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Μετάβαση ναι, αλλά πώς;  

 

Στο τέλος του 2018, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, παρουσίασε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), στο πλαίσιο της δημιουργίας αντίστοιχων σχεδίων από όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά -κυρίως-  επειδή αποτελούσε μία αναγκαιότητα σε εθνικό επίπεδο. 

Η Ελλάδα μέχρι τότε δεν είχε σχεδιασμό την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030 ούτε 

και μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική (με ορίζοντα το 2050). Τα δύο αυτά επίπεδα 

σχεδιασμού είναι απαραίτητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το επείγον ζήτημα της 

κλιματικής κρίσης, ιδίως μετά και τη Συμφωνία των Παρισίων (2015) που προβλέπει 

σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση 

της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω των 1,5C σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα. Το ΕΣΕΚ του 2018 ήταν μία επιτυχημένη και ρεαλιστική 

προσπάθεια δημιουργίας ενός  οδικού χάρτη στόχων, δράσεων, μέτρων πολιτικής και 

αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές προκειμένου η Ελλάδα να πετύχει τους στόχους που της 

αναλογούν, συμβάλλοντας στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου της κλιματικής 

ουδετερότητας το 2050,  καθώς και στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς στόχους:  μείωση κατά 

40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

κατά 32% και αύξηση των ΑΠΕ στο 32% σε επίπεδο τελικής κατανάλωσης ενέργειας.  

 

Επιπλέον, η χώρα κατάφερε - να ικανοποιήσει την ευρωπαϊκή της δέσμευση για συμμετοχή 

των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 18%  ήδη από το 2018, δηλαδή 2 χρόνια 

νωρίτερα. 

 

Σχήμα 1: Ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ στις χώρες της ΕΕ, 2018 

Πηγή: HAEE analysis 

Σημείωση: Απαιτείται προσοχή όταν αναφερόμαστε στην τελική κατανάλωση ενέργειας ή στην 

ηλεκτροπαραγωγή, καθώς η ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί υποσύνολο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας που περιλαμβάνει  και τις μεταφορές, θέρμανση και ψύξη κ.ά. 

 

Το Νοέμβριο του 2019, η ΝΔ μετά και την “πρωτοβουλία” (άνευ διαλόγου) Μητσοτάκη από 

βήματος ΟΗΕ να ανακοινώσει  το οριστικό κλείσιμο όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών 

μονάδων το 2023 και τη λειτουργία της -υπό κατασκευή- μονάδας Πτολεμαΐδας 5 μέχρι το 

https://haee.gr/FileServer?file=ca430e84-31ec-4fa8-8153-ac3f6eb16b70
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2028 (χωρίς να γνωστοποιείται τι θα γίνει μετά), παρουσίασε και το αντίστοιχο 

αναθεωρημένο σχέδιο ΕΣΕΚ, το οποίο και κατατέθηκε στην Κομισιόν στα τέλη του 2019.   

 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία  

 

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη περνά μέσα από την εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα 

γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Ο στόχος αυτός συνεπάγεται τον 

μετασχηματισμό σε τομείς,  όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, οι μεταφορές, τα κτίρια κ.ά, 

συμβάλλοντας στην παγκόσμια μάχη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τις 

επιπτώσεις της οποίας βιώνουν εντονότερα οι πλέον ευάλωτοι.  

 

Τα επιστημονικά δεδομένα μας δείχνουν ότι απαιτείται μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου άνω του 65% για το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 για να παραμείνουμε 

σε τροχιά επίτευξης της συγκράτησης της θερμοκρασίας κάτω του 1,5οC. Σε αυτή την βάση, 

τον Οκτώβριο 2020 το Ευρωκοινοβούλιο1 στήριξε το στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 60% με την ευρωομάδα της αριστεράς να προτείνει μείωση κατά 70% 

σε ευθυγράμμιση με την επιστήμη και το περιβαλλοντικό κίνημα2. Τον Δεκέμβριο του 2020 το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του στόχου για την μείωση των εκπομπών 

αερίου του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% (σε επίπεδο ισοζυγίου) έως το 2030 σε 

σύγκριση με το 1990.  

Η αυξημένη ευρωπαϊκή φιλοδοξία στο επίπεδο της μείωσης των εκπομπών σημαίνει και την 

εκ νέου αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα επί το φιλοδοξότερο.  

 

Μία πιο προσεκτική ματιά 

 

Συγκρίνοντας τα δύο ΕΣΕΚ θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι η πρόταση της ΝΔ είναι 

περισσότερο «κλιματικά φιλόδοξη» σε σύγκριση με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι εν 

μέρει αληθές αν κανείς συγκρίνει απλά τα νούμερα, ειδικά μάλιστα αν ο ορίζοντας της 

αξιολόγησης είναι μόνο το 2030. Επειδή όμως οι περιβαλλοντικές, κλιματικές και ενεργειακές 

πολιτικές δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες και αξιολογούνται σε βάθος χρόνου, πρέπει να δούμε 

τους αριθμούς σε συνάρτηση και με τις αντιθέσεις ή και ανισότητες που προκαλούν αλλά και 

σε σχέση με το μεγαλύτερο στόχο, που είναι η συνολική απανθρακοποίηση της οικονομίας και 

εν τέλει η κλιματική ουδετερότητα μέχρι τα μέσα του αιώνα (2050) το αργότερο, με τους 

ανθρώπους στο επίκεντρο. Επιπλέον, τα δεδομένα του 2020 είναι διαφορετικά σε σχέση με 

το 2018, ενώ η κατάσταση είναι δυναμικά εξελισσόμενη.  

 

Η απολιγνιτοποίηση, ως κομμάτι μιας συνεκτικής διαδικασίας απανθρακοποίησης, είναι ένα 

πολύ μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η χώρα, ενώ είναι ταυτόχρονα και ένα στοίχημα 

για όλη την Ευρώπη. Το ζητούμενο είναι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών να 

γίνει με κοινωνικά δίκαιο τρόπο και να μην αφήνει κανέναν πίσω. Για την Ελλάδα αυτό 

σημαίνει πραγματικό αγώνα δρόμου. 15 μήνες μετά την  εξαγγελία Μητσοτάκη για την παύση 

 
1  European Climate Law 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/-european-climate-law/product-details/20201012CDT04202  
 
2 The EU's Climate Law Surrender - an explainer https://www.guengl.eu/issues/explainers/the-eus-climate-law-
surrender-an-explainer/  
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λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων παρουσιάστηκε ένα σχέδιο για τη «Δίκαιη Μετάβαση» 

των λιγνιτικών περιοχών, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ασάφεια και σοβαρές 

ελλείψεις, ενώ διαμορφώθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. 

Απουσιάζει ένα συγκροτημένο σχέδιο αντιμετώπισης των άμεσων συνεπειών του κλεισίματος 

των λιγνιτικών μονάδων, δεν προβλέπεται επιχειρηματικός χώρος για την ανάπτυξη τοπικής 

επιχειρηματικότητας παρά μόνο μεγάλες και εμβληματικές επενδύσεις, το πλαίσιο 

διακυβέρνησης της μετάβασης είναι ανύπαρκτο, η αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα δραστηριότητα δίχως σχεδιασμό για την 

διαχείριση των υδατικών πόρων και την εξυγίανση των εδαφών, ο χωροταξικός σχεδιασμός 

απουσιάζει ενώ για τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης (τα οποία αποτελούν 

προαπαιτούμενο για την εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Δίκαιης 

Μετάβασης) δεν υπάρχει καμία δημόσια διαδικασία.  Για τη διασφάλιση της δίκαιης 

μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της τοπικής 

κοινωνίας σε έναν αναπτυξιακό και παραγωγικό σχεδιασμό που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω 

και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή τη διαδικασία, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι 

εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη επενδύσεων.  Και σε αυτό βρισκόμαστε ακόμα αρκετά 

πίσω. Η λεγόμενη «πράσινη» ατζέντα της ΝΔ, δεν μπορεί να ξεφύγει από τις βαθιά 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές της αντιλήψεις και πρακτικές που τελικά  και ενισχύουν τις 

υφιστάμενες ανισότητες και τροφοδοτούν νέες.  

 

Επιπλέον, το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ επί της ουσίας περιγράφει ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η συμμετοχή του φυσικού αερίου είναι σημαντικά 

αυξημένη (6,9GW έναντι 5,4GW). Ο λιγνίτης αντικαθίσταται από την προώθηση του φυσικού 

αερίου, που αποτελεί επίσης ορυκτό καύσιμο αλλά και προϊόν εισαγωγής (αυξάνοντας την 

ενεργειακή εξάρτηση), υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο την συνολική διαδικασία 

απανθρακοποίησης αλλά και την πορεία της χώρας σε μια οικονομία ανεξάρτητη από τα 

ορυκτά καύσιμα το ταχύτερο δυνατό. Είμαστε μπροστά στον κίνδυνο να “κλειδώσει” το 

ενεργειακό σύστημα της χώρας σε ένα μη βιώσιμο καύσιμο, το ορυκτό αέριο,  ανοίγοντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο έναν νέο κύκλο μετάβασης την επόμενη δεκαετία.  

 

Η διαδικασία της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης και της συνολικής απανθρακοποίησης της 

οικονομίας είναι μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εντατικό κοινωνικό διάλογο και 

αξιόπιστο σχέδιο. Αντί αυτών, η κυβέρνηση της ΝΔ αδρανοποιεί και υπονομεύει συνεχώς το 

πρωτοποριακό -και πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο- εργαλείο των  Ενεργειακών Κοινοτήτων 

(ν.4513/2018), δίνοντας κίνητρα κυρίως σε μεγάλους επενδυτές εις βάρος των τοπικών 

κοινωνιών, τροφοδοτώντας και ενισχύοντας ένα κλίμα δυσπιστίας, εν απουσία κοινωνικού 

διαλόγου για τις ΑΠΕ. Οι τελευταίες μάλιστα έκτακτες ρυθμίσεις για την εξισορρόπηση του 

ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ- ελλείμματα που δημιούργησε η πολιτική της 

κυβέρνησης της ΝΔ-  είναι ενδεικτικές της απουσίας σχεδίου αλλά και της διαχειριστικής 

ανεπάρκειας, καθώς το 2019 παρέλαβαν έναν λογαριασμό υγιή και πλεονασματικό. Επιπλέον, 

προωθούνται ιδιωτικοποιήσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εταιρείες δικτύων όπως ο ΔΕΔΔΗΕ, 

που αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την ενεργειακή μετάβαση και τη λειτουργία των νησιών, αλλά 

και φυσικό μονοπώλιο.  

 

Πώς μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα;  
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● Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας με γενναίες εμπροσθοβαρείς δράσεις 

εξοικονόμησης παντού: στην κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια και στην αναβάθμισή 

τους με στοχευμένα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους φορείς του 

Δημοσίου, τις κατοικίες (ιδιαίτερα των φτωχότερων στρωμάτων), στις μεταφορές 

μέσω ενός νέου μεταφορικού μοντέλου και τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών χωρίς 

διεύρυνση των ανισοτήτων, στη θέρμανση και ψύξη, στην πρωτογενή παραγωγή, τη 

διαχείριση νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων κ.ά. Σημαντική είναι η σύνδεση με 

χρηματοδότηση Ο.Τ.Α με σκοπό τη μείωση της σπατάλης ενέργειας (π.χ. έργα 

αναβάθμισης οδοφωτισμού). 

● Μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών μέσω της κυκλικής οικονομίας και της 

επαναχρησιμοποίησης υλικών και εν γένει της συμπεριφοράς μας όπως π.χ. 

εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης με αντίστοιχες υποδομές (π.χ. ασφαλείς 

ποδηλατόδρομοι, δημόσιο σύστημα μεταφορών με χαμηλό περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα), μείωση κατανάλωσης κρέατος, αύξηση ανακύκλωσης, εξοβελισμό των 

πλαστικών, ντόπια παραγωγή ζωοτροφών κ.ά.   

● Καθαρές πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή με σκοπό την πλήρη 

απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2040, με σκοπό την επίτευξη της 

κλιματικής ουδετερότητας πριν το 2050.  

● Προώθηση της έρευνας με συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, με σκοπό την 

καινοτομία στο επίπεδο εύρεσης λύσεων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και τεχνολογιών σχετιζόμενη με αυτή. 

 

Διαθέσιμες Τεχνολογίες - Κλιματική Κρίση 

Οι πιο ώριμες (και επομένως χαμηλότερου κόστους) τεχνολογικά λύσεις αυτή τη στιγμή είναι 

τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά, ενώ σαφώς υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες επίσης ώριμες 

(π.χ. υδροηλεκτρικά, γεωθερμία) και άλλες υπό ανάπτυξη (π.χ. κυματική, πλωτά αιολικά και 

φωτοβολταϊκά κτλ). 

Οι τιμές των τεχνολογιών ΑΠΕ, βάσει της τελευταίας μελέτης του IRENA (Διεθνής 

Οργανισμός για τις ΑΠΕ)3, σημειώνουν  δραματική  μείωση την τελευταία δεκαετία και πλέον 

συναγωνίζονται τα ορυκτά καύσιμα (λιγνίτη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο).  

Μείωση κόστους σε επίπεδο 10ετίας (2010-2019) 

● Φωτοβολταϊκά: 82% 

● Ηλιοθερμικά: 47% 

●  Αιολικά: 39% 

● Υπεράκτια αιολικά: 29% 

Είναι σαφές επίσης πως αυτή η διαδικασία του γρήγορου ενεργειακού μετασχηματισμού 

εδράζεται στο επείγον ζήτημα της κλιματικής κρίσης/έκτακτης ανάγκης4. 

Το 2020 ήταν μια χρονιά ορόσημο, καθώς ήταν το θερμότερο έτος στην ιστορία του πλανήτη5 

αλλά και η χρονιά που η πανδημία (Covid-19) δημιούργησε- και συνεχίζει να δημιουργεί- νέες 

ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον οι στόχοι που τέθηκαν το 2015 με τη Συμφωνία του 

 
3 Renewable Power Generation Costs in 2019 

 https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019?fbclid=IwAR1I_4GeGVzlCGP-
NwwUQPl2uiOXiHEryEOdFCuEiaZN9mQDWfN0LOyteoU  
 
4 Facts about the Climate Emergency https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/facts-about-
climate-emergency  
 
5 2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows  https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-
for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows/  

https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/facts-about-climate-emergency
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/facts-about-climate-emergency
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2019.pdf
https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019?fbclid=IwAR1I_4GeGVzlCGP-NwwUQPl2uiOXiHEryEOdFCuEiaZN9mQDWfN0LOyteoU
https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019?fbclid=IwAR1I_4GeGVzlCGP-NwwUQPl2uiOXiHEryEOdFCuEiaZN9mQDWfN0LOyteoU
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/facts-about-climate-emergency
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/facts-about-climate-emergency
https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows/
https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows/
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Παρισιού για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5οC είναι ανεπαρκείς και οι 

επιπτώσεις της ανθρωπογενούς επίδρασης στην αλλαγή του κλίματος αδιαμφισβήτητες. Η 

οικολογική κρίση δεν αποτελεί πια απειλή μόνο για το φυσικό περιβάλλον, τα είδη και τους 

οικοτόπους αλλά καθορίζει το υγειονομικό μέλλον του πλανήτη. Οι πολλαπλές κρίσεις, λοιπόν, 

με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι, θέτουν νέες προκλήσεις σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο. Ο ενεργειακός μετασχηματισμός είναι μια μόνο πτυχή των προκλήσεων αυτών και η 

αντιμετώπισή του με βάση τα κριτήρια της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, αποτελούν τη 

μόνη βιώσιμη προσέγγιση.  

 

Η ανάγκη για έναν άμεσο ενεργειακό μετασχηματισμό όμως, δημιουργεί πίεση σε πολλές 

τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αντιδρούν απέναντι στα σχέδια για την εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών κυρίως. Οι αντιδράσεις αυτές φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη ανοιχτού 

και δημοκρατικού κοινωνικού διαλόγου για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τις 

ενέργειες που καλούμαστε ως κοινωνία να αναλάβουμε για την αντιμετώπισή της με γνώμονα 

το μέλλον και το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών και όχι την κερδοφορία μερικών μεγάλων 

ομίλων. Κι αυτό καλούμαστε να το κάνουμε σε ένα συνεχώς δυσμενέστερο νομικό περιβάλλον. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι  ο πρόσφατος αντιπεριβαλλοντικός νόμος του ΥΠΕΝ 

(ν.4685/20), με την ψευδεπίγραφη πράσινη ατζέντα του, ο οποίος υποβαθμίζει περαιτέρω την 

περιβαλλοντική προστασία και εμβαθύνει περισσότερο την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας.  

 

Δεδομένα για τις ΑΠΕ  

Παρακάτω μπορεί κανείς να δει την κατανομή αιολικών έργων στην Ελλάδα του 20196 

(HAEE, 2020 | Greek Energy Market Report). Η Κεντρική Ελλάδα (25,3%) και η 

Πελοπόννησος (18,7%) σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των αιολικών εγκαταστάσεων. Η 

συντριπτική πλειονότητα των αιολικών, είναι έργα μεγαλύτερα των 5MW. Το 2019, αποτέλεσε 

και χρονιά ρεκόρ για τα αιολικά, με περί τα 900MW να εγκαθίστανται ανά τη χώρα. Σύμφωνα 

με το πρόσφατο δελτίο τύπου της ΕΛΕΤΑΕΝ7, το 2020, η αιολική ισχύς ξεπέρασε τις 

4.000MW και έφτασε τα 4.114MW, ενώ καταγράφηκε ρεκόρ ωριαίας διείσδυσης αιολικής 

ισχύος (68,8%). 

 
6 ΗΑΕΕ, 2020| Greek Energy Market Report https://haee.gr/FileServer?file=ca430e84-31ec-4fa8-8153-
ac3f6eb16b70 
 
7 ΕΛΕΤΑΕΝ, https://eletaen.gr/deltio-typou-i-statistiki-tis-aiolikis-energeias-deytero-examino-2020/  

https://haee.gr/FileServer?file=ca430e84-31ec-4fa8-8153-ac3f6eb16b70
https://haee.gr/FileServer?file=ca430e84-31ec-4fa8-8153-ac3f6eb16b70
https://eletaen.gr/deltio-typou-i-statistiki-tis-aiolikis-energeias-deytero-examino-2020/
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Στα φωτοβολταϊκά, η διασπορά σε επίπεδο χώρας είναι μεγαλύτερη, όπως και στα μεγέθη 

των έργων όπως αποτυπώνεται παρακάτω.  

 

 

 

Τι να κάνουμε 

 

Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής απαιτείται με ρεαλισμό και 

ριζοσπαστισμό ταυτόχρονα, να προσεγγίσουμε το θέμα της ενεργειακής μετάβασης και της 

ταυτόχρονης διατήρησης της βιοποικιλότητας, προστασίας του τοπίου και συμμετοχής των 

τοπικών κοινωνιών. Στην πρόσφατη περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξαν 
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σημαντικές παρεμβάσεις στα ζητήματα της περιβαλλοντικής προστασίας, της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας, του κλίματος και της ενέργειας, αλλά παρόλα αυτά υπήρξαν και αποφάσεις 

όπου η περιβαλλοντική διάσταση υποβαθμίστηκε άλλοτε λιγότερο ή περισσότερο (π.χ. 

εξορύξεις υδρογονανθράκων).  Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα της Αριστεράς έχει θέσει στο επίκεντρο 

της πολιτικής του τον άνθρωπο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων με μέριμνα για τους πιο 

ευάλωτους αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και 

απειλεί πρώτα και κύρια τους πιο ευάλωτους εξ ημών. 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019, έχει 

συνυπογράψει τη δέσμευση για την κλιματική ουδετερότητα για το 2050 και δεσμεύτηκε να 

προχωρήσει στην κατεύθυνση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της 

ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά και του πρασινίσματος του ενεργειακού μίγματος. Η 

Ελλάδα έχει ενσωματώσει από πολύ νωρίς στο δίκαιό της τη Συμφωνία του Παρισιού με το 

ν.4426/2016. Η πολιτική δέσμευση για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 

ουδετερότητας το 2050 θα μπορούσε να αποτυπωθεί και νομικά, στο πλαίσιο της δημιουργίας 

ενός εθνικού κλιματικού νόμου, ως «ομπρέλα» στο πλαίσιο των επιμέρους δράσεων (ενέργεια, 

μεταφορές, αγροδιατροφή, βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία κτλ). Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση για τη νομική κατοχύρωση της κλιματικής 

ουδετερότητας το 2050, μέσω της πρόσφατης διαδικασίας θεσμοθέτησης του ευρωπαϊκού 

κλιματικού νόμου8.  

 

Ένας εθνικός κλιματικός νόμος είναι ένα σημαντικό εργαλείο κλιματικής διακυβέρνησης και 

πολιτικής για τη στροφή σε οικονομίες χαμηλού άνθρακα. Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό σε έναν κλιματικό νόμο, πέρα από την αποτύπωση των ενεργειακών και 

κλιματικών στόχων, είναι η συμπερίληψη των τομέων και των στόχων για τη  βιοποικιλότητα, 

τη δασική πολιτική, την επισιτιστική ασφάλεια, τους υδατικούς πόρους, την υγεία και τη 

διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, όπου θα 

αποτυπώνονται και θα αξιολογούνται οι δράσεις και οι πολιτικές για την επίτευξη ταυτόχρονα 

όλων των στόχων σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος. Παράλληλα ο κλιματικός νόμος 

μπορεί να εξασφαλίσει ότι αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσα από συγκροτημένη 

και ανοιχτή συμμετοχική διαδικασία, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό όχι απλά την κοινωνική 

συμμετοχή αλλά και τον απαραίτητο διάλογο κοινωνίας και επιστήμης. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ θα 

πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση και μέσα από την υιοθέτηση μιας τέτοιας λογικής, να 

καταδείξει και το κοινωνικό πρόσημο της υπόψη διαδικασίας, ενισχύοντας την κοινωνική 

συνοχή.  

 

Εξορύξεις υδρογονανθράκων 

 

Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τη δημόσια συζήτηση στο παρελθόν και εξακολουθεί 

να δημιουργεί εντάσεις, είναι και το θέμα της όποιας εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού 

αερίου και πετρελαίου στη χώρα μας. Αυτονόητα, ειδικά στο πλαίσιο των πρόσφατων 

εξελίξεων σε ευρωπαϊκό9 (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία) και διεθνές10 (ΗΠΑ) επίπεδο, η 

 
8 Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_360  
 
9 H Μεσόγειος που διώχνει τις πετρελαϊκές https://www.reportersunited.gr/2867/h-mesogeios-poy-diochnei-tis-
petrelaikes/?fbclid=IwAR1UKfyU7ZCrdlD30liOyNHnApNYUvkK8wK-BCSX5szilNPlgEnQsk2b7TI  
 
10 FACT SHEET: President Biden Takes Executive Actions to Tackle the Climate Crisis at Home and Abroad, 
Create Jobs, and Restore Scientific Integrity Across Federal Government https://www.whitehouse.gov/briefing-

https://www.reportersunited.gr/2867/h-mesogeios-poy-diochnei-tis-petrelaikes/?fbclid=IwAR1UKfyU7ZCrdlD30liOyNHnApNYUvkK8wK-BCSX5szilNPlgEnQsk2b7TI
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/?fbclid=IwAR12R8Ck3PpWK_YucO0cOuEuU12fwccoc7dZtC8mVILoq8dVzBllJ8DHyds
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_360
https://www.reportersunited.gr/2867/h-mesogeios-poy-diochnei-tis-petrelaikes/?fbclid=IwAR1UKfyU7ZCrdlD30liOyNHnApNYUvkK8wK-BCSX5szilNPlgEnQsk2b7TI
https://www.reportersunited.gr/2867/h-mesogeios-poy-diochnei-tis-petrelaikes/?fbclid=IwAR1UKfyU7ZCrdlD30liOyNHnApNYUvkK8wK-BCSX5szilNPlgEnQsk2b7TI
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/?fbclid=IwAR12R8Ck3PpWK_YucO0cOuEuU12fwccoc7dZtC8mVILoq8dVzBllJ8DHyds
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χώρα μας θα πρέπει να διεκδικήσει ακύρωση των εξορύξεων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο 

και φυσικό αέριο), κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο οριστικά, προκειμένου να είναι απόλυτα 

καθαρό ως προς το ποια είναι η κατεύθυνση για την επόμενη μέρα στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της επιταχυνόμενης κλιματικής κρίσης και της δίκαιης ενεργειακής 

μετάβασης. Εκτιμούμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα κόμμα οικολογικού και κοινωνικού 

μετασχηματισμού, οφείλει να είναι μπροστά από τις εξελίξεις, την ώρα μάλιστα που εταιρείες 

κολοσσοί όπως η Repsol ανακοινώνουν την απόσυρσή τους από τη χώρα, στο πλαίσιο της 

στροφής τους προς ένα βιώσιμο χαρτοφυλάκιο στην πορεία για την κλιματική ουδετερότητα. 

Δεν υπάρχει χώρος για ανάληψη ρίσκου στο περιβαλλοντικό (πχ. θαλάσσια βιοποικιλότητα) 

και οικονομικό πεδίο (π.χ. τουρισμός, αλιεία), περιμένοντας κάποια πιθανά οφέλη σε κάποιον 

μακροχρόνιο ορίζοντα, ενώ συνολικά η Ευρώπη και ο κόσμος κινείται σε αντίθετη 

κατεύθυνση. Εκτιμούμε δηλαδή πως θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση της πολιτικής μας σε 

αυτό τον τομέα, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ημερών μας.  

 

Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένο την αντίδραση μερίδας κόσμου στην εγκατάσταση κατά 

βάση ανεμογεννητριών, είναι αναγκαίο να  αποτυπωθεί μία στρατηγική για το πώς η  

δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα με ορίζοντα το 2050 μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να 

σημάνει μία εκ νέου υπερσυγκέντρωση στα χέρια λίγων ιδιωτών, ενός τόσο κρίσιμου αγαθού 

όπως είναι η ενέργεια ή την καταστροφή ειδών, οικοτόπων και τοπίου.  

 

9+1 Άξονες Παρέμβασης :  

 

1. Η κατεύθυνση της αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, και 

εν γένει το θέμα της χωροθέτησης τέτοιων δραστηριοτήτων. Αυτή η διαδικασία θα 

πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα μιας συνολικής πολιτικής με κατεύθυνση την σταδιακή 

και επιταχυνόμενη απαγκίστρωση από τα ορυκτά καύσιμα. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, 

ποιες οι περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης ΑΠΕ και με βάση ποια κριτήρια, πώς 

αυτό μπορεί να αποτυπωθεί, πώς θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε εν γένει και τις 

δυνατότητες εντός του αστικού ιστού (π.χ. Φωτοβολταϊκά σε στέγες ή μικρές 

ανεμογεννήτριες για ενεργειακό συμψηφισμό με αντίστοιχα προγράμματα 

καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας το οποίο ως λύση αποσυμπιέζει και τη 

διαδικασία εγκατάστασης ΑΠΕ σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, ενώ συνδυαστικά 

με την ενεργειακή εξοικονόμηση μπορεί να έχει και σημαντικά οικονομικά οφέλη σε 

εθνικό επίπεδο, όπως π.χ. συμβαίνει στην Ιταλία)11. 

 

2. Άμεση ενίσχυση της διαδικασίας αξιολόγησης των σωρευτικών επιπτώσεων των έργων 

ΑΠΕ, τόσο για την ενότητα έργων παραγωγής ενέργειας όσο και σε συνδυασμό με 

άλλα έργα και δραστηριότητες της κάθε περιοχής, και όχι αυτοτελής εξέταση αυτών, 

αλλά και συμβατότητα μείγματος χρήσεων γης, πάλι στο πλαίσιο της αναθεώρησης 

του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ.  

 

3. Δυνατότητα ουσιαστικής και όχι τυπικής διαδικασίας αδειοδότησης και κυρίως 

χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ. Εισαγωγή κριτηρίων που θα αντιμετωπίζει θέματα 

όπως η κλίμακα κάθε έργου, κριτήρια ευαισθησίας ή / και ακεραιότητας 

 
room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-
crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-
government/?fbclid=IwAR12R8Ck3PpWK_YucO0cOuEuU12fwccoc7dZtC8mVILoq8dVzBllJ8DHyds  
11 Italian homeowners can now install PV systems for free https://www.pv-magazine.com/2020/05/22/italian-
homeowners-can-now-install-pv-systems-for-free/  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/?fbclid=IwAR12R8Ck3PpWK_YucO0cOuEuU12fwccoc7dZtC8mVILoq8dVzBllJ8DHyds
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/?fbclid=IwAR12R8Ck3PpWK_YucO0cOuEuU12fwccoc7dZtC8mVILoq8dVzBllJ8DHyds
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/?fbclid=IwAR12R8Ck3PpWK_YucO0cOuEuU12fwccoc7dZtC8mVILoq8dVzBllJ8DHyds
https://www.pv-magazine.com/2020/05/22/italian-homeowners-can-now-install-pv-systems-for-free/
https://www.pv-magazine.com/2020/05/22/italian-homeowners-can-now-install-pv-systems-for-free/
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οικοτόπου/οικοσυστήματος, εναλλακτικές προτάσεις, στοιχεία που θα μπορούν να 

λειτουργούν ως κριτήρια αποκλεισμού περιοχών ως μη κατάλληλων από τα πρώτα 

στάδια της διαδικασίας.  

 

4. Να αξιολογήσουμε τη θέσπιση της λογικής της Δυναμικής Αυτάρκειας με ΑΠΕ ως 

μέτρο στην ηλεκτροπαραγωγή. Να εξετάσουμε δηλαδή το σχεδιασμό μας  στοχεύοντας 

σε ετήσιο -κατά το δυνατόν- ισοζύγιο στην ηλεκτροπαραγωγή με αποκλειστική πηγή 

τις ΑΠΕ, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας το δίκτυο των διασυνδέσεων. Στόχος που 

μπορεί να αξιολογηθεί τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε μεγάλες διαχειριστικές 

ενότητες (π.χ. περιφέρειες). Στην πορεία επίτευξης του στόχου μπορούμε να 

δημιουργήσουμε και μία διαδικασία αναθεώρησης ως προς τη δυνατότητα 

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στο πλαίσιο εξαγωγών, κατόπιν διαβούλευσης και με 

ενδεχόμενη προτεραιότητα τοπικών και συνεργατικών σχημάτων. Εν ολίγοις, δίκαιη 

και αναλογική κατανομή των βαρών της μετάβασης, με συνεχή κοινωνική 

διαβούλευση και λογοδοσία. 

 

5. Ουσιαστική διαβούλευση και τοπική συμμετοχή στη διαδικασία υλοποίησης των 

έργων (κοινωνική λογοδοσία), κάτι που δε συμβαίνει σήμερα. Η διαβούλευση με τις 

τοπικές κοινωνίες να μην περιορίζεται στον τυπικό χαρακτήρα που προβλέπει η 

διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που συχνά γίνεται μόνο για την κάλυψη 

των τυπικών απαιτήσεων της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η διαβούλευση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ανοιχτές ενημερωτικές δράσεις προς τις τοπικές κοινωνίες για τα 

επικείμενα έργα, επεξήγηση των επιπτώσεων, την ενεργοποίηση των τοπικών αρχών 

(Περιφέρεια, Δήμοι) ώστε να διαμορφώνουν ανοιχτή και συμμετοχική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, πιθανά -ειδικά σε περιπτώσεις σοβαρών εντάσεων- και τοπικά 

δημοψηφίσματα εάν κρίνεται σκόπιμο από την τοπική κοινωνία και άλλα. Μόνο μέσα 

από ουσιαστικές ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες είναι δυνατή η κοινωνική 

συμφωνία και η τοπική αποδοχή στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μιας 

περιοχής.   

 

6. Συμμετοχή των ίδιων των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία της ενεργειακής 

μετάβασης, κυρίως μέσω του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ν.4513/2018), με 

επίδικο την υποχρεωτικότητα ύπαρξης τέτοιων θεσμών (υποχρεωτικότητα 

εκφρασμένη ως ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής ενέργειας), αξιοποιώντας την 

εμπειρία του μοντέλου της Δανίας (π.χ. ποσοστό κέρδους να αποδίδεται στις τοπικές 

κοινότητες για χρηματοδότηση έργων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις 

υποδομές και την αντιμετώπιση της φτώχειας ή εν πάσει περιπτώσει της ενίσχυσης της 

θέσης των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων). 

 

7. Ειδική προσέγγιση για τα νησιά (Μη Διασυνδεδεμένα), όπου καταγράφεται τεράστιο 

κόστος παραγωγής (29 αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα που τροφοδοτούνται με 

μαζούτ με ετήσιο κόστος 700-800 εκ.€) που το πληρώνουμε όλοι στους λογαριασμούς 

μας (ΥΚΩ). Μπορούν τα νησιά να μην αναλάβουν κάποιο μερίδιο κατά τη διαδικασία 

της ενεργειακής μετάβασης; Χρειάζεται εξέταση των καλών παραδειγμάτων π.χ. η 

Τήλος η οποία μέσα από το καινοτόμο έργο με αξιοποίηση φωτοβολταϊκού, 

ανεμογεννήτριας και μπαταρίας έγινε το πιο πράσινο ως τώρα νησί, έχει 

πρωτοστατήσει στη φιλοξενία προσφύγων σε δομές, έχει αυξήσει μέσω αυτής της 

διαδικασίας την εισροή τουριστών και έχει βελτιώσει και υποδομές. Σημαντικό να 
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προχωρήσει εντατικά η διαδικασία διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό 

σύστημα, ενώ για όσα δεν προβλέπεται να διασυνδεθούν άμεσα, να προχωρήσει 

εντατικά η διαδικασία για τα Έξυπνα Νησιά (Αστυπάλαια, Σύμη, Καστελόριζο), το 

Πράσινο Νησί στον Άη Στράτη (ΚΑΠΕ). Το υβριδικό έργο της ΔΕΗ στην Ικαρία και η 

πρωτοβουλία ένταξης των νησιών μας στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καθαρή 

Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά, καθώς και το 1ο Πανευρωπαϊκό Εναρκτήριο Φόρουμ 

διοργανώθηκε το 2017 στα Χανιά της Κρήτης δίνουν το σήμα για την επόμενη μέρα. Η 

διασύνδεση της Κρήτης και η επιτάχυνση της διασύνδεσής της, θέμα που για δεκαετίες 

δεν προχωρούσε, αποτελεί ένα εμβληματικό έργο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

κατάφερε και το προχώρησε σημαντικά, διατηρώντας μάλιστα τον έλεγχο του 

δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ και ακυρώνοντας το σχέδιο ιδιωτικοποίησής του.  

 

8. Εκτός των ανεμογεννητριών, να εξεταστούν με τους ίδιους όρους και όλες οι 

διαθέσιμες αξιόπιστες εναλλακτικές άλλων μορφών ΑΠΕ, λαμβάνοντας όμως πάντα 

υπόψη και το θέμα του κόστους, προκειμένου να μην υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση 

των καταναλωτών.  

 

9. Εκδημοκρατισμός της παραγωγής με μεροληψία για πολλά μικρά διασπαρμένα 

συστήματα σε αστικές περιοχές. Ενθάρρυνση δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων 

μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης (χρηματοδοτικά εργαλεία) και θωράκισης του θεσμού 

των Ενεργειακών Κοινοτήτων (απέναντι σε λογικές που καταστρατηγούν το πνεύμα 

του νόμου), με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. 

 

10. Θέσπιση ποσοτικών στόχων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, με 

μηδενισμό της σε ορίζοντα 10ετίας, κάτι που φυσικά δεν αφορά μόνο το ενεργειακό 

σκέλος, αλλά απαιτεί και ευρύτερη στήριξη των πιο ευάλωτων οικονομικά στρωμάτων 

και επομένως εντάσσεται σε μία ευρύτερη στρατηγική μείωσης των ανισοτήτων και 

ανάταξης της αξιοπρέπειας αυτών με ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  

 

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η εγκατάσταση ΑΠΕ, η ενεργειακή μετάβαση σε 

καθαρές πηγές ενέργειας και το βιώσιμο μέλλον δεν επιβάλλονται με τα ΜΑΤ και την 

καταστολή. Είναι άμεση ανάγκη η διαβούλευση για όλα τα ζητήματα -ακόμα κι αν θεωρούνται 

διοικητικά ολοκληρωμένα- σε μία νέα προοδευτική και ριζοσπαστική πορεία, με τις τοπικές 

κοινωνίες ενεργές και ενημερωμένες με αξιόπιστες πληροφορίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη του 

οφείλουν να πρωταγωνιστήσουν στη διαδικασία της ανάσχεσης της κλιματικής κρίσης. Αν 

θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, πρέπει 

να γίνουμε ακόμα πιο φιλόδοξοι, όσον αφορά τους στόχους μας, ανταποκρινόμενοι στην 

μεγάλη πρόκληση της εποχής μας.  

 

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση στην επερχόμενη οικονομική κρίση λόγω Covid-19 δεν μπορεί 

να αποσυνδεθεί από την οικολογική μετάβαση με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη φύση. Η 

πανδημία μας έδωσε/δίνει μια πρόγευση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Μιας κρίσης 

που δεν αντιμετωπίζεται ούτε με σύνορα, ούτε με εθνικές πολιτικές περιχαράκωσης, αλλά με 

συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, με αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, με πρόληψη και έγκαιρη 

επένδυση στον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μας. 
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	Στα φωτοβολταϊκά, η διασπορά σε επίπεδο χώρας είναι μεγαλύτερη, όπως και στα μεγέθη των έργων όπως αποτυπώνεται παρακάτω.

