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Ο περιορισμός της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2°C αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 
1996, ενώ τον Δεκέμβρη του 2010 τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν 
την ανάγκη μείωσης του ορίου αυτού στους 1.5°C. Για την επίτευξη 
των στόχων απαιτείται μια τεράστια μείωση των εκπομπών – της 
τάξης του 80-95% για τις βιομηχανικές χώρες, πολλές εκ των οποίων 
ανήκουν στην Ε.Ε. Η επόμενη δεκαετία θα κρίνει αν η παγκόσμια 
κοινότητα είναι ικανή να επιτύχει την απαιτούμενη αλλαγή πορείας 
ή αν η αύξηση της θερμοκρασίας θα φθάσει σε μη-αντιστρέψιμα 
επίπεδα.

Το προηγούμενο έτος, η «Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης» 
εξέτασε την εφαρμογή πολιτικών και νομοθετημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ, και 
αξιολόγησε την πρόοδο τους στην πορεία για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα το 2050 με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 
σύστημα βαθμολόγησης, που αναπτύχθηκε βάσει της αποτελεσματικότητας των 
κλιματικών πολιτικών  (από A έως G), μας έδωσε μια ένδειξη των επιδόσεων των 
κρατών μελών αναφορικά με τις «πολιτικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα». Η 
μέση βαθμολογία ήταν ‘Ε’, υποδεικνύοντας την ανάγκη για τριπλασιασμό των 
προσπαθειών για να επιτευχθεί το όραμα του 2050. Ωστόσο, συναθροίζοντας τις 
καλύτερες πρακτικές σε επιμέρους τομείς και κράτη, φαίνεται πως τα απαραίτητα 
εργαλεία για την επίτευξη των στόχων σε όλη την ΕΕ είναι ήδη διαθέσιμα.  Αυτό 
που λείπει είναι κυρίως η πολιτική βούληση  

Η φετινή έκθεση έχει στηριχθεί στην αξιολόγηση του 2010, προσφέροντας μια 
επικαιροποίηση των δράσεων των κρατών μελών, αλλά και μια ενδεικτική τάση 
εξέλιξης της βαθμολογίας, ενώ έχει προστεθεί μια παράγραφος για την πολιτική 
της ΕΕ. Η προσθήκη αυτή ήταν επιβεβλημένη, έπειτα από τη δημοσίευση του 
οδικού χάρτη της Επιτροπής για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως 
το 2050, της λευκής βίβλου για τις μεταφορές, και ενός ακόμα οδικού χάρτη για 
το 2050 επικεντρωμένο στην ενέργεια (που αναμένεται έως το τέλος του 2011). 
Η έκθεση επιδιώκει να δώσει μια απάντηση στον αν οι συγκεκριμένες και λοιπές 
σχετικές πρωτοβουλίες είναι επαρκείς για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων.

Για τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτής της έκθεσης, πρέπει να είναι 
σαφές ότι ο στόχος αναφοράς εδώ δεν είναι ο ίδιος με τον στόχο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όπως αυτός αναφέρεται στον οδικό χάρτη για μια οικονομία χαμηλού 
άνθρακα (Μάρτιος 2011). Υπάρχει μια απόκλιση απόψεων όσο αφορά την 
απαιτούμενη πορεία για την αποφυγή των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής. Η δική μας ανάλυση υποδεικνύει την ανάγκη μείωσης των παγκόσμιων 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 80%, έως το 2050,  ενώ ο στόχος μείωσης των 
εκπομπών στις χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να φτάσει το 95%, σε σχέση 
πάντα με τα επίπεδα του έτους βάσης 1990. Επιπλέον, στο σύστημα αξιολόγησης 
της παρούσας έκθεσης έχουν ενσωματωθεί συντελεστές βαρύτητας ανάλογα 

Σύνοψη
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με τις πιθανότητες αποτελεσματικής εφαρμογής των επιμέρους πολιτικών. 
Πολιτικές που έχουν μεγάλες πιθανότητες να εφαρμοστούν αποτελεσματικά, 
μακροπρόθεσμες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και στόχοι που έχουν 
δεσμευτικό χαρακτήρα βαθμολογούνται υψηλότερα. Η διερεύνηση αυτών των 
παραμέτρων γίνεται σε εκτενή βαθμό στο κεφάλαιο της πολιτικής της ΕΕ.     

Το πλαίσιο το οποίο παρουσιάζεται εδώ υποστηρίζει τη μετάβαση προς ένα 
ενεργειακό σύστημα βασισμένο πλήρως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως 
το 2050. Έτσι, πέρα από τη σημασία της μείωσης των εκπομπών αεριών του 
θερμοκηπίου, δίνεται έμφαση και σε αξίες περιβαλλοντικού και κοινωνικού 
περιεχομένου καθώς και σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Η απεξάρτηση από 
τις επικίνδυνες και ακριβές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων καθώς και η απεμπλοκή 
από την πυρηνική ενέργεια και το βαρύ κληροδότημα των πυρηνικών αποβλήτων 
είναι δυο ενδεικτικά παραδείγματα.

Αναφορικά με την πολιτική της ΕΕ, τα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν πως:
• σχεδόν το μισό της επίδοσης ενός κράτους μέλους συνδέεται με την νομοθεσία 

της ΕΕ.
• πολλές πολιτικές της ΕΕ βοηθούν τα κράτη μέλη στη διαμόρφωση φιλόδοξων 

κλιματικών πολιτικών, όπως είναι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές και η 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

• ορισμένες πολιτικές της ΕΕ που υπαγορεύουν εναρμονισμένους κανονισμούς, 
όπως η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, ή το ανώτατο όριο 
στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων, είναι αδύναμες αλλά και περιοριστικές – το 
ρίσκο είναι σύμφυτο σε αυτές τις προσεγγίσεις.

• συγκεκριμένα πεδία τα οποία κρίνονται σημαντικά για μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών δεν καλύπτονται, παρά μόνο έμμεσα, από την ΕΕ: στόχοι 
μετά το 2020, επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, 
ο επανασχεδιασμός προϊόντων, η ενεργειακή αποδοτικότητα στον τομέα 
της βιομηχανίας, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος, ο κλάδος των 
εμπορικών μεταφορών και οι αγροτικές πολιτικές χαμηλών εκπομπών  

Κατά την αξιολόγηση των σημερινών πολιτικών αλλά και των σχεδιασμών για το 
μέλλον, γίνονται οι παρακάτω διαπιστώσεις:
• το σημερινό επίπεδο του πακέτου πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι αρκετά 

απαιτητικό για την επίτευξη των στόχων του 2050, λαμβάνοντας υπόψη 
την εκτιμώμενη μέση βαθμολογία που παραμένει ιδιαίτερη χαμηλή και 
περιορίζεται σε ένα διόλου φιλόδοξο ‘Ε’

• οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών είναι πιο αυστηρές 
και φιλόδοξες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στον τομέα της εξοικονόμησης

• οι πρόσφατοι σχεδιασμοί της ΕΕ, που περιλαμβάνουν έναν οδικό χάρτη για 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, μια λευκή βίβλο  
για τις μεταφορές και έναν οδικό χάρτη για την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
περιέχουν σημαντικές βελτιώσεις, όχι επαρκείς όμως για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
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Αναφορικά με την εξέλιξη σε επίπεδο κρατών μελών, σε σχέση με την αναφορά 
του 2010:
• εννέα κράτη της ΕΕ έχουν μια, κατά μέσο όρο, βελτιωμένη εικόνα ενώ πέντε 

κράτη βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση
• συνολικά, οι σημερινές προσπάθειες παραμένουν ανεπαρκείς για την επίτευξη 

του στόχου  χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
• η πλειονότητα των νέων εθνικών πολιτικών στα κράτη μέλη είτε είναι μια 

άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ ή συνδέεται με την νομοθεσία της ΕΕ. 
Αυτό ενισχύει την άποψη πως η περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών σε επίπεδο 
ΕΕ θα έχει σημαντική επίδραση στις επιμέρους επιδόσεις των κρατών  

• οι συνέπειες της η οικονομικής κρίσης είναι εμφανείς: αν και η ‘πράσινη 
ανάπτυξη’ εξαγγέλλεται ως μέρος των κυβερνητικών σχεδίων ανά την Ευρώπη, 
δεν έχει επιτευχθεί ουσιαστικός μετασχηματισμός προς πράσινες κατευθύνσεις. 
Οι περικοπές στους προϋπολογισμούς των κρατών επηρεάζουν σημαντικά 
πράσινα έργα

Η αξιολόγηση σε επίπεδο τομέων υποδεικνύει μερικές σταθερές τάσεις, ορισμένες 
με θετικό και άλλες με αρνητικό πρόσημο
• παρατηρείται στασιμότητα σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Η Ιρλανδία και 

η Ολλανδία απέσυραν προηγούμενες δεσμεύσεις τους. Εξαίρεση στον κανόνα 
αποτελούν η Δανία και η Γερμανία, οι οποίες έχουν θέσει στόχους χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα στην πορεία προς το 2050

• στον τομέα του ηλεκτρισμού, σημειώνεται μείωση της υποστήριξης των 
ανανεώσιμων πηγών, ειδικά για τα φωτοβολταϊκά. Αυτό δικαιολογείται, 
εν μέρει, από τη μείωση στο κόστος παραγωγής και την ταχεία ανάπτυξη 
της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, στην Ισπανία και την Τσεχία η μείωση των 
επιδοτήσεων έχει αναδρομικό χαρακτήρα, αποδυναμώνοντας το απαιτούμενο 
κλίμα επενδυτικής ασφάλειας   

• ο κλάδος της βιομηχανίας παραμένει «ανέγγιχτος» από πολιτικές
• στον τομέα των κτιρίων δόθηκε μεγάλη προσοχή σε μέτρα που θα προωθήσουν 

την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και τη βελτιωμένη πιστοποίηση 
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

• στις μεταφορές, οι πολιτικές επικεντρώνονται κυρίως στην αποδοτικότητα των 
οχημάτων που ήδη κυκλοφορούν, με μηχανισμούς πριμοδότησης ή ενεργειακής 
σήμανσης των νέων οχημάτων σε πολλές χώρες

• στη δασοκομία και τη γεωργία δεν αναφέρθηκαν παρά λίγες μόνο πολιτικές 

Συνολικά, υπάρχουν δυο κύριες συστάσεις
1. η πολιτική της ΕΕ απαιτεί σημαντική ενίσχυση για να ωθήσει την Ευρώπη προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το πρώτο απαιτούμενο βήμα είναι η 
ενίσχυση των πολιτικών της ΕΕ που έχουν μεγάλη βαρύτητα:
• αυστηρότερη αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων, ώστε να 

ευθυγραμμιστεί με την προσπάθεια απεξάρτησης από τον άνθρακα έως το 
2050, όπως επίσης άμεση υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση της σημερινής 
υπερ-προσφοράς δικαιωμάτων εκπομπών  

• εισαγωγή φόρου CO2 στα πλαίσια της οδηγίας για την ενεργειακή φορολογία
• αυστηροποίηση των απαιτήσεων για μείωσης των εκπομπών CO2 από τα 
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επιβατικά οχήματα 
• αυστηροποίηση των προτύπων όπως προβλέπονται στην οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων
• καθοδήγηση των κρατών μελών με στόχο την ενθάρρυνση λήψης μέτρων 

για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχει ανάγκη θέσπισης νέων πολιτικών που θα καλύψουν 
τις σημερινές αδυναμίες:
• νομικές συμφωνίες για μακροπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές μετά το 

2020
• υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας για την ενεργειακή εξοικονόμηση έως το 2020  
• εξειδικευμένη στόχευση στον σχεδιασμό προϊόντων, με αντικείμενο τη 

μειωμένη ένταση χρήσης υλικών, την αύξηση της αντοχής τους και την 100% 
ανακυκλωσιμότητα τους 

• νομοθεσία για τις εμπορικές μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές ή ναυτιλιακές)
• ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το κλίμα και την αγροτική πολιτική της ΕΕ

2. Τέλος, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε όλους τους τομείς για όλα τα κράτη μέλη. 
Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών 
ανάμεσα στα κράτη μέλη. Μερικές από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι 
οι ακόλουθες:
• Η Γερμανία έχει προχωρήσει σε μια τολμηρή απεξάρτηση από την πυρηνική 

ενέργεια ανοίγοντας το  δρόμο σε μια θετική ενεργειακή μετάβαση, οι Ιταλοί 
ψηφοφόροι απέρριψαν μαζικά την επιστροφή στα πυρηνικά και η Δανία έβαλε 
σε τροχιά την ανανεωμένη της στρατηγική για ταχεία απεξάρτηση από τα 
ορυκτά καύσιμα  

• Η Αυστρία εισήγε περιβαλλοντικούς φόρους στις μεταφορές και η Ιρλανδία θα 
διπλασιάσει το φόρο άνθρακα στα  €30 ανά τόνο έως το 2014

• Η Φινλανδία, η Ουγγαρία και η Λετονία ενίσχυσαν περαιτέρω τις πολιτικές 
στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

• Η σλοβένικη κυβέρνηση θέσπισε προγράμματα συγχρηματοδότησης των 
συστημάτων τηλεθέρμανσης με βιομάζα και το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθέτησε 
ένα πρωτοποριακό σύστημα   εγγυημένων τιμών πώλησης για θέρμανση από 
ανανεώσιμες πηγές 

Σε κάθε μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα παράδειγμα 
θετικής δράσης. Μια πιο ευρεία εφαρμογή αυτών των πολιτικών σε όλη την ΕΕ θα 
είχε ως αποτέλεσμα περαιτέρω μειώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
Αυτή η έκθεση φιλοδοξεί να συμβάλει σε αυτή την ανταλλαγή εμπειριών.
Η Ελλάδα όπως θα διαπιστώσετε άμεσως πιο κάτω έχει πολύ δρόμο να διανύσει 
προκειμένου να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια μετάβασης σε μια πράσινη 
οικονομία. Μένοντας πίσω, χάνει μια μοναδική ευκαιρία να αποκομίσει 
σημαντικά οφέλη - σε οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους - 
σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο. 
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η ΑΞΙοΛοΓηΣη ΤηΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
H Ελλάδα και στη φετινή «Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης» 
βαθμολογείται με F. Το διάστημα από το καλοκαίρι του 2010 έως τον Σεπτέμβριο 
του 2011 η Ελλάδα έχει εισάγει μια σειρά νόμων προς τη σωστή κατεύθυνση όπως 
η δημιουργία πράσινου ταμείου, η δημοσίευση των πρώτων δασικών χαρτών, ο 
νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές και η εξαγγελία στόχου υλοποίησης 3,1 εκ. 
δράσεων ανακαίνισης των κτιρίων του οικιακού τομέα έως το 2020. Εντούτοις, το 
σημερινό πολιτικό πλαίσιο συμπιέζεται από το μνημόνιο οικονομικής ανάκαμψης 
και το μεγάλο βάρος πέφτει στην μείωση των εξόδων. Ως αποτέλεσμα, μια σειρά 
από αρνητικές νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν υιοθετηθεί πράγμα που έρχεται 
σε αντίθεση την εξαγγελθείσα στροφή σε στρατηγικές ανάπτυξης χαμηλής 
έντασης άνθρακα. Συνολικά, η στροφή των κυβερνητικών σχεδίων προς την 
πράσινη ανάπτυξη τίθεται σε αμφιβολία.

ΣύΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμΕΣη ΔρΑΣη
• Παρατηρείται έλλειψη φιλοδοξίας για την ενίσχυση των δράσεων ενεργειακής 

εξοικονόμησης και αύξησης της απασχόλησης στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών. Η αναδιάρθρωση των τιμολογίων ηλεκτρισμού οδήγησε σε μείωση 
των τιμών ηλεκτρισμού στη βιομηχανία. Αλλαγές στην φορολόγηση του 
ηλεκτρισμού σε συνδυασμό με συμφωνίες για την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένες παρεμβάσεις σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στη Δανία.

• Ο λιγνίτης είναι η κύρια πηγή ενέργειας για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. 
Την παρούσα φάση εξετάζονται σχέδια για την εκμετάλλευση νέων ορυχείων 
και την πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η εξέλιξη μπορεί 
να επηρεάσει σοβαρά την μετάβαση του ενεργειακού τομέα της Ελλάδας σε 
ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να 
κάνει σαφές πως οι όποιες αλλαγές στην παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνίτη 
δεν θα επηρεάσουν την στροφή προς πράσινες πηγές και δράσεις

• Η ενεργειακή αποδοτικότητα των ΙΧ και βαρέων οχημάτων έχει ακόμα μεγάλα 
περιθώρια βελτίωσης.

F
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• Δημοσιεύθηκε η εθνική 

στρατηγική 20-20-20, 
αλλά διάφοροι νόμοι που 
ακολούθησαν δεν διέπονται 
από την ίδια λογική

• Έκδοση του ελληνικού 
ισοδύναμου της Μελέτης 
Στερν (μελέτη της ΤτΕ για τις 
επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής).

• Νέος νόμος για την 
προώθηση των ΑΠΕ 
με απλοποίηση των 
διαδικασιών

• Υπουργική απόφαση για 
τη συμμετοχή των ΑΠΕ 
στο μίγμα ηλεκτρισμού

• Έλλειψη επαρκούς 
χωροταξικού σχεδιασμού 
και ουσιαστικής 
διαβούλευσης

D E F

F

F

Καμία νεότερη πολιτική εξέλιξη

Καμία νεότερη πολιτική εξέλιξη Καμία νεότερη πολιτική εξέλιξη

Καμία νεότερη πολιτική εξέλιξη

Καμία νεότερη πολιτική εξέλιξη

Καμία νεότερη πολιτική εξέλιξη

Η χρήση φτηνού ηλεκτρισμού 
από τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες αποτρέπει 
δράσεις εξοικονόμησης 
φτηνού ηλεκτρισμού από τις 
ενεργοβόρες βιομηχανίες 
αποτρέπει δράσεις 
εξοικονόμησης

G Μερική μείωση των 
τιμών ηλεκτρισμού για 
τις βιομηχανίες.

F

Υπουργική απόφαση για 
τα φ/β: απόσυρση του 
πλαφόν ισχύος για φ/β 
στις στέγες.

E
• Νέα προγράμματα για 

ενεργειακή εξοικονόμηση 
(εξοικονόμηση κατ’οίκον)

• Πιλοτικό πρόγραμμα για την 
ανακαίνιση 1000 κατοικιών 
χωρίς κόστος επένδυσης για 
τους ιδιοκτήτες

G
• Φορολόγηση οχημάτων 

ανάλογα με τις εκπομπές 
CO2

• Μεγάλη αύξηση (40%) 
στις τιμές των δημόσιων 
συγκοινωνιών στην Αθήνα

G

F
• Φορολόγηση οχημάτων 

ανάλογα με τις εκπομπές 
CO2

• Μεγάλη αύξηση (40%) 
στις τιμές των δημόσιων 
συγκοινωνιών στην Αθήνα

F

D

• Δημοσίευση των πρώτων 
δασικών χαρτών

• Νέος νόμος για 
την διατήρηση της 
βιοποικιλότητας

F

Θετικές εξελίξεις σε σχέση 
με την περσινή χρονιά

Αρνητικές εξελίξεις σε σχέση 
με την περσινή χρονιά

Παραμονή στα ίδια επίπεδα σε 
σχέση με την περσινή χρονιά

Το μέγεθος των εικονιδίων υποδεικνύει τη σχετική σπουδαιότητα κάθε τομέα: μικρή, μεσαία ή μεγάλη

Τα γράμματα υποδεικνύουν την βαθμολογία της περσινής χρονιάςA B C D E F G
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η ΑνΑΛύΣη Τού 2010: ΚύρΙΑ ΕύρημΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα του 2010 δείχνουν αν και η Ελλάδα διαθέτει επίσημη κλιματική 
στρατηγική, αυτή ορίζεται ως το 2020 και δεν περιέχει δεσμευτικούς στόχους για 
την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επίσης, η Ελλάδα δεν έχει θέσει 
μακροχρόνιους στόχους για την μείωση των εκπομπών ή την προώθηση των ΑΠΕ 
ή την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αναφορικά με τις πολιτικές που υλοποιούνται, 
σε κανένα τομέα δεν έχουν αναληφθεί φιλόδοξα μέτρα, ενώ ειδικά στους τομείς 
της βιομηχανίας, των μεταφορών και των κτιρίων η βαθμολογία της χώρας είναι 
ιδιαίτερα χαμηλή.

Η Ελλάδα έχει ένα καλό και λειτουργικό σύστημα για την προώθηση των 
φ/β (σύστημα εγγυημένης τιμής πώλησης και μείωση των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών). Επιπλέον, ένα νέο νομοθέτημα απαιτεί την εγκατάσταση φ/β 
σε συνδυασμό με ηλιοθερμικά συστήματα σε κάθε νέο ή ριζικά ανακαινισμένο 
κτίριο.

ΠοΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤούΣ ΤΕΛΕύΤΑΙούΣ 12 μηνΕΣ
 
Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα κυριαρχείται από την οικονομική κρίση και 
τα μέτρα καταπολέμησής της. 

Σε σχέση με την περσινή αξιολόγηση, δεν έχουν εξαχθεί νέες στρατηγικές 
για το κλίμα. Καθώς η κρίση χτύπησε ιδιαίτερα σκληρά τη χώρα, η ελληνική 
κυβέρνηση υπέγραψε ένα μνημόνιο για την οικονομική ανάκαμψη που αποτελεί 
το κομβικό σημείο όλων των πολιτικών και εστιάζει κυρίως στην περικοπή των 
εξόδων. Περικοπές προϋπολογισμού έχουν ανακοινωθεί για όλους τους τομείς 
της οικονομίας (€2-4 δις για το 2011 και στόχος για €12-14 δις το 2013 σύμφωνα 
με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής).

Οι περικοπές αφορούν και τους τομείς που αναλύθηκαν στην παρούσα 
αξιολόγηση. Οι πολιτικές εστιάζουν στη μείωση των δαπανών. Παρότι η 
κυβέρνηση διατράνωνε την πεποίθησή της πως η πράσινη ανάπτυξη είναι ένα 
τρόπος για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης, ελάχιστες πρωτοβουλίες 
έχουν αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Μια θετική εξέλιξη το 2010 ήταν η θέσπιση νόμου για τη δημιουργία ενός 
πράσινου ταμείου για την στήριξη της πράσινης οικονομίας. Το πράσινο ταμείο 
θα λαμβάνει 5% των εσόδων από την δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου.

Τα μέτρα για την οικονομική ανάκαμψη ενδέχεται να φέρουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην μείωση των εκπομπών ή/και στην ανάληψη μέτρων για τις 
ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας. Για παράδειγμα το άνοιγμα 
της αγοράς λιγνίτη μπορεί να φέρει αρνητικά αποτελέσματα στην επέκταση 
των ΑΠΕ. Επίσης, οι διαδικασίες fast track αδειοδότησης υπεραπλουστεύουν 
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το σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αντιστρέφουν το βάρος της 
απόδειξης, πριμοδοτώντας έτσι ρυπογόνες και περιβαλλοντικά επιβλαβείς 
επενδύσεις.

Επίσης, η αναδιάρθρωση των τιμών ηλεκτρισμού έχει ως αποτέλεσμα την 
μείωση των τιμών για την βιομηχανία, πράγμα που αποτελεί αντικίνητρο για την 
ανάληψη δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένες λίγες θετικές εξελίξεις, 
αν και το μέλλον τους παραμένει αβέβαιο εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής 
κατάστασης της χώρας και της απρόβλεπτης πολιτικής κατεύθυνσης. Οι θετικές 
πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:
• Θέσπιση στόχων για την διείσδυση των ΑΠΕ στα πλαίσια της στρατηγικής 20-

20-20 της ΕΕ
• Θέσπιση νέου νόμου για τις ΑΠΕ που βελτιώνει κατά τι το θεσμικό περιβάλλον
• Απόσυρση του ορίου ισχύος για την εγκατάσταση φ/β στις στέγες
• Εξαγγελία νέου προγράμματος, το Νοέμβριο του 2010, για την εξοικονόμηση 

ενέργειας στον οικιακό τομέα (Χτίζοντας το μέλλον). Το πρόγραμμα επιδιώκει 
την ανάληψη 3,1 εκ. δράσεων εξοικονόμησης έως το 2020. Λόγω της κρίσης η 
υλοποίηση του προγράμματος κρίνεται ιδιαίτερα αμφίβολη

• Πιλοτικό πρόγραμμα ανακαίνισης 1000 κτιρίων, όπου το αρχικό κόστος 
επένδυσης θα καλυφθεί από τρίτα μέρη και η αποπληρωμή θα γίνεται μέσα 
από την εξοικονόμηση στους ενεργειακούς λογαριασμούς


