό σύστημα κρίνονται απογοητευτικοί, παρά το γεγονός ότι 

αποτελούν προτεραιότητα – παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες για τη μετάβαση σε 

νέα ηλεκτρικά δίκτυα. Βασικό χαρακτηριστικό των νέων δικτύων είναι η ευελιξία 

στην παραγωγή, στη μεταφορά, στη διανομή και στις διασυνδέσεις, καθώς επίσης 

και στη διαχείριση της ζήτησης με αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στον 

καταναλωτή και τον διαχειριστή του δικτύου.  

Τα συστήματα αποθήκευσης, κυρίως με σταθμούς αντλησιοταμίευσης και με 

μπαταρίες  κερδίζουν διαρκώς έδαφος, όπως και οι νέες ιδέες για τα Smart Grids, τα 

Microgrids και τα Virtual Utilities. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ελκυστικές 

επενδύσεις, που απαιτούν πρωτοβουλία, σχεδιασμό και στήριξη από την πολιτεία σε 

οικονομικό επίπεδο 
69

. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΕ, απαιτείται η προσθήκη 2.000 – 2.700 MW νέας 

ανανεώσιμης ηλεκτρικής ισχύος στα αμέσως επόμενα 3-4 χρόνια, ώστε να επιτευχθεί 

ο εθνικός δεσμευτικός στόχος του  18 % για το 2020. Η παρατεταμένη, ωστόσο, 

οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει δημιουργήσει ένα δύσκολο περιβάλλον για τις 

ΑΠΕ, με  αποτέλεσμα να αποτελούν προτεραιότητα τόσο η διασφάλιση της 

βιωσιμότητας των υφιστάμενων εν λειτουργία ΑΠΕ, όσο και η αποφυγή της 

αναγκαστικής εγκατάλειψης δρομολογημένων ή υπό κατασκευή επενδύσεων, ενώ 

απαιτούνται αποτελεσματικά μέτρα για την επανεκκίνηση ώριμων και νέων 

επενδύσεων. 

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια σειρά 

μέτρων, ώστε να αποκομίσει η χώρα τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τη χρήση των 

ΑΠΕ. Αφ’ ενός, η συνέπεια στις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ και η αποφυγή 

αναδρομικών και νέων οικονομικών επιβαρύνσεων σε ό,τι αφορά τους υφιστάμενους 

σταθμούς, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε να εξακολουθήσουν οι 

παραγωγοί να λειτουργούν. Αφετέρου, η επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου νόμου 

4414/16, καθώς πολλές από τις προβλεπόμενες διαδικασίες εξακολουθούν να 
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βρίσκονται σε εξέλιξη, η εναρμόνιση της αδειοδοτικής διαδικασίας με τον νέο νόμο, 

η επιτάχυνση της διασύνδεσης των νησιών, η στήριξη και προώθηση των νέων 

τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και η άμεση απόδοση του 

καθυστερούμενου και παρακρατούμενου αντισταθμιστικού οφέλους στους Δήμους 

και τους καταναλωτές των περιοχών που φιλοξενούν αιολικά πάρκα, μικρά 

υδροηλεκτρικά και έργα βιομάζας, θα συμβάλουν στην προώθηση της αγορά των 

ΑΠΕ στη χώρα μας
70

. 

 Η πιθανότητα να στηριζόμαστε σε μελλοντικό χρονικό σημείο εξ’ ολοκλήρου σε 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχει πάψει να αποτελεί σενάριο επιστημονικής 

φαντασίας. Είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη η ανάγκη μας για ορυκτά καύσιμα και 

το πιθανότερο είναι πως θα συνεχιστεί για κάποια χρόνια ακόμα, ωστόσο, οι 

γεωπολιτικοί κίνδυνοι που εγκυμονούν και το δυσανάλογο εξωτερικό κόστος για την 

κοινωνία  - το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και 

τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία -  καθιστούν τα ορυκτά καύσιμα ασύμφορα και 

την ανάγκη αποδέσμευσης από αυτά επιτακτική. Ως εναλλακτική, οι τεχνολογίες 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές 

από πλευράς κόστους ενώ το παγκόσμιο τοπίο αλλάζει ραγδαία.  

 

Επίλογος  

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα δεδομένα και τα μηνύματα που έρχονται από κάθε 

γωνιά της γης, το συμπέρασμα είναι πως η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας έχει ξεκινήσει δυναμικά και εξελίσσεται γοργά, απαιτώντας γενναίες 

συχνά αποφάσεις που επηρεάζουν τους βιομηχανικούς και γενικότερους 

οικονομικούς στόχους. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να 

υλοποιηθεί με τρόπο που να επιφέρει και όχι να διαταράσσει την ισορροπία, 

ακολουθώντας ρεαλιστικές και καλά σχεδιασμένες τακτικές, που θα αξιοποιούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πηγές που έχει στη διάθεσή της η ανθρωπότητα, 
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ακόμα και αυτές των ορυκτών καυσίμων, που χάρη στις νέες τεχνολογίες, θα 

μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους, φιλικούς προς το περιβάλλον 

και χάριν της ενεργειακής ασφάλειας. Εξάλλου, κατά τη διάσημη ρήση του Σεΐχη 

Ahmed Zaki Yamani, Σαουδάραβα πολιτικού που υπηρέτησε ως υπουργός στο 

Υπουργείο “Oil and mineral resources”  και στον “Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (OPEC)” επί σειρά ετών,  “The stone age did not end for lack 

of stone and the oil age will end long before the world runs out of oil”, πρόβλεψη 

που  - προερχόμενη από ένα τέτοιο πρόσωπο – βάζει σε σκέψεις για τις εναλλακτικές 

που θα προσφέρει στην ανθρωπότητα η πρόοδος της τεχνολογίας, με απώτερο στόχο 

την ολοένα μεγαλύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη στροφή προς μια 

νέα εποχή. Οπωσδήποτε ο παραλληλισμός των δύο εποχών εμπεριέχει μια μικρή 

δόση αυθαιρεσίας, καθώς οι πέτρες δεν αποτελούσαν πηγή ενέργειας και 

αντικαταστάθηκαν από καλύτερο υλικό. Η σκέψη ωστόσο παραμένει ορθή αν 

αναλογιστεί κανείς ότι η στροφή γίνεται προς καλύτερες μορφές ενέργειας και 

σηματοδοτεί την επιθυμία της μετάβασης σε μια νέα πιο ποιοτική ανθρώπινη 

καθημερινότητα.  
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