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Θέμα: Ενημέρωση WWF Ελλάς σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για χορήγηση δωρεάν 

δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. 

Αγαπητέ κ. / Αγαπητή κα, 

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την κρίσιμη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι, και ενώ 

επικρατεί διπλωματικός πυρετός για την επίτευξη μια παγκόσμιας, δεσμευτικής συμφωνίας που θα 

περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη, η Ελλάδα δείχνει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Η ΔΕΗ, μέσω  του πρόεδρου της και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχυρίζεται εμφατικά ότι η 

Ελλάδα δικαιούται δωρεάν δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για την περίοδο 2021-

2030 και πως η ΕΕ πρέπει να τα χορηγήσουν.  

Θεωρούμε υποχρέωση μας να σας ενημερώσουμε πως ο ισχυρισμός αυτός πολύ απλά δεν είναι αληθής. 

Κατ’ αρχάς, η Ελλάδα δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. 

Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να δικαιούται μια χώρα δωρεάν 

δικαιώματα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της το 2013 (και όχι το 2014 ή το 2012) πρέπει να βρίσκεται κάτω από 

το 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα βρισκόταν στο 62% εκείνη τη χρονιά. Τα νέα αυτά 

κριτήρια που συμφωνήθηκαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου του 

2014 για το κλιματικό και ενεργειακό πακέτο του 2030, επαναβεβαιώθηκαν πολύ πρόσφατα. Ο ίδιος ο 

Επίτροπος Ενέργειας Αrias Cañete, απαντώντας στη σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ομάδας των 

Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο Claude Turmes, επεσήμανε πως μόνο 10 χώρες δικαιούνται την 

εξαίρεση: μεταξύ αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα.  

Πέρα όμως από τα τυπικά κριτήρια, το αίτημα για χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων στη ΔΕΗ αντίκειται 

στο ίδιο το πνεύμα της οδηγίας.  Βασική επιδίωξη της χορήγησης δωρεάν δικαιωμάτων είναι η δραστική 

αλλαγή του μοντέλου ηλεκτροπαραγωγής από τον λιγνίτη και τον λιθάνθρακα προς τις καθαρές 

τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής. Γι’ αυτό, εξάλλου, οι χώρες που λαμβάνουν τα δωρεάν δικαιώματα είναι 

δεσμευμένες να προβούν σε επενδύσεις καθαρών τεχνολογιών, αξίας τουλάχιστον ίσης με αυτής των 

προσφερόμενων δικαιωμάτων. Στην Ελλάδα αυτή η μετάβαση ξεκίνησε ήδη με δειλά βήματα, όπως 

φαίνεται και από τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής τα τελευταία δύο χρόνια (από 27,5 TWh το 2012 σε 

23,2 TWh το 2013 και 22,7 TWh το 2014).  

Η ΔΕΗ λοιπόν ζητά την εξαίρεση για τον ακριβώς αντίθετο λόγο από αυτόν για τον οποίο ο νομοθέτης 

προέβλεψε τη δυνατότητα εξαιρέσεων: για να ανακόψει την ως τώρα πρόοδο, επιστρέφοντας σε ένα 

ενεργειακό μοντέλο όπου ο λιγνίτης θα κυριαρχεί και πάλι.  

Κι όλα αυτά στο όνομα της εθνικής οικονομίας. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το αίτημα της ΔΕΗ, 

εφόσον γίνει αποδεκτό,  θα έχει αρνητικό πρόσημο για τα δημόσια ταμεία. Ό,τι δοθεί δωρεάν στις 

λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ θα αφαιρεθεί αυτόματα από τα έσοδα που λαμβάνει το ελληνικό κράτος μέσω 

των δημοπρασιών στο χρηματιστήριο ρύπων. Τα έσοδα αυτά προβλέπεται πως θα ξεπεράσουν τα 6 δις 

ευρώ τη δεκαετία 2015-2025, ενώ η ‘ειδική μεταχείριση’ που διεκδικεί η ΔΕΗ θα αφαιρέσει από τα 

κρατικά ταμεία το 40% αυτού του ποσού. 
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Μοναδικός στόχος της επιχείρησης είναι να διατηρήσει τεχνητά διασωληνωμένη στη ζωή την πανάκριβη 

επένδυση της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V. Όπως προβλέπεται από πολλούς αναλυτές μέσα στα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V η τιμή του δικαιώματος θα φτάσει τα 30 ευρώ τον τόνο, 

πράγμα που σημαίνει ότι μόνο για την μονάδα αυτή η ΔΕΗ θα επιβαρύνεται με 135 εκατ. ευρώ τον χρόνο. 

Το κόστος λειτουργίας της, συνεπώς, καθίσταται ασύμφορο. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι υπολογισμοί της 

ίδιας της ΔΕΗ: για τιμές δικαιωμάτων 30 ευρώ τον τόνο η Πτολεμαΐδα V θα εκτοπίζεται στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και από μονάδες φυσικού αερίου με συνέπεια λιγότερες ώρες λειτουργίας 

και άρα λιγότερα έσοδα.  

Κι όμως οι επενδύσεις στις νέες λιγνιτικές μονάδες δεν είναι μονόδρομος. Πρόσφατα το WWF Ελλάς με 

έκθεσή του έδειξε ότι η ενέργεια που σχεδιάζεται να προσφέρει η Πτολεμαΐδα V μπορεί να καλυφθεί κάθε 

ώρα του χρόνου με υβριδικούς συνδυασμούς αιολικών, φωτοβολταϊκών και αντλησιοταμιευτικών σταθμών 

και μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, με χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος ενέργειας από την εν λόγω 

μονάδα. Αυτό θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα και χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους 

Έλληνες καταναλωτές και την βιομηχανία της χώρας μας. 

Η ΔΕΗ πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ο ελληνικός λιγνίτης, εξαιτίας 

κυρίως της χαμηλής ποιότητάς του αλλά και των πρόσφατων αλλαγών στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν 

είναι πλέον φθηνός. Οι χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που όλοι επιδιώκουμε διασφαλίζονται με την 

αποφασιστική στροφή στην αποκεντρωμένη παραγωγή ΑΠΕ και τα έξυπνα δίκτυα, στρατηγική που 

υιοθετούν πλέον πολλές εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη με προεξάρχουσα την E.On, τη 

μεγαλύτερη εταιρία της Γερμανίας.  

Θεωρούμε ότι και μόνο το αίτημα για εξαίρεση της Ελλάδας από το ισχύον καθεστώς αποτελεί 

οπισθοδρόμηση για τη χώρα, ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν πιο συμφέρουσες εναλλακτικές για τη ΔΕΗ, την 

εθνική οικονομία, τη δημόσια υγεία και βεβαίως το περιβάλλον. Ελπίζουμε η παρουσία σας στο 

Ευρωκοινοβούλιο να συμβάλει στην αποτροπή ζημιογόνων για την εθνική οικονομία επενδύσεων και στην 

είσοδο της χώρας μας σε πορεία απεξάρτησης από χαμηλής ποιότητας καύσιμα και επίτευξης προσιτών 

τιμών ενέργειας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.  

Νίκος Μάντζαρης 

 

 

 

Υπεύθυνος Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής  

WWF Ελλάς 

http://www.greeninstitute.gr/files/LEONARDOS.pdf
http://www.greeninstitute.gr/files/LEONARDOS.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/Ptolemaida_V_Alternatives_GR_web.pdf

