
 

 

WWF Ελλάς 
Λεμπέση 21 

117 43 Αθήνα 

 

Τηλ: 210 3314893 

Φαξ: 210 3247578 

n.mantzaris@wwf.gr   

www.wwf.gr 

Καταχωρημένο ως: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF-World Wide Fund for 
Nature, WWF-Fondo Mondiale per la Natura WWF-Fondo Mundial para la 
Naturaleza, WWF-Fonds Mondial pour la Nature WWF-Welt Natur Fonds. 
Επίσης γνωστό και ως World Wildlife Fund 

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ.: Γιώργος Βλάχος 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ: Αναστάσης Λεβέντης 
Γεν. Διευθυντής: Δημήτρης Καραβέλλας 

Προς: 
1. Χριστίνα Μπαριτάκη,  

Γ.Γ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
2. Κυριάκο Ψύχα,  

Προϊστάμενο, Τμ. Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας 
 

 
9 Νοεμβρίου 2015 

Αρ. πρωτ.  149 /2015 
 
Θέμα: Η Ελλάδα στον δρόμο προς το Παρίσι-Προτάσεις WWF Ελλάς 

Καθώς πλησιάζει η κρισιμότερη από τις μέχρι σήμερα διεθνείς διασκέψεις της UNFCCC για την 

κλιματική αλλαγή, θέλουμε με την παρούσα επιστολή να συνεισφέρουμε κατά το δυνατόν στη 

διαμόρφωση πρωτοποριακών ελληνικών θέσεων, οι οποίες υπερτερούν των ήδη ανειλημμένων από 

τη χώρα μας δεσμεύσεων. Επαναλαμβάνουμε επίσης και εγγράφως τη θέση μας ότι της ελληνικής 

παρουσίας στην COP21 πρέπει να ηγείται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος και θα τοποθετηθεί δημόσια 

επί των δεσμεύσεων αυτών. 

Η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 (ΕΕ28) που 

εξακολουθεί να εμφανίζει αύξηση των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (ΑΦΘ) σε σχέση 

με τα επίπεδα του 1990. Παρά την οικονομική κρίση, οι εκπομπές μας ανά μονάδα ΑΕΠ όπως επίσης 

και οι κατά κεφαλήν εκπομπές μας εξακολουθούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από τον μέσο όρο των 

ευρωπαϊκών κρατών του ΟΟΣΑ. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτεταμένη 

χρήση του χαμηλής ποιότητας εγχώριου λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λιγνίτης 

ευθύνεται για παραπάνω από το 1/3 των εκπομπών ΑΦΘ της χώρας μας, ποσοστό υπερδιπλάσιο του 

μέσου όρου της  ΕΕ28 και στη δεύτερη θέση πίσω από το αντίστοιχο ποσοστό της Βουλγαρίας.  

Είναι λοιπόν προφανές ότι η οποιαδήποτε ουσιαστική πολιτική δέσμευση της Ελλάδας για συμμετοχή 

στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 

σχέδιο μείωσης της χρήσης λιγνίτη με ορίζοντα το 2030.    

Απαραίτητο συστατικό στοιχείο ενός τέτοιου σχεδίου, είναι η δέσμευση στο χρονοδιάγραμμα 

απόσυρσης παλιών λιγνιτικών μονάδων με στόχο τη μείωση της σημερινής λιγνιτικής 

ισχύος ως το 2030.  

Ως τότε οι υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες, μερικές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα ρυπογόνες, πρέπει 

να αναβαθμιστούν έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία προστατεύοντας 

το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.   

Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να υπάρξει η συμπληρωματική δέσμευση για επιτάχυνση των 

έργων αναβάθμισης παλιών λιγνιτικών μονάδων σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνικές με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων ρύπων σε περιβαλλοντικά αποδεκτά 

επίπεδα. 

Η μείωση της λιγνιτικής ισχύος θα πρέπει να συνοδευτεί από αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ με 

απόλυτο σεβασμό στην προστασία της βιοποικιλότητας της χώρας. Η χώρα μας είναι προικισμένη με 

πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό, ενώ με χαμηλό κόστος και ελάχιστες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις είναι εφικτή η μετατροπή υφιστάμενων ζευγών υδροηλεκτρικών σταθμών σε 

αντλησιοταμιευτικούς, με στόχο την υποστήριξη της αυξημένης διείσδυσης μεταβλητών ΑΠΕ στο 

μίγμα ηλεκτροπαραγωγής και την κάλυψη φορτίων βάσης. Σε αυτό το σημείο λείπει πρωτίστως μια 
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ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση με μακροχρόνιο ορίζοντα που θα δημιουργήσει εκείνο το κλίμα 

σταθερότητας και εμπιστοσύνης για μια αποφασιστική στροφή στις ΑΠΕ από την οποία κερδισμένη 

θα είναι ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι ώριμες τεχνολογίες με 

αποδεδειγμένα χαμηλό κόστος, αλλά και εκείνες που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες 

σταθεροποίησης του δικτύου. Επίσης ιδιαίτερα κίνητρα πρέπει να δοθούν για τη δημιουργία 

πολυσυμμετοχικών ενεργειακών συνεταιρισμών με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών των 

τοπικών κοινωνιών από την αποκεντρωμένη παραγωγή καθαρής ενέργειας. 

Επομένως απαιτείται ένα μακρόπνοο και σταθερό πλαίσιο  στήριξης των ΑΠΕ με στόχο τη 

διείσδυση τους στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής κατά 60% ως το 2030. 

Ειδικότερα για τα νησιά που εξακολουθούν να στηρίζονται σε ποσοστό πάνω από 80% στο ακριβό 

και ρυπογόνο πετρέλαιο επιβαρύνοντας έτσι όλα τα νοικοκυριά στη χώρα με δυσβάστακτες 

χρεώσεις, είναι ανάγκη να στηριχθεί η ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ στο μη 

διασυνδεδεμένο σύστημα. Ήδη σε πολλά νησιά με ιδιαίτερα υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής 

τέτοια συστήματα είναι ανταγωνιστικά με το πετρέλαιο. 

Η παραπάνω δέσμη πολιτικών δεσμεύσεων θα δείξει στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα επιλέγει να 

βρεθεί στο ίδιο μήκος κύματος με τους προέδρους Ομπάμα και Ολάντ στις προσπάθειές τους για 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τόσο στο εσωτερικό των χωρών τους όσο και διεθνώς. Επίσης, 

η Ελλάδα που στις διαπραγματεύσεις του 2013-14 για το κλιματικό και ενεργειακό πακέτο του 2030 

κράτησε -στην καλύτερη περίπτωση- μια υποτονική στάση, θα δείξει ότι τολμά να συνταχθεί με 

άλλες μικρές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Αυστρία, ή η Δανία οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην 

επίτευξη συμφωνίας τον Οκτώβριο του 2014, σε πείσμα οπισθοδρομικών κρατών όπως η Πολωνία, η 

Βουλγαρία, ή η Ουγγαρία που πάλεψαν μέχρι τελευταία στιγμή για να μην επιτευχθεί ούτε καν το 

ελάχιστο των δεσμεύσεων για το κλίμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αλλά μια τέτοια πολιτική προσέγγιση θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο στο εσωτερικό της χώρας. Η 

Ελλάδα βρίσκεται αυτή την περίοδο σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά το ενεργειακό 

μοντέλο που θα ακολουθήσει τις επόμενες δεκαετίες. Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σήμερα 

και μάλιστα υπό το βάρος του 3ου μνημονίου, απαιτούν τόλμη, διαύγεια και όραμα.  

Είναι γεγονός ότι ο λιγνίτης αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο του ενεργειακού μας μίγματος τις 

προηγούμενες δεκαετίες. Εν πολλοίς αυτό συνέβαινε γιατί στο κόστος του λιγνίτη ποτέ δεν 

συνυπολογιζόταν το βαρύ τίμημα της χρήσης του που πλήρωναν το περιβάλλον και η υγεία των 

κατοίκων στη Δ. Μακεδονία και την Αρκαδία,  με αποτέλεσμα ο λιγνίτης να παραμένει «φθηνός». 

Όμως οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή 

ποιότητα του ελληνικού λιγνίτη και την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας των ΑΠΕ που τις 

καθιστούν ολοένα και φθηνότερες, άλλαξαν και αυτή τη «σταθερά». Πέρα από την ραγδαία 

επιδείνωση του διεθνούς χρηματοδοτικού κλίματος ενάντια στην κατασκευή νέων λιγνιτικών και 

λιθανθρακικών σταθμών παγκοσμίως, ίσως οι πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις, είναι αυτές στο 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Market Stability Reserve κ.α.). Οι αλλαγές 

αυτές προβλέπεται να εκτοξεύσουν τις τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στο ΕΣΕΔΕ σε 

δυσθεώρητα ύψη επιβαρύνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος των λιγνιτικών μονάδων. Τη σημασία 

των εξελίξεων αυτών αναγνωρίζει και η ίδια η ΔΕΗ, παραδεχόμενη εμμέσως πλην σαφώς ότι χωρίς 

δωρεάν δικαιώματα εκπομπών η νέα λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα V» δεν θα είναι οικονομικά 

βιώσιμη. 

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η ΔΕΗ προσπαθεί τον τελευταίο καιρό να πείσει για τη σημασία 

απόκτησης δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 

ηλεκτροπαραγωγής, ισχυριζόμενη ότι μια τέτοια εξαίρεση θα μειώσει το ενεργειακό κόστος. Όμως 

ένα τέτοιο αίτημα δεν αποτελεί μακροχρόνια βιώσιμη λύση για το πρόβλημα του ενεργειακού 

κόστους. Αντίθετα θα στερήσει από τα δημόσια ταμεία πολύτιμους πόρους που μπορούν να 

συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου και στην αναγέννηση της 

οικονομίας στις λιγνιτικές περιφέρειες της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, τα δικαιώματα που δίνονται 
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κατ’ εξαίρεση δωρεάν σε μία χώρα για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αφαιρούνται από τα 

δικαιώματα που κατανέμονται στη χώρα προς πώληση στο ΕΣΕΔΕ. Επομένως σε περίπτωση που η 

ΔΕΗ πάρει δωρεάν δικαιώματα CO2 για να συνεχίσει να κατασκευάζει νέες λιγνιτικές μονάδες, η 

Ελλάδα  θα χάσει σημαντικά κονδύλια, τα οποία σύμφωνα με την πρόταση της αναθεώρησης της 

σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2015), μπορούν και πρέπει να διατεθούν για 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιφέρειες της χώρας: 

«Τα έσοδα από το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προαγωγή της 

δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη 

μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, σε στενή 

συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.»  

Σε αυτό το πνεύμα μία δέσμευση για απόδοση του 30% των ετησίων εσόδων δημοπράτησης 

δικαιωμάτων εκπομπών την περίοδο 2016-2030 για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις 

Περιφέρειες Δ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο 

από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, θα αποτελούσε παράδειγμα 

ριζοσπαστικής πολιτικής που θέτει ως προτεραιότητα τις τοπικές κοινωνίες και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η δέσμευση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα απόδοσης πραγματικής κοινωνικής 

δικαιοσύνης στις περιφέρειες της χώρας που έχουν επωμιστεί το βάρος της ηλεκτροδότησης της 

χώρας για δεκαετίες.  

Επιγραμματικά λοιπόν, οι δεσμεύσεις που θεωρούμε πως η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αναλάβει 

στην COP21 για την κλιματική αλλαγή είναι οι εξής: 

1. Δραστική μείωση της χρήσης λιγνίτη με ορίζοντα το 2030.    

2. Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος απόσυρσης παλιών λιγνιτικών μονάδων 

(συμπεριλαμβανομένης και της Πτολεμαΐδας ΙΙΙ). 

3. Επιτάχυνση των έργων αναβάθμισης υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων σύμφωνα με τις Βέλτιστες 

Διαθέσιμες Τεχνικές, με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων ρύπων σε περιβαλλοντικά 

αποδεκτά επίπεδα. 

4. Επανεξέταση της σκοπιμότητας κατασκευής της Πτολεμαΐδας V αξιολογώντας την οικονομικά σε 

σύγκριση με τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις που στηρίζονται στις ΑΠΕ. 

5. Μακρόπνοο και σταθερό πλαίσιο  στήριξης των ΑΠΕ με στόχο τη διείσδυσή τους στο μίγμα 

ηλεκτροπαραγωγής κατά 60% ως το 2030. 

6. Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα. 

7. Απόδοση του 30% των ετησίων εσόδων δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών την περίοδο 2016-

2030 για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφέρειες Δ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου οι 

οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία στα κρίσιμα 

ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
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