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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στην οικονοµική επιστήµη, το περιβάλλον θεωρείται ως ένα σύνθετο περιουσιακό 

στοιχείο που προσφέρει διάφορες υπηρεσίες. Εφοδιάζει την οικονοµία µε πρώτες 

ύλες, που µετασχηµατίζονται σε καταναλωτικά προϊόντα µέσω της παραγωγικής 

διαδικασίας. Επίσης, παρέχει άµεσα υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Ο αέρας που 

αναπνέουµε, οι θρεπτικές ουσίες που λαµβάνουµε από τα τρόφιµα και τα ποτά, όλα 

αυτά είναι οφέλη που παίρνουµε άµεσα ή έµµεσα από το περιβάλλον. 

Αν και πρόκειται για ένα πολύ ειδικό περιουσιακό στοιχείο, αφού µας παρέχει τα 

συστήµατα επιβίωσης που εξασφαλίζουν την ίδια µας την ύπαρξη, το περιβάλλον δεν 

παύει να αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο. Όπως και µε τα άλλα περιουσιακά 

στοιχεία, επιθυµούµε να εµποδίσουµε µια αδικαιολόγητη απαξίωση του, έτσι ώστε να 

συνεχίσει να ικανοποιεί τόσο τις αισθητικές µας ανάγκες όσο και εκείνες της ίδιας 

µας της επιβίωσης. 

Με την πάροδο του χρόνου, όµως, παρατηρήθηκε από ερευνητές, ότι η ανθρώπινη 

δραστηριότητα έχει οδηγήσει στην αύξηση των συγκεντρώσεων ορισµένων αερίων 

στην ατµόσφαιρα του πλανήτη, γνωστών και ως αερίων του θερµοκηπίου, τα οποία 

συνεισφέρουν αφενός, στη διατήρηση της θερµοκρασίας του πλανήτη και αφετέρου 

στο φαινόµενο των κλιµατικών αλλαγών στη Γη.   

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις διεθνείς 

προσπάθειες για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών και, ειδικότερα, για τον 

περιορισµό των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη 

Συνθήκη – Πλαίσιο για την Κλιµατική Αλλαγή και στο Πρωτόκολλο του Κιότο, 

καθώς και στη στάση της Ελλάδας στη διεθνή προσπάθεια για την αντιµετώπιση των 

κλιµατικών αλλαγών καθώς είναι η πρώτη χώρα παγκοσµίως που υπέστη κυρώσεις 

για ασυµφωνία µε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Συγκεκριµένα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται µια αναφορά στην ατµοσφαιρική ρύπανση και τα 

κυριότερα είδη ρύπων που ευθύνονται γι’ αυτήν. Επίσης παρουσιάζονται τα 

κυριότερα φαινόµενα της κλιµατικής αλλαγής, µεταξύ των οποίων και το φαινόµενο 
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του θερµοκηπίου. Επιπλέον, γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις συνέπειες της 

κλιµατικής αλλαγής και στους τρόπους αντιµετώπισης τους. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, έχει ως στόχο να δώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο, της σηµασίας του για την παγκόσµια κοινότητα και το 

µέλλον του πλανήτη, καθώς και να καταστήσει σαφείς στον αναγνώστη τις 

δεσµεύσεις των αναπτυγµένων χωρών. Επίσης παρουσιάζει τα µέσα που έχουν στη 

διάθεση τους οι χώρες για να προχωρήσουν στη µείωση των εκποµπών των αερίων 

που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων σηµείων των 

διασκέψεων στην Κοπεγχάγη, στο Κανκούν και στην Ντόχα. 

Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στην κατάσταση των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθεί µια 

συνοπτική παρουσίαση των πιο πρόσφατων αποφάσεων και µέτρων για τη µείωση 

των εκποµπών. 

Το πέµπτο κεφάλαιο έχει ως επίκεντρο την Ελλάδα και τη συνεισφορά της στη διεθνή 

προσπάθεια µετριασµού του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής. Παρέχει 

εκτιµήσεις, στοιχεία και προβλέψεις από το Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές 

Αλλαγές. 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε µια σύνοψη και παράθεση συµπερασµάτων τα οποία 

προέκυψαν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε από τους σπουδαστές Χατζηκώστα 

Αντώνη (Α.Μ. 8314) και Σδουγκά Γεώργιο (Α.Μ. 8090) κατά το διάστηµα 2013 στο 

Τµήµα Λογιστικής του Τεχνολογικό Ιδρύµατος Κρήτης – Σχολή ∆ιοίκησης και 

Οικονοµίας. Βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ήταν να 

κατανοήσουµε εις βάθος το υπό διερεύνηση θέµα και την καταγραφή της υπάρχουσας 

σχετικής γνώσης. Όλα αυτά φυσικά, επιτυγχάνονται µε τη σωστή µελέτη της 

βιβλιογραφίας και των στοιχειών που υπάρχουν. Αρχικά, συγκεντρώθηκε όλο το 

απαιτούµενο υλικό (βιβλιογραφία) κρατώντας παράλληλα σύντοµες σηµειώσεις από 

την βιβλιογραφία τις οποίες στην συνέχεια συµβουλευτήκαµε καθώς σχεδιάζαµε το 

γενικό πλάνο της δικής µας έκθεσης. Στην συνέχεια, κάθε ένας ανέλαβε την 
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συγγραφή 2 κεφαλαίων αφήνοντας στο τέλος την συγγραφή του 5 κεφαλαίου η οποία 

έγινε από κοινού. Ο σπουδαστής Χατζηκώστας Αντώνης ανέλαβε την συγγραφή του 

πρώτου και δεύτερου κεφαλαίου και ο σπουδαστής Σδουγκάς Γεώργιος  ανέλαβε την 

συγγραφή του τρίτου και τέταρτου κεφαλαίου. Η συγγραφή κάθε κεφαλαίου ξεκίνησε 

υπογραµµίζοντας την επικρατούσα άποψη στη βιβλιογραφία σχετικά µε το θέµα 

προσφέροντας µια σύντοµη παρουσίαση των κυριάρχων επιχειρηµάτων σε λίγες καλά 

δοµηµένες παραγράφους. Επίσης σε µερικά τµήµατα παρουσιάστηκαν διάφορες 

απόψεις πάνω στο θέµα αξιολογώντας τα υπέρ και τα κατά των επιχειρηµάτων 

αυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ Η 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Οι πρώτοι που άρχισαν να δηλώνουν ότι ένας από τους µεγαλύτερους κινδύνους για 

την κλιµατική µεταβολή προέρχεται από ανθρωπογενείς αιτίες, ήταν οι επιστήµονες. 

Στοιχεία από τις δεκαετίες του 1960 και 1970 έδειχναν ότι οι συγκεντρώσεις του 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατµόσφαιρά αυξάνονταν σηµαντικά, γεγονός που 

οδήγησε τους κλιµατολόγους αρχικά και στη συνέχεια και άλλους επιστήµονες να 

πιέσουν για δράση. Κάνοντας µια σύντοµη αναδροµή βλέπουµε ότι από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’50 ήταν γνωστό ότι παγιδεύονται αέρια στην ατµόσφαιρα της γης. 

Συγκεκριµένα: 

• 1957: Το «Scripps Institute of Oceanography of the University of California 

at San Diego», αναθέτει στον επιστήµονα Τσαρλς Ντειβιντ Κίλινγκ να 

µετρήσει την συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρά 

από το παρατηρητήριο «Μόνα Λόα» στη Χαβάη. Με βάση τα 

αποτελέσµατα της ερευνάς του σε περίοδο έξι ετών φαίνεται καθαρά η 

αύξηση της συγκέντρωσης του ποσοστού του διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατµόσφαιρα. 

• 1980: Ο Σουηδός Μπερτ Μπολίν της Βασιλικής Σουηδικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διαπιστώνει πως η θερµοκρασία της Γης 

αυξάνεται εδώ και ένα αιώνα. Με βάση την ανακάλυψη αυτή θέτει τις 

βάσεις αναγνώρισης της Παγκόσµιας Κλιµατικής Αλλαγής συνδεόµενης µε 

την αύξηση της θερµοκρασίας στην κατώτερη ατµόσφαιρα λόγω αύξησης 

των συγκεντρώσεων των αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου.  

• 1988: Ο ΟΗΕ και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Μετεωρολογίας συστήνουν 

την ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). 

• 1992: Στην σύνοδο του Ρίο, 167 κράτη υπογράφουν τη µη δεσµευτική 

Συνθήκη - Πλαίσιο για τις κλιµατικές αλλαγές. 
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• 1997: Στο Κιότο της Ιαπωνίας 38 βιοµηχανικές χώρες δεσµεύονται να 

µειώσουν ως το 2010 τις εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου κατά 5,2%. 

• 2001: Στη Βόννη της Γερµανίας, γίνεται το πρώτο βήµα για την επικύρωση 

του Πρωτοκόλλου του Κιότο, χωρίς τη συµµετοχή των ΗΠΑ, αλλά µε την 

συµµετοχή της Ρωσίας, Ιαπωνίας, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

συνολικώς 178 χωρών (Ραψοµανίκης, 2012). 

• Σήµερα: Σχεδόν 200 κράτη επέκτειναν την ισχύ του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών έως το 2020 

αποτρέποντας µια νέα αποτυχία στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΗΕ 

για δύο δεκαετίες, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν επιτύχει ακόµη στο να 

σταµατήσει η αύξηση των παγκόσµιων εκποµπών των αερίων που 

προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου (Έθνος online, 2012). 

 

Η αύξηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην εποχή µας είναι ένα γεγονός που 

λαµβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Οι επεµβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό 

περιβάλλον είναι εκτεταµένες και δηµιουργούν πληθώρα προβληµάτων, όπως για 

παράδειγµα η αλλαγή του κλίµατος, τα οποία απειλούν την ικανότητα του να καλύψει 

τις βασικές του ανάγκες. Παρόλο που τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν όλα τα 

παραπάνω, ο άνθρωπος, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόµα ότι το περιβάλλον στο 

οποίο ζει θα σταµατήσει να είναι κατάλληλο για διαβίωση αν συνεχίσει να έχει την 

ίδια συµπεριφορά και να συνεχίσει να ρυπαίνει (Miller, 2005). 

Το υπόλοιπο Κεφάλαιο 1 έχει ως εξής: Η Ενότητα 1.1 αφορά στην ατµοσφαιρική 

ρύπανση και τα κυριότερα είδη ρύπων που ευθύνονται γι’ αυτήν. Στην Ενότητα 1.2 

αναλύουµε την έννοια της «κλιµατικής αλλαγής» και παρουσιάζουµε εν συντοµία τα 

κυριότερα φαινόµενα που περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή, µεταξύ των οποίων και 

το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Το τελευταίο αναλύεται διεξοδικότερα στην Ενότητα 

1.3. Τέλος, στις Ενότητες 1.4 και 1.5 γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις συνέπειες της 

κλιµατικής αλλαγής και στους τρόπους µετριασµού της. 
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1.1 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

 

Η ρύπανση ορίζεται απλά ως η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ορισµένα στοιχεία 

που εκπέµπονται και συσσωρεύονται στο περιβάλλον είναι επιβλαβή για τον 

άνθρωπο και τους άλλους έµβιους οργανισµούς, ή ανεπιθύµητα, λόγω του ότι 

εµποδίζουν την αξιοποίηση του περιβάλλοντος για συγκεκριµένους επωφελείς 

σκοπούς. Οι ζηµίες που δηµιουργεί η ρύπανση, αποτιµηµένες σε οικονοµικούς όρους, 

αποτελούν το κόστος της συγκεκριµένης εξωτερικής οικονοµίας. Η αποφυγή τους, 

από την άλλη πλευρά, αποτελεί το όφελος που προκύπτει από την προστασία της 

ποιότητας του περιβάλλοντος.  

Υπάρχουν διάφορες µορφές ρύπανσης, ανάλογα µε τις πηγές και τις επιπτώσεις τους. 

Μια από αυτές είναι και η ατµοσφαιρική ρύπανση. Γενικά, σαν ρύπανση της 

ατµόσφαιρας χαρακτηρίζουµε κάθε επιβαρυνσή της µε ουσίες κάθε είδους, οι οποίες 

µεταβάλλουν ποιοτικά ή ποσοτικά τη χηµική της σύσταση (Κανελλοπούλου, 1998).  

Οι πηγές εκποµπής µπορούν να διαχωριστούν σε δυο µεγάλες κατηγορίες: τις 

ανθρωπογενείς πηγές και τις φυσικές πηγές. Οι ανθρωπογενείς πηγές διακρίνονται, 

στην σειρά τους, σε σταθερές και κινητές πηγές και συνδέονται κύρια µε την καύση 

διαφόρων ειδών καυσίµων. Οι σταθερές πηγές περιλαµβάνουν την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιοµηχανία και τη θέρµανση κτιρίων και οι κινητές πηγές 

περιλαµβάνουν τα τροχοφόρα, καθώς και την κίνηση πλοίων και αεροπλάνων. Είναι 

δύσκολο να εκτιµηθεί η ποσοτική συνεισφορά της κάθε δραστηριότητας στις 

συνολικές εκποµπές ρύπων. Η σχετική συνεισφορά κάθε δραστηριότητας 

µεταβάλλεται στο χώρο και στο χρόνο µε τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής. 

Αν και µπορεί να συµβάλλουν σηµαντικά στην επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα, 

οι φυσικές πηγές εκποµπής ατµοσφαιρικών ρύπων δεν µπορούν να ελεγχθούν άµεσα 

από τον άνθρωπο. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι εκποµπές σκόνης από την 

αιολική διάβρωση των εδαφών. Συνήθως τέτοιες πηγές γίνονται σηµαντικές όταν 

έχουµε µεγάλες εκτάσεις µε φτωχή ή καθόλου βλάστηση (Βερύκιος, 2004).  
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Πιο αναλυτικά, οι κυριότεροι ρύποι που συναντώνται στην ατµόσφαιρά είναι: 

• Το διοξείδιο του θείου (SO2): Προέρχεται κυρίως από τις καύσεις καυσίµων 

που περιέχουν θείο, αλλά και από τη βιοµηχανική δραστηριότητα παραγωγής 

θεϊκού οξέως. Σχηµατίζεται επίσης τόσο από φυσικές δραστηριότητες, όπως η 

εκτόνωση ηφαιστείων και η σήψη οργανικών ουσιών. Οι κύριες 

ανθρωπογενείς πηγές του ρύπου αυτού είναι η θέρµανση και η κυκλοφορία 

πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Οι µέσες ετήσιες συγκεντρώσεις σε διεθνείς 

αστικά κέντρα είναι της τάξης των 100 µg/m3, µε οριακές τιµές τα 350 µg/m3 

(µέση ωριαία τιµή που δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 24 φορές 

για το ηµερολογιακό έτος 2005) και τα 125 µg/m3 (µέση ηµερήσια τιµή η 

οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από τρεις φορές για το 

ηµερολογιακό έτος 2005) (Κοινοπραξία «Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. - ENVECO Α.Ε. - 

Λ∆Κ Ε.Π.Ε, 2006).  

• Οξείδια του αζώτου (NO2): Προέρχονται από την καύση στερεών, υγρών και 

αερίων καυσίµων, και αποτελούν βασικά στοιχεία φωτοχηµικών αντιδράσεων. 

Στις ευρύτερες περιοχές πόλεων, οι πηγές ρύπανσης από οξείδια του αζώτου 

είναι η βιοµηχανία, οι µεταφορές και η θέρµανση. Οι µέσες ετήσιες 

συγκεντρώσεις των οξειδίων του αζώτου σε διεθνείς αστικές περιοχές 

κυµαίνονται µεταξύ 20-90 µg/m3. Οι οριακές τιµές είναι 200 µg/m3 (µέση 

ωριαία τιµή που δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές για το 

ηµερολογιακό έτος 2010) (Κοινοπραξία «Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. - ENVECO Α.Ε. - 

Λ∆Κ Ε.Π.Ε, 2006) και µέση τιµή ανά ηµερολογιακό έτος τα 40 µg/m3. Η 

ηµερήσια µεταβολή των συγκεντρώσεων µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), 

διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) και όζοντος φαίνεται στην Εικόνα 1Εικόνα 1.1 

που ακολουθεί. Συγκεκριµένα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εικόνα 

είναι παγκόσµιοι µέσοι όροι για τα αστικά κέντρα. Νωρίς το πρωί, όταν 

αρχίζει η κυκλοφορία των οχηµάτων, έχουµε αύξηση των συγκεντρώσεων του 

µονοξειδίου του αζώτου. Γρήγορα, όµως, οι συγκεντρώσεις του µειώνονται 

διότι µετατρέπεται σε διοξείδιο του αζώτου (µετρούµενου σε µέρη στο 

εκατοµµύριο, ppm). Καθώς η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας αυξάνεται 

προς το µεσηµέρι, αυξάνεται και ο ρυθµός της φωτολυτικής διάσπασης του 

διοξειδίου του αζώτου και γι’ αυτό έχουµε µείωση των συγκεντρώσεων του, 

µε ταυτόχρονη αύξηση των συγκεντρώσεων του όζοντος (Ρεµουντάκη, 2010). 
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Εικόνα 1.1: Ηµερήσια µεταβολή µονοξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του αζώτου 

και όζοντος κατά την εξέλιξη του φωτοχηµικού νέφους (Πηγή: Masters G.M., 

Wendell P., 2007. Introduction to Environmental Engineering and Science, Prentice 

Hall, 3rd Edition) 

 

• Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Προέρχεται από την ατελή καύση διαφόρων 

καυσίµων, όταν είναι ανεπαρκής η τροφοδοσία σε οξυγόνο. Η µεγαλύτερη 

πηγή µονοξειδίου του άνθρακα στα αστικά κέντρα είναι τα βενζινοκίνητα 

οχήµατα ρύπων. Η οριακή τιµή για την προστασία της υγείας του ανθρώπου 

είναι τα 10 µg/m3 (µέγιστος ηµερήσιος όρος οκταώρου). 

• Καπνός: Προέρχεται από ατελή καύση καυσίµων. Η σύσταση των µαύρων 

σωµατιδίων του είναι άνθρακας, ακαυστοί υδρογονάνθρακες και µόλυβδος. 

Μεγάλες συγκεντρώσεις καπνού έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο αίµα, στο 

αναπνευστικό και στο νευρικό σύστηµα και συντελούν, επίσης, στη µείωση 

της ορατότητας λόγω απορρόφησης του φωτός (Βλάχου, 2001). 
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Οι µετρούµενοι ρύποι καθώς και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται φαίνονται στον 

Πίνακα 1.1. Η µέτρηση των ρύπων γίνεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

24ώρου. Ο χρόνος απόκρισης των αυτοµάτων αναλυτών είναι της τάξης του ενός 

λεπτού, δηλαδή ο κάθε αναλυτής δίνει µια τιµή περίπου κάθε λεπτό. Με ένα 

µικροεπεξεργαστή, που βρίσκεται σε κάθε αυτόµατο σταθµό και που είναι 

συνδεδεµένος µε τους αυτόµατους αναλυτές, υπολογίζονται κάθε ώρα οι µέσες 

ωριαίες τιµές ρύπανσης. Οι τιµές αυτές µεταβιβάζονται στον κεντρικό υπολογιστή 

της αρµόδιας Υπηρεσίας, µέσω τηλεφωνικής γραµµής και µε αυτό τον τρόπο είναι 

δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων ατµοσφαιρικής ρύπανσης της 

περιοχής.  

 

Πίνακας 1.1: Μετρούµενοι ρύποι και µέθοδοι µέτρησης 

Ρύπος Μέθοδος µέτρησης 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Απορρόφηση στο υπέρυθρό (NDIR) 

Οξείδια του αζώτου (NO, NO2) Χηµειοφωταύγεια 

Όζον (O3) Απορρόφηση στο υπεριώδες 

∆ιοξείδιο του θείου (SO2) Φθορισµοµετρία 

Αιωρούµενα σωµατίδια (ΑΣ10
1 – ΑΣ2,5)

2 Απορρόφηση β ακτινοβολίας 

Βενζόλιο (C6H6) Αέρια χρωµατογραφία (GC) 

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 2013δ 

 

 

                                                           
1 Αιωρούµενα Σωµατίδια µε ισοδύναµη αεροδυναµική διάµετρο έως 10µm (PM10) 
2
 Αιωρούµενα Σωµατίδια µε ισοδύναµη αεροδυναµική διάµετρο έως 2,5µm (PM2,5) 
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Γίνεται προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η ατµοσφαιρική ρύπανση και µε πολιτικές 

αποφάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Μία απόπειρα σε διεθνές επίπεδο 

έγινε µε το Πρωτόκολλο του Κιότο και άλλες δραστηριότητες του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώθηκε ο 

καταλύτης στα αυτοκίνητα και ο ιονισµός στις καµινάδες των εργοστασίων. Οι 

καταλύτες αποτρέπουν την εκποµπή των άκαυστων αερίων και οξειδίων που 

παράγουν οι µηχανές εσωτερικής καύσης, ενώ ο ιονισµός στις καµινάδες µειώνει την 

εκποµπή των βλαβερών αερίων κατά 90%. Επιπλέον στην αντιµετώπιση της 

ρύπανσης συµβάλλει και η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας. 

∆εδοµένου ότι η ατµόσφαιρα αποτελεί το βασικό φυσικό και χηµικό περιβάλλον για 

τη ζωή, οι αλλαγές, ανθρωπογενείς και µη, στις φυσικές και χηµικές ιδιότητες της 

µπορούν να επηρεάσουν άµεσα την ποιότητα ζωής και σε µερικές περιπτώσεις ακόµα 

και την ίδια την ύπαρξη ορισµένων έµβιων οργανισµών. 

 

1.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Με τον όρο «κλιµατική αλλαγή» αναφερόµαστε στη µεταβολή του παγκόσµιου 

κλίµατος και ειδικότερα σε µεταβολές των µετεωρολογικών συνθηκών που 

εκτείνονται σε µεγάλη χρονική κλίµακα. Τέτοιου τύπου µεταβολές περιλαµβάνουν 

στατιστικά σηµαντικές διακυµάνσεις ως προς τη µέση κατάσταση του κλίµατος ή τη 

µεταβλητότητά του, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών ή και περισσότερων 

ακόµα ετών. Οι κλιµατικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε 

ανθρώπινες δραστηριότητες µε επιπτώσεις στο κλίµα, όπως η τροποποίηση της 

σύνθεσης της ατµόσφαιρας. Στο Άρθρο 1, παράγραφος 3, του κειµένου της 

Σύµβασης-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCC) η κλιµατική αλλαγή 

ορίζεται ειδικότερα ως η µεταβολή στο κλίµα που οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε 

ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιµατική µεταβολή που 

έχει φυσική αιτία (United Nations, 1992). 
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αρκετές κλιµατικές αλλαγές παγκοσµίως. 

Βέβαια, κλιµατικές αλλαγές υπήρχαν πάντοτε, όµως τώρα είναι ιδιαίτερα έντονες σε 

πολλά µέρη του πλανήτη µας. Αυτές είναι: 

• Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Αναφέρεται στην αύξηση της θερµοκρασίας 

της γης, η οποία προκαλείται από την αύξηση των συγκεντρώσεων στην 

ατµόσφαιρα αερίων του θερµοκηπίου που έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν 

θερµότητα (π.χ. όπως το γυαλί παγιδεύει τη θερµότητα σε ένα θερµοκήπιο). 

Αυτή η παγίδευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας από τα συγκεκριµένα αέρια, 

ονοµάζεται φαινόµενο του θερµοκηπίου. Πρόκειται για ένα γεωφυσικό 

φαινόµενο που είναι ουσιώδες και απαραίτητο για την ύπαρξη, διατήρηση και 

εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη. Χωρίς αυτόν το µηχανισµό η µέση 

θερµοκρασία της γης θα ήταν περίπου κατά 350C χαµηλότερη, δηλαδή 

περίπου -200C αντί για +150C που είναι σήµερα και η ύπαρξη ζωής θα ήταν 

αδύνατη, τουλάχιστον στη µορφή που τη γνωρίζουµε σήµερα. Το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου υπήρχε πάντοτε, λόγω των ιδιοτήτων ορισµένων 

συστατικών της γήινης ατµόσφαιρας. Εµφανίζεται, όµως οξυµένο σήµερα, 

λόγω της εντατικοποίησης διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κυρίως 

της καύσης των ορυκτών καυσίµων και της καταστροφής των δασών 

(Καρτουλίδης, 1991).  

• Καταστροφή του όζοντος. Το Όζον βρίσκεται στην ανώτερη ατµόσφαιρα και 

είναι χρήσιµο γιατί προλαµβάνει ένα µέρος της επιβλαβούς υπεριώδης 

ακτινοβολίας από το να φτάσει στην επιφάνεια της γης. Εµφανίζεται σε 

χαµηλή συγκέντρωση στο σύνολο της γήινης ατµόσφαιρας. Συνεπώς, η τρύπα 

του όζοντος3 επιτρέπει την είσοδο των υπεριωδών ακτινοβολιών στην 

ατµόσφαιρα της Γης, προκαλώντας σηµαντικά προβλήµατα στους ζωντανούς 

οργανισµούς. 

• Όξινη βροχή. Το SO2 µαζί µε οξείδια του αζώτου (προερχόµενα από τις 

καύσεις στους βιοµηχανικούς καυστήρες και τους κινητήρες των 

αυτοκινήτων) µετασχηµατίζονται κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες σε 

θειικά και νιτρικά οξέα, προκαλώντας σοβαρές βλάβες στο έδαφος, τη 
                                                           
3
 Η τρύπα του όζοντος είναι το φαινόµενο κατά το οποίο το στρώµα του όζοντος που βρίσκεται στα 

ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας της Γης µειώνεται σε πάχος. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαιτέρως 

έντονο πάνω από την Ανταρτική. 
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βλάστηση και τα δάση. Ο όρος όξινη βροχή χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει το φαινόµενο της ατµοσφαιρικής απόθεσης όξινων ουσιών. Στην 

πραγµατικότητα, όµως, ο όρος όξινη βροχή δεν περιγράφει σωστά το 

φαινόµενο αυτό αφού οι όξινες ουσίες µπορεί να εναποτίθενται µέσω της 

βροχής, µέσω άλλων µορφών του υγρού αέρα, αλλά επίσης, µπορεί να 

εναποτίθενται και ως ξηρά σωµατίδια (Tietenberg & Lewis, 2010) 

• Ακραία καιρικά φαινόµενα. Επιστήµονες σε προσχέδιο έκθεσης που 

συνέταξαν για λογαριασµό επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών δηλώνουν ότι η 

κλιµατική αλλαγή έχει οδηγήσει σε περισσότερα και ακόµη πιο ακραία 

καιρικά φαινόµενα. Προειδοποιούν ότι στο µέλλον, ο πλανήτης θα βρεθεί 

αντιµέτωπος µε ακόµη περισσότερες και σφοδρότερες πληµµύρες, πυρκαγιές, 

κυκλώνες και καύσωνες µεταξύ άλλων (Tietenberg, 1997). 

 

Συγκεκριµένα, η µέση θερµοκρασία της επιφάνειας της Γης έχει αυξηθεί περίπου 

0,6οC από το 1800. Αναµένεται, πάντως, η µέση θερµοκρασία να αυξηθεί κατά 1,4 – 

5,8 οC έως το 2100. Ακόµα και αν λάβει χώρα η µικρότερη αναµενόµενη αύξηση της 

θερµοκρασίας, θα πρόκειται για τη µεγαλύτερη τάση µεταβολής που έχει συµβεί στη 

γη τα τελευταία 10.000 χρόνια. Προς το παρόν οι επιστήµονες αδυνατούν να 

προβλέψουν µε χωρική και χρονική ακρίβεια τις πιθανές επιπτώσεις µιας παγκόσµιας 

θέρµανσης. Περαιτέρω, όµως, έρευνες στο κλιµατολογικό παρελθόν της Γης και 

περισσότερο ακριβή υπολογιστικά µοντέλα θα βοηθήσουν τους κλιµατολόγους να 

προσεγγίσουν καλύτερα τους µηχανισµούς του παγκόσµιου κλιµατικού συστήµατος 

και να εκτιµήσουν αν οι παρατηρούµενες κλιµατικές αλλαγές οφείλονται στη φυσική 

κλιµατική µεταβλητότητα ή στις ανθρώπινες δραστηριότητες (Europedia, 2013). 

 

1.3 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

 

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου το περιέγραψε για πρώτη φορά ο Γάλλος 

επιστήµονας Joseph Fournier το 1824. Είναι ένα φυσικό φαινόµενο δίχως το οποίο η 

θερµοκρασία της Γης θα ήταν πολύ χαµηλή (-20 οC). Αντιθέτως λόγω του φαινοµένου 
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αυτού, η µέση θερµοκρασία της γης διατηρείται στο επίπεδο των 15oC. Ένας αριθµός 

αερίων που βρίσκονται στη γήινη ατµόσφαιρα σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις, όπως 

το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου (N2O), 

οι χλωροφθοράνθρακες (CFCS), και το όζον (O3) της τροποσφαίρας (περιοχή της 

ατµόσφαιρας σε ύψος µέχρι 12 χιλιοµέτρων από την επιφάνεια της γης) συµβάλλουν 

στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Όλα τα αέρια συστατικά της ατµόσφαιρας που 

συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, αναφέρονται συνολικά µε τον όρο 

αέρια του θερµοκηπίου. Απορροφούν την µεγάλου µήκους κύµατος γήινη 

ακτινοβολία και επανεκπέµπουν θερµική ακτινοβολία θερµαίνοντας την επιφάνεια. 

Ορισµένα αέρια, όπως το όζον, έχουν ηµιδιαφάνεια και στην ηλιακή ακτινοβολία, µε 

αποτέλεσµα να απορροφούν ένα µέρος της, συµβάλλοντας ως ένα βαθµό και στην 

ψύξη της γήινης επιφάνειας (Tietenberg, 1997). 

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου διατηρεί τη θερµοκρασία της γης σε ισορροπία, ώστε 

να επιτρέπει την ανάπτυξη της ζωής στον πλανήτη µας. Η ηλιακή ακτινοβολία που 

προσπίπτει στην επιφάνεια της γης µετατρέπεται σε θερµότητα, αυξάνοντας τη 

θερµοκρασία όλων των σωµάτων που την απορροφούν πάνω στη γη, και ένα µέρος 

της επανεκπέµπεται στο διάστηµα ως υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα αέρια του 

θερµοκηπίου απορροφούν ισχυρά την υπέρυθρη αυτή ακτινοβολία, κατακρατώντας 

έτσι ένα µεγάλο µέρος της στην ατµόσφαιρα, ενώ η ατµόσφαιρα µε τη σειρά της 

ακτινοβολεί πίσω προς την επιφάνεια της γης µεγάλα ποσά αυτής της ενέργειας 

Εικόνα 1.2Εικόνα 1.2.  Αυτός ο µηχανισµός έχει σαν αποτέλεσµα ο πλανήτης µας να 

είναι κατοικήσιµος, καθώς η θερµοκρασία της επιφάνειας της γης διατηρείται κατά 

35 οC υψηλότερη εκείνης που θα επικρατούσε αν απουσίαζαν τα αέρια του 

θερµοκηπίου. 
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Εικόνα 1.2.: Το φαινόµενο του θερµοκηπίου (Πηγή: Ίδρυµα Ενέργειας Κύπρου, 
2012) 

 

Όλα τα αέρια του θερµοκηπίου έχουν πηγές και καταβόθρες4, οι οποίες µπορεί να 

περιλαµβάνουν χηµικές µετατροπές στην ατµόσφαιρα. Η επίδραση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στη συγκέντρωση των αερίων αυτών εξαρτάται από τις ποσότητες 

που συσσωρεύονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και από την δύναµη των 

καταβόθρων. Λόγω της εντατικοποίησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τέσσερα 

από τα πέντε αέρια του θερµοκηπίου παρουσιάζουν µεγάλη αύξηση στη 

συγκέντρωση τους, οδηγώντας σε όξυνση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και σε 

υπερθέρµανση του πλανήτη. Τα αέρια αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• ∆ιοξείδιο του άνθρακα (carbon dioxide, CO2). Τη µεγαλύτερη συνεισφορά 

στην ένταση του φαινοµένου του θερµοκηπίου την έχει το διοξείδιο του 

άνθρακα, το οποίο αποτελεί σήµερα πάνω από το 50% των αερίων του 

θερµοκηπίου. Η συγκέντρωσή του στην ατµόσφαιρα έχει αυξηθεί από 315 

ppm σε 350 ppm κατά την περίοδο 1958 – 1988. Οι εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα αυξάνουν καθώς αυξάνουν οι καύσεις ορυκτών καυσίµων και 

πραγµατοποιείται µαζική αποδάσωση. Το CO2 έχει µέσο χρόνο παραµονής 

στην ατµόσφαιρα τέσσερα χρόνια. Απορροφάται από τα φυτά κατά τη 

                                                           
4 Ως καταβόθρες λογαριάζονται τα δάση, οι κατ’ εξοχήν φυσικοί µηχανισµοί που δεσµεύουν το 

διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα. 
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διαδικασία της φωτοσύνθεσης ή αντιδρά µε την αλκαλικότητα της θάλασσας 

παρέχοντας όξινα ανθρακικά. Οι πυρκαγιές δασών αυξάνουν σε σηµαντικό 

βαθµό τις εκποµπές του CO2 εκλύοντας διοξείδιο του άνθρακα κατά την 

καύση, ενώ επίσης η αποδάσωση µειώνει την απορρόφηση CO2 που 

συντελείται κατά το φαινόµενο της φωτοσύνθεσης. 

• Μεθάνιο (methane, CH4).  Προέρχεται από την αναερόβια ζύµωση φυτικής 

ύλης (π.χ. σε καλλιέργειες ρυζιού), από την ατελή καύση βιοµάζας, άνθρακα 

κ.λ.π. και αποτελεί το 20% των αερίων του θερµοκηπίου (σε ισοδύναµους 

τόνους CO2). Επίσης παράγεται από τον κτηνοτροφικό τοµέα µέσω των 

εντερικών ζυµώσεων των ζώων και της διαχείρισης ζωικών απορριµµάτων. 

• Υποξείδιο του αζώτου (nitrous oxide, N2O). Αποτελεί γύρω στο 6% των 

αερίων του θερµοκηπίου και προέρχεται από καύσεις σε υψηλές 

θερµοκρασίες, από βακτηριακές δράσεις και από την χρήση αζωτούχων 

λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται τόσο στη γεωργία, όσο και για µη 

γεωργικές εφαρµογές (όπως οι κήποι και το γρασίδι).  

• Χλωροφθοράνθρακες (CFCs). Οι συγκεντρώσεις των χλωροφθορανθράκων, 

συνεισφέροντας στην ένταση του φαινοµένου του θερµοκηπίου κατά 10% 

περίπου, αυξάνουν µε γρήγορο ρυθµό στην ατµόσφαιρά τα τελευταία χρόνια. 

Χρησιµοποιούνται ως ψυκτικά υγρά στα ψυγεία και τα συστήµατα 

κλιµατισµού, ως προωθητικά αέρια σε δοχεία σπρέι, και στην παραγωγή 

υλικών συσκευασίας κ.λ.π (Βλάχου, 2001). 
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Εικόνα 1.3.: Αύξηση των ελασσόνων αερίων του θερµοκηπίου έως σήµερα 

(Πηγή: Climatechange.edu.gr (2012) (Courtesy of National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) Earth System Research Laboratory)) 

 

Η Εικόνα 1.3 παρουσιάζει τις µεταβολές στις συγκεντρώσεις των παραπάνω αερίων 

από το 1978 έως σήµερα. Συγκεκριµένα, αυτά τα ατµοσφαιρικά αέρια έχουν τόση 

µεγάλη επίπτωση στο κλίµα λόγω του ότι τα µείζονα αέρια, άζωτο (N2), οξυγόνο (O2) 

και αργόν (Ar), που µαζί συνθέτουν περίπου το 99.8% της ατµόσφαιρας, δεν 

απορροφούν το ορατό φως ούτε το υπέρυθρο. Αν η ατµόσφαιρα περιείχε µόνο αυτά 

τα τρία αέρια, η ακτινοβολία θα περνούσε κατευθείαν χωρίς να έχει καµία επίδραση 

στη θέρµανση της ατµόσφαιρας και της επιφάνειας της γης. Αυτό αφήνει τα 

ελάσσονα αέρια όπως είναι οι υδρατµοί, το διοξείδιο του άνθρακα, το µεθάνιο, το 

οξείδιο του αζώτου, το όζον και άλλα να απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η 

συνολική µάζα της ατµόσφαιρας είναι πολύ µεγάλη, 5,2x1015 τόνοι ή 5 εκατοµµύρια 

φορές του ενός δισεκατοµµυρίου µετρικού τόνου. Τα ποσά των ελασσόνων αερίων 

είναι γι’ αυτό ακόµη πολύ µεγάλα, επαρκή για να προκαλέσουν την απορρόφηση ενός 
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µείζονος κλάσµατος υπέρυθρης ακτινοβολίας στην ατµόσφαιρα (Keeling et al., 

1976). 

 

1.4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

 

Ενώ λοιπόν, το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι αποφασιστικής σηµασίας για την 

ύπαρξη ζωής στον πλανήτη µας, τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενταθεί, καθώς οι 

συγκεντρώσεις όλων των αερίων του θερµοκηπίου αυξάνονται µε γρήγορο ρυθµό, 

λόγω των αυξηµένων δραστηριοτήτων του ανθρώπου που επιβαρύνουν την 

ατµόσφαιρα µε µεγάλες ποσότητες από τα σχετικά αέρια (Βλάχου, 2001). 

Οι προβλεπόµενες συνέπειες της παγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής ποικίλουν και 

αφορούν στο περιβάλλον καθώς και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Συγκεκριµένα, οι 

επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών επικεντρώνονται στην: 

• Υγεία. Τα καιρικά φαινόµενα όπως εκτεταµένοι καύσωνες, πληµµύρες, 

ισχυρές καταιγίδες κ.λ.π. προκαλούν τραυµατισµούς και θανάτους. Οι 

αυξηµένες θερµοκρασίες επιδεινώνουν την υγεία όσων πάσχουν από 

καρδιακά και αναπνευστικά προβλήµατα. Λόγω και της λέπτυνσης της 

στοιβάδας του όζοντος αυξάνονται τα περιστατικά καρκίνων του δέρµατος. 

Υπολογίζεται ακόµη ότι η αύξηση της θερµοκρασίας θα ευνοήσει την 

εξάπλωση επιδηµιών. 

• Γεωργία και Τρόφιµα. Η έλλειψη διαθεσίµων υδάτινων πόρων για γεωργική 

και κτηνοτροφική χρήση θα επηρεάσει τα επίπεδα της αγροτικής παραγωγής, 

αυξάνοντας το κόστος και µειώνοντας την ποιότητα και την ποσότητα των 

προϊόντων. Το πρόβληµα θα είναι εντονότερο στις περιοχές µε µεγαλύτερη 

ξηρασία. 

• Βιοµηχανικές και αστικές υποδοµές. Οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν και την 

κοινωνική και οικονοµική ζωή των ανθρώπων. Οι βιοµηχανίες αγροτικών 

προϊόντων αλλά και τα περισσότερα δίκτυα συγκοινωνιών είναι µερικές από 

τις ανθρώπινες υποδοµές που θα επηρεαστούν από τις κλιµατικές αλλαγές 

(Κατσιµπάρδης, 2004).  
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Μία από τις σοβαρότερες συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών, είναι η άνοδος της 

στάθµης των υδάτων της θάλασσας, καθώς και διάφορα ακραία καιρικά φαινόµενα. 

Όσον αφορά στην άνοδο της στάθµης των θαλασσών, οι παράγοντες που οδηγούν 

στην αύξηση αυτή, είναι λίγο ως πολύ γνωστοί. Η αύξηση της θερµοκρασίας, 

δηµιουργεί, αναπόφευκτα, διαστολή του θαλασσινού νερού και λιώσιµο των πάγων 

της Γροιλανδίας, της Ανταρκτικής και των Παγετώνων των Άλπεων. Τον τελευταίο 

αιώνα η µέση επιφανειακή θερµοκρασία αυξήθηκε κατά 0,4-0,8%, οδηγώντας σε 

αύξηση της µέσης στάθµης των ωκεανών κατά 10-20 εκατοστά. Η άνοδος αυτή, 

µπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες, προκαλώντας πληµµύρες σε περιοχές που 

βρίσκονται σε χαµηλό υψόµετρο και κοντά στο επίπεδο της θάλασσας και να 

εξαφανίσει ορισµένα κοραλλιογενή νησιώτικα συµπλέγµατα ή να απειλήσει χώρες 

που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας (όπως η Ολλανδία). 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της IPCC, η αποσταθεροποίηση του κλίµατος, θα 

οδηγήσει σε αύξηση 9-88 εκατοστά της µέσης στάθµης της θάλασσας τα επόµενα 

εκατό χρόνια. 

 

1.5 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  

 

Οι παραπάνω επιπτώσεις αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα του προβλήµατος και 

προβάλλουν την επιτακτική ανάγκη εύρεσης λύσεων. Τα µέτρα για την αντιµετώπιση 

των κλιµατικών αλλαγών αναφέρονται στη µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. Ο περιορισµός των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου µπορεί να 

επιτευχθεί κυρίως µέσω (Europa, 2005): 

• Εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας (π.χ. από ανανεώσιµες πηγές). 

• Εξοικονόµησης ενέργειας που προέρχεται από τις συµβατικές πηγές (π.χ. µε 

θερµοµόνωση). 

• Επέκταση δασικών εκτάσεων καθώς τα δέντρα αποµακρύνουν το CO2, το 

βασικό αέριο του θερµοκηπίου, από την ατµόσφαιρα. Όσο περισσότερες 

δασικές εκτάσεις υπάρχουν, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η αποµάκρυνση του 

CO2.  
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• Αλλαγή νοοτροπίας και ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Ο τρόπος 

ζωής και οι συνήθειες των ανθρώπων έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην αλλαγή 

του κλίµατος. Θα πρέπει εποµένως να αναπτυχθεί περιβαλλοντική συνείδηση 

τόσο εκ µέρους των πολιτών, όσο και των κυβερνήσεων µέσα από την 

θέσπιση περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

Καθώς το πρόβληµα είναι παγκόσµιο, ώθησε πολλές κυβερνήσεις και διεθνείς 

οργανισµούς να συνεργαστούν για την αντιµετώπιση του. Το 1997 υπογράφηκε µια 

διεθνής συµφωνία «το Πρωτόκολλο του Κιότο» που δεσµεύει τις 150 χώρες που το 

υπέγραψαν να λάβουν µια σειρά από µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου. Το Πρωτόκολλο του Κιότο, στο οποίο θα αναφερθούµε παρακάτω 

εστιάζεται στις χώρες που έχουν ανεπτυγµένη βιοµηχανική δραστηριότητα επειδή 

αυτές ευθύνονται σε µεγαλύτερο βαθµό για την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Η αλλαγή του κλίµατος αποτελεί για την ανθρωπότητα µια από τις σοβαρότερες 

προκλήσεις των επόµενων ετών, καθώς δεν βρίσκεται πια στο επίπεδο της 

επιστηµονικής αβεβαιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµετέχει εδώ και αρκετά 

χρόνια, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε διεθνείς επίπεδο, στη µάχη κατά της 

κλιµατικής αλλαγής, η οποία αποτελεί µείζονα προτεραιότητα του στρατηγικού της 

προγραµµατισµού και, κατά συνέπεια, της κλιµατικής της πολιτικής. 

Το 1988, δηµιουργήθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Μετεωρολογίας και το 

Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για 

την Κλιµατική Αλλαγή (Intergovernmental Panel On Climate Change, IPCC). Η 

πρώτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC παρουσιάστηκε το 1990 και, απεικόνιζε τις 

απόψεις 400 επιστηµόνων. Σύµφωνα µε την αναφορά αυτή, το πρόβληµα της 

αύξησης της θερµοκρασίας ήταν υπαρκτό και όφειλε να αντιµετωπιστεί άµεσα. 

Τα συµπεράσµατα της IPCC ώθησαν τις κυβερνήσεις να δηµιουργήσουν τη Σύµβαση 

- Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή. Οι διαδικασίες σύνταξης 

και υπογραφής της Σύµβασης ήταν σχετικά σύντοµες. Ήταν έτοιµη προς υπογραφή 

στη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992 

στο Ρίο ντε Τζανέιρο (United Nations Framework Convention on Climate Change, 

2013a). 

Η Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή, καθώς και 

το Πρωτόκολλο του Κιότο που ακολούθησε, αποτελούν το µόνο διεθνές πλαίσιο για 

την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών (Europa, 2013). Και όπως είναι εµφανές 

από τον Πίνακα 2.1 και από όσα θα αναλύσουµε παρακάτω, οι διεθνείς προσπάθειες 

αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής χαρακτηρίζονται από αρκετή αργοπορία και 

έλλειψη συµφωνίας µεταξύ των µελών της διεθνούς κοινότητας.  
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Πίνακας 2.1: Οι κυριότερες ηµεροµηνίες σχετικά µε τις διεθνείς προσπάθειες 

αντιµετώπισης των κλιµατικών αλλαγών έως το 2005 

Ηµεροµηνία Γεγονός 
1979 Ξεκίνησε το Πρόγραµµα για το Παγκόσµιο 

Κλίµα (WCP) 
16 Σεπτεµβρίου 1987 Εγκρίνεται το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

για τις ουσίες που καταστρέφουν τη ζώνη του 
όζοντος. 

1988 Ίδρυση της IPPC µε αντικείµενο της την 
αξιολόγηση των επιστηµονικών 
πληροφοριών σχετικά µε τις κλιµατικές 
αλλαγές. 

Μάιος 1992 Υιοθέτηση του σχεδίου Σύµβασης – Πλαίσιο 
για τις κλιµατικές αλλαγές, από 166 χώρες,  
µε στόχο τη σταθεροποίηση, έως το 2000, 
των εκποµπών των αερίων που προκαλούν το 
«φαινόµενο του θερµοκηπίου» 

1994 Στις 21 Μαρτίου, τέθηκε σε ισχύ το σχέδιο 
Σύµβασης – Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις 
κλιµατικές αλλαγές. 

1997 Στις 11 ∆εκεµβρίου, ύστερα από µαραθώνιες 
διαπραγµατεύσεις που κράτησαν 11 ηµέρες, 
υιοθετήθηκε στη διεθνή διάσκεψη του Κιότο 
στην Ιαπωνία σχέδιο Πρωτοκόλλου για τις 
κλιµατικές αλλαγές, το οποίο προβλέπει τη 
µείωση κατά 5,2% των εκποµπών αερίων 
που ευθύνονται για το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου για τις βιοµηχανικές χώρες 
µέχρι την χρονική περίοδο 2008-2012. 

2000 Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για τις κλιµατικές 
αλλαγές, που πραγµατοποιήθηκε στη Χάγη 
της Ολλανδίας (13-25 Νοεµβρίου) δεν 
επιτεύχθηκε καµία συµφωνία. 

28 Μαρτίου 2001 Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν το Πρωτόκολλο του 
Κιότο για την καταπολέµηση της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη. 

16 Ιουλίου 2001 Αρχίζουν στην Βόννη οι συνοµιλίες για τις 
κλιµατολογικές αλλαγές σε µια προσπάθεια 
να «διασωθεί» το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

10 Νοεµβρίου 2001 Η 7η ∆ιάσκεψη των χωρών που µετέχουν στη 
Σύµβαση για την Κλιµατική Αλλαγή που 
πραγµατοποιήθηκε στο Μαρακές, κατέληξε 
στην απόφαση των µέτρων και των 
µηχανισµών που θα θέσουν σε εφαρµογή το 
Πρωτόκολλο του Κιότο. 

4 Ιουνίου 2002 Η Ιαπωνία επικυρώνει το Πρωτόκολλο του 
Κιότο. 

16 Φεβρουαρίου 2005 Τίθεται σε εφαρµογή το Πρωτόκολλο του 
Κιότο. 

Πηγή: Ντάλης, 2005. 
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Το υπόλοιπο του Κεφαλαίου 2 έχει ως εξής: Στην Ενότητα 2.1 παρουσιάζεται η 

Σύµβαση – Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή, ενώ το 

Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί το αντικείµενο της Ενότητας 2.2. Οι ευέλικτοι 

µηχανισµοί, τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα συστήµατα καταγραφής υπό το 

Πρωτόκολλο του Κιότο αναλύονται στην Ενότητα 2.3. Στην Ενότητα 2.4. 

παρουσιάζονται τα όργανα Σύµβασης – Πλαίσιο και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Τέλος, στην Ενότητα 2.5 γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην Ευρωπαϊκή πολιτική για 

την κλιµατική αλλαγή, ενώ στην Ενότητα 2.6 είναι αφιερωµένη στην επικύρωση του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. 

 

 

2.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Η Σύµβαση – Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή συνιστά το 

πρώτο βασικό νοµοθέτηµα που θέσπισε η διεθνής κοινότητα µε στόχο την 

αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. Τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαρτίου 1994 

επιβάλλοντας σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη την υποχρέωση να θεσπίσουν εθνικά 

προγράµµατα για τον περιορισµό των εκποµπών των αερίων που προκαλούν το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου και να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις. Με την διάκριση 

ανάµεσα στις βιοµηχανικές και τις αναπτυσσόµενες χώρες, η Σύµβαση – Πλαίσιο 

αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι βιοµηχανικές χώρες ευθύνονται για το µεγαλύτερο 

µέρος των παγκοσµίων εκποµπών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου και ότι 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα µέσα για την αντιµετώπιση του (Κατσιµπάρδης, 2002).  

Η Σύµβαση – Πλαίσιο 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.  
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Η Σύµβαση προβλέπει για όλα τα Κράτη, αναγνωρίζοντας κοινές αλλά 

διαφοροποιηµένες υποχρεώσεις και την ύπαρξη εθνικών αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων, τα εξής: 

• Την ανάπτυξη, τακτική ενηµέρωση και δηµοσιοποίηση εθνικών απογραφών 

των ανθρωπογενών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου βάσει συγκρίσιµων 

µεθοδολογιών.  

• Τη δηµοσίευση, αναθεώρηση και εφαρµογή εθνικών προγραµµάτων για την 

αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών.  

• Την υιοθέτηση πολιτικών και µέτρων µε στόχο την επαναφορά των εκποµπών 

των αερίων του θερµοκηπίου στα επίπεδα του έτους 1990 µέχρι το 2000 για 

τα κράτη που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης (ανεπτυγµένα 

κράτη). Η σύµβαση δίνει τη δυνατότητα ο στόχος αυτός να επιτευχθεί από 

κάθε κράτος ξεχωριστά ή από κοινού (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 

& Κλιµατικής Αλλαγής, 2013ε). 

Το 1994, ήταν ήδη παραδεκτό ότι οι αρχικές δεσµεύσεις βάσει της Σύµβασης –

Πλαίσιο δεν επρόκειτο να επαρκέσουν για να αναχαιτιστεί η παγκόσµια αύξηση των 

εκποµπών αερίων του φαινόµενου του θερµοκηπίου. Στις 11 ∆εκεµβρίου 1997, οι 

κυβερνήσεις προχώρησαν ένα βήµα περισσότερο, εγκρίνοντας πρωτόκολλο της 

Σύµβασης – Πλαίσιο στην ιαπωνική πόλη του Κιότο. Στη Σύµβαση – Πλαίσιο, οι 

συνολικά 186 χώρες (146 εκτός Παραρτήµατος Ι και 40 χώρες του Παραρτήµατος Ι)  

που ήταν συµβαλλόµενα µέρη υποδιαιρούνται σε δύο κύριες: 

• Μέρη του Παραρτήµατος Ι. Πρόκειται για 40 συνολικά βιοµηχανικές χώρες 

(σε αυτές συγκαταλέγονται οι 24 σχετικά εύπορες βιοµηχανικές χώρες που 

ήταν µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) το 1992, τα, τότε, 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 11 

χώρες µε οικονοµίες που διέρχονται φάση µετάβασης προς την οικονοµία της 

αγοράς, µεταξύ των οποίων η Ρωσία, οι Βαλτικές χώρες και ορισµένα κράτη 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και έναν περιφερειακό οργανισµό 

οικονοµικής ανάπτυξης).  

• Μέρη εκτός του Παραρτήµατος Ι. Πρόκειται για τις υπόλοιπες 146 

αναπτυσσόµενες χώρες που δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι οι οποίες 

θεωρούνται ευάλωτες είτε λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του 
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κλίµατος, είτε λόγο των δυνητικών επιπτώσεων στην οικονοµία τους εξαιτίας 

της λήψης µέτρων κατά της κλιµατικής αλλαγής από τρίτες χώρες  

• Μέρη του Παραρτήµατος ΙΙ. Η οµάδα αυτή είναι υποσύνολο της οµάδας 

των µερών του Παραρτήµατος Ι. Αποτελείται από εκείνα τα µέρη του 

Παραρτήµατος Ι που είναι µέλη του ΟΟΣΑ, αλλά όχι από τα µέρη µε 

µεταβατική οικονοµία. Πρέπει να παρέχουν οικονοµικούς πόρους στα 

αναπτυσσόµενα κράτη προκειµένου να βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους 

µείωσης των εκποµπών τους και να προσαρµοστούν στις αρνητικές 

επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος (Europa, 2013). 

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο άρθρο 4 της Σύµβασης – Πλαίσιο 

(∆εσµεύσεις), όπου ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι τα Συµβαλλόµενα Μέρη, «προωθούν 

και συνεργάζονται για την ανάπτυξη, την εφαρµογή και διάδοση, συµπεριλαµβανοµένης 

της µεταφοράς τεχνολογιών, πρακτικών και διαδικασιών που ελέγχουν ή µειώνουν ή 

αποτρέπουν τις ανθρωπογενείς εκποµπές αερίων θερµοκηπίου που δεν ελέγχονται από 

το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σε όλους τους σχετικούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων 

των τοµέων της ενέργειας, των µεταφορών, της βιοµηχανίας, της γεωργίας, της 

δασοκοµίας και της διαχείρισης αποβλήτων» (Παπαπετρόπουλος κ.ά., 2004).  

Η Σύµβαση - Πλαίσιο θεµελιώνει συνεπώς και µια υποχρέωση στα κράτη µέλη για 

καλόπιστη και ενεργό συµµετοχή, η οποία είναι άρρηκτα δεµένη τόσο µε την 

υποχρέωση διεθνούς περιβαλλοντικής συνεργασίας όσο και µε το βασικό κανόνα του 

διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου για τη µη πρόκληση σηµαντικής ζηµίας σε ξένο 

κράτος (Καραγεώργου, 2005). 

 

2.2 ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 

 

Με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη Σύµβαση - Πλαίσιο, στην Τρίτη 

Σύνοδο των Συµβαλλόµενων Μερών (Κιότο, ∆εκέµβριος 1997) υιοθετήθηκε ένα 

Πρωτόκολλο, γνωστό ως Πρωτόκολλο του Κιότο. Το Πρωτόκολλο του Κιότο 

αποτελεί την συνέχεια της Σύµβασης  - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την 
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Κλιµατική Αλλαγή, ορίζει νοµικά δεσµευτικές οριακές τιµές εκποµπών αερίων του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου από τις βιοµηχανικές χώρες και προβλέπει καινοτόµους 

µηχανισµούς υλοποίησης µε βάση τη λειτουργία των δυνάµεων της αγοράς, οι οποίοι 

αποσκοπούν στη διατήρηση σε χαµηλά επίπεδα του κόστους των εκποµπών (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, 2013b).  

Οι διαπραγµατεύσεις ήταν σκληρές, καθώς κάθε χώρα είχε διαφορετικά συµφέροντα 

στην προσπάθεια να βρεθεί λύση για το πρόβληµα αύξησης της παγκόσµιας 

θερµοκρασίας. Τα βασικά τµήµατα του πλαισίου, αναφορικά µε την Σύµβαση – 

Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών είναι: 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποτελείται από 24 µέλη και είναι η πιο ενεργή 

οµάδα όσον αφορά στις διαπραγµατεύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Η Λέσχη του Άνθρακα (Carbon Club), οι οποία περιλαµβάνει τις χώρες 

«JUSCANZ» (ο όρος προκύπτει από τις αγγλικές ονοµασίες των χωρών 

Ιαπωνία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία), τις χώρες µέλη του 

ΟΠΕΚ, Ρωσία και τη Νορβηγία. 

• Η Συµµαχία των Μικρών Νησιώτικων Κρατών (Alliance of Small Island 

States), δηλαδή µια οµάδα από 43 µικρά νησιώτικα κράτη, τα οποία είναι 

ευάλωτα στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας. Οι χώρες αυτές είναι οι 

πρώτες που πρότειναν ένα σχέδιο κείµενου κατά την διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων ζητώντας µια µείωση στις εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα της τάξης του 20%. 

• Λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. Πρόκειται για 48 χώρες, οι οποίες 

συµµετείχαν όλο και πιο ενεργά στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για 

την αλλαγή του κλίµατος για να υπερασπιστούν τα συµφέροντά τους και την 

εύθραυστη οικονοµία τους. 

• Η Οµάδα των 77 (G-77), µια οµάδα από αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Ινδία 

και η Κίνα, που θεωρούν ότι βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης και ότι είναι εις 

βάρος τους να δεσµευτούν να περιορίσουν τις εκποµπές τους . 
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Το Πρωτόκολλο του Κιότο παρέχει ένα διεθνές πλαίσιο για την καταπολέµηση των 

κλιµατικών αλλαγών που έχουν προκληθεί από τον άνθρωπο, ορίζοντας στόχους 

µείωσης των επικίνδυνων εκποµπών για τις αναπτυγµένες χώρες. Συγκεκριµένα, τα 

αναπτυγµένα Κράτη – Μέρη του Πρωτοκόλλου καλούνται να εξασφαλίσουν ότι οι 

εκποµπές τους, για έξι αέρια που εντείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου (Εικόνα 

2.1), δεν θα υπερβούν τα όρια που τους τίθενται στο Παράρτηµα Β του Πρωτοκόλλου 

(Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 2013η). Συνολικά, το 

Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει αρχικά µείωση της παραγωγής των 

προαναφερθέντων έξι αερίων κατά 5,2% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, µέχρι το 

2012. 

 

 

Εικόνα 2.1: Αέρια που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου του 

Παραρτήµατος Α του Πρωτοκόλλου του Κιότο (Πηγή: Καρβούνης & 

Γεωργακέλλος, 2003) 

 

Οι στόχοι των συµβαλλόµενων µερών για την περίοδο 2008-2012, όπως αυτοί 

προβλέπονται στο Παράρτηµα Β του Πρωτοκόλλου του Κιότο παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 2.2. Σηµειώνεται ότι τα 15 Κράτη - Μέλη που αποτελούσαν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µέχρι τη διεύρυνσή της σε 25 από την 1 Μαΐου 2004 έχουν δεσµευτεί να 

µειώσουν το σύνολο των οικείων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 8% κατά 

την περίοδο 2008-2012 σε σύγκριση µε τις τιµές του έτους βάσης (1990). Αυτός ο 

γενικός στόχος έχει µετατραπεί σε διαφορετικούς στόχους µειώσεις ή περιορισµού 

∆ιοξείδιο του άνθρακα CO2

Μεθάνιο CH4,

Υποξείδιο του αζώτου N2O,

Υδροφθοράνθρακες HFC,

Υπερφθοράνθρακες PFC και

Εξαφθοριούχο θείο SF6.
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των οικείων εκποµπών για κάθε Κράτος Μέλος βάσει συµφωνίας «κατανοµής των 

βαρών».  

 

 

Εικόνα 2.2: Στόχοι περιορισµού και µείωσης εκποµπών όπως προβλέπεται στο 

Παράρτηµα Β του Πρωτοκόλλου του Κιότο (Πηγή: Βικιπαίδεια, 2013) 

 

Η Ελλάδα υπέγραψε το Πρωτόκολλο τον Απρίλιο του 1998,  παράλληλα µε τα 

υπόλοιπα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα 

τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κύρωσαν το Πρωτόκολλο το Μάιο του 

2002. Η Ελλάδα το κύρωσε µε το Νόµο 3017/2002 (ΦΕΚ Α΄117). Σηµαντική 

διαπραγµατευτική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβεβαιώνει των 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή κλιµατική πολιτική, ήταν η υιοθέτηση του Άρθρου 

4 του Πρωτοκόλλου, µε το οποίο θεσπίζεται µια ρύθµιση που επιδρά ουσιωδώς στον 

καθορισµό των ειδικότερων υποχρεώσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Πρόκειται για το µηχανισµό της «Από Κοινού Ανταπόκρισης στις 
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Υποχρεώσεις», που επιτρέπει το συλλογικό υπολογισµό των δεσµεύσεων για µείωση 

των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τις οποίες έχει αναλάβει κάθε Κράτος - 

Μέλος που µετέχει στη σχετική συµφωνία. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 

άρθρου 4, η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί συνεπώς να κατανείµει τα βάρη µεταξύ των 

Κρατών - Μελών της µέσω µιας διαδικασίας που δεν εµπίπτει στον έλεγχο των 

λοιπών συµβαλλόµενων µερών. Σε ανάλογη ρύθµιση εσωτερικής κατανοµής – 

συλλογικού υπολογισµού προέβη το Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 1998. (Τσάλτας & Κατσιµπάρδης, 2009). 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα για το µέλλον του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

παρουσιάστηκε στις 28 Μαρτίου 2001 όταν οι ΗΠΑ αποφασίζουν να εγκαταλείψουν 

το Πρωτόκολλο του Κιότο για την καταπολέµηση της υπερθέρµανσης του πλανήτη. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε δριµύτατα την απόφαση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι 

προκαλούνται αµφιβολίες για την αξιοπιστία της Ουάσινγκτον ως παγκόσµιου 

συνεταίρου και αρχίζει να ασκεί πιέσεις προκειµένου να τις αποµονώσει. Στην 

Βόννη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακαλύπτει τη γλώσσα της συνεννόησης µε την 

Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Ρωσία, καταλήγοντας σε µια συµφωνία 

που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για την πρακτική εφαρµογή όσων 

περιλαµβάνονται στο Πρωτόκολλο. Συγκεκριµένα, οι χώρες αυτές πέτυχαν να µην 

τίθεται κανένα όριο στις καταβόθρες δέσµευσης τους (δασικές και  αγροτικές 

εκτάσεις που απορροφούν το CO2  στην ατµόσφαιρα µέσω φωτοσύνθεσης), ώστε να 

έχουν «έκπτωση στις προσπάθειες τους για µείωση των εκποµπών (Climate Change 

Segretariat, 2002). 

Με την συµφωνία της 23ης Ιουλίου 2001 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες της 

συνόδου της Βόννης και άνοιξε ο δρόµος για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο. Τον Νοέµβριο, του 2001, πραγµατοποιήθηκε στο Μαρρακές του Μαρόκου η 

έβδοµη Συνδιάσκεψη των Συµβαλλόµενων Μερών. Τα αποτελέσµατα της 

συνάντησης είναι γνωστά ως οι «Συµφωνίες του Μαρρακές». Οι Συµφωνίες του 

Μαρρακές είναι σηµαντικές γιατί περιέχουν τις τεχνικές λεπτοµέρειες για την 

εφαρµογή των ευέλικτων µηχανισµών τα οποία θα αναλύσουµε παρακάτω. Επίσης 

αναγνωρίζουν ότι το Πρωτόκολλου του Κιότο δεν έχει παραχωρήσει στα Μέρη του 

Παραρτήµατος Ι οποιαδήποτε «δικαιώµατα, τίτλους ή εξουσιοδότηση» για εκποµπές 

και καλεί τα Μέρη του Παραρτήµατος Ι να αναλάβουν, εσωτερικά, δράσεις για τη 
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µείωση των εκποµπών, µε τρόπο που να συµβάλλει στη µείωση κατά κεφαλήν 

διαφορών µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων κρατών προς την κατεύθυνση 

των στόχων της Συνθήκης – Πλαισίου (Ντάλης, 2005). 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Στις αρχές του 

2009, 183 κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν επικυρώσει το Πρωτόκολλο. Αυτό 

σηµαίνει ότι 37 αναπτυγµένες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 (τα 15 Κράτη – 

Μέλη όταν υπογράφηκε το Πρωτόκολλο) έχουν δεσµευθεί να επιτύχουν τους στόχους 

του Κιότο (EU Multiannual Financial Framework 2014-2020, 2012).5 

 

2.3 ΟΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 

ΚΙΟΤΟ 

 

Σε σχέση µε τους ευέλικτους µηχανισµούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο (Clean 

Development Mechanism – Joint Implementation – Emissions Trading), ήδη µε τη 

συµφωνία που επιτεύχθηκε στη ∆ιάσκεψη της Βόννης τον Ιούλιο 2001 είχε 

αποφασισθεί, ότι η χρήση τους θα είναι συµπληρωµατική των δράσεων που 

υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισµό των εκποµπών των αεριών του 

θερµοκηπίου, ενώ επιπλέον οι αναπτυγµένες χώρες καλούνται να αποφύγουν την 

ένταξη έργων αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας. 

Συγκεκριµένα το Πρωτόκολλο του Κιότο, προβλέπει τρεις ευέλικτους µηχανισµούς, 

οι οποίοι βασίζονται στη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 2013στ): 

• το εµπόριο εκποµπών (Emissions Trading). Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 

17, κράτη που έχουν αναλάβει δεσµεύσεις από το Πρωτόκολλο (Παράρτηµα 

Β΄) δύνανται να συµµετέχουν σε σύστηµα εµπορίας (trading) εκποµπών 

προκειµένου να εκπληρώσουν τον στόχο τους, αλλά µόνο συµπληρωµατικά 

ως προς τις εθνικές δράσεις τους.  

                                                           
5 Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας εργασίας γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση των συµβάντων που 

ακολούθησαν µετά την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο το ∆εκέµβριο του 1997. 
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• το Μηχανισµό Κοινής Εφαρµογής (Joint Implementation, JI). Το Άρθρο 6 

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. 

• το Μηχανισµό Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism, CDM). 

Το Άρθρο 12 προβλέπει τη δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων από 

ανεπτυγµένες χώρες (Παράρτηµα Ι σύµβασης) 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 στόχοι περιορισµού ή µείωσης εκποµπών αερίων των Συµβαλλόµενων Μερών του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο για την περίοδο 2008-2012 εκφράζονται ως επίπεδα 

επιτρεπόµενων εκποµπών ή «καταλογισµένες µονάδες εκποµπής» (Assigned Amount 

Units, AAUs) (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2013c). Ο 

µηχανισµός του εµπορίου εκποµπών επιτρέπει σε χώρες οι οποίες έχουν επίπεδα 

εκποµπών µικρότερα από τα επίπεδα – στόχους, και άρα έχουν περίσσεια µονάδων 

εκποµπής, να πουλήσουν αυτή την περίσσεια µονάδων εκποµπής σε χώρες που έχουν 

υπερβεί τα επίπεδα – στόχους. Με τον τρόπο αυτό, η µείωση (reduction) ή 

αποµάκρυνση (removal) εκποµπών γίνεται αντικείµενο εµπορίας σε µία αγορά η 

οποία είναι γνωστή ως παγκόσµια αγορά άνθρακα (carbon market). Ο λόγος για τον 

οποίο αυτή η αγορά ονοµάζεται αγορά άνθρακα είναι ότι το διοξείδιο του άνθρακα 

αποτελεί το κυριότερο αέριο του θερµοκηπίου. 

Πρέπει να αναφέρουµε ότι οι µηχανισµοί Joint Implementation και Clean 

Development Mechanism βασίζονται σε έργα (project based) τα οποία µειώνουν τις 

εκποµπές ρύπων και δηµιουργούν πιστωτικά µόρια (Emission Reduction Units/ERUs 
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και Certified Emission Reductions/CERs αντίστοιχα6) που µπορούν να διοχετευτούν 

στην παγκόσµια αγορά άνθρακα. Η υλοποίηση έργων Joint Implementation και Clean 

Development Mechanism οδηγεί σε µεταφορά µονάδων µειώσεων εκποµπών  από µια 

χώρα σε άλλη, αλλά οι συνολικές επιτρεπόµενες εκποµπές στις χώρες παραµένουν οι 

ίδιες ("διαδικασία συµψηφισµού").  

 

2.3.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Στην 7η Συνδιάσκεψη η οποία πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο 2002 στο Μαρρακές 

αποσαφηνίστηκε και το ζήτηµα των κριτηρίων επιλεξιµότητας ώστε οι χώρες που 

επιθυµούν να κάνουν χρήση των µηχανισµών ευελιξίας, να έχουν αυτή την 

δυνατότητα. Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληροί µια χώρα – Μέρος της 

Σύµβασης για να κάνει χρήση των µηχανισµών ευελιξίας είναι τα εξής (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 2013στ):  

• να είναι Μέρος του Πρωτοκόλλου, 

• να µπορεί σε ικανοποιητικό βαθµό να καταδείξει ότι τηρεί τις περικοπές 

εκποµπών που της έχουν ανατεθεί, 

• να έχει θέσει σε ισχύ το Εθνικό Καταγραφικό Σύστηµα Συναλλαγών και να 

έχει ταυτόχρονα υποβάλλει το πλέον πρόσφατο κατάλογο εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου που απαιτείται, 

• να έχουν εν λειτουργία εθνικό µητρώο καταγραφής των καταλογιζόµενων 

µονάδων εκποµπής, 

• να παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες της καταλογιζόµενης ποσότητας 

µονάδων εκποµπής σύµφωνα µε το Άρθρο 7, παρ. 1 του Πρωτόκολλου του 

                                                           
6 Οι «µονάδες µείωσης εκποµπής» (Emission Reduction Units, ERUs) δηµιουργούνται από έργα του 

µηχανισµού Joint Implementation, ενώ οι «πιστοποιηµένες µειώσεις εκποµπών» (Certified Emission 

Reductions, CERs) δηµιουργούνται από έργα του Clean Development Mechanism. Κάθε µία από τις 

µονάδες ERU και CER είναι εµπορεύσιµη και είναι ισοδύναµη µε έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα 

(το ίδιο ισχύει και για τις µονάδες AAU). 
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Κιότο και τις απαιτήσεις και οδηγίες των αποφάσεων της ∆ιάσκεψης των 

Μερών του και 

• να µεριµνά για την ετήσια απογραφή καταβοθρών (skin inventory). 

Για τα Μέρη που δεν πληρούν τις προηγούµενες προϋποθέσεις εκλεξιµότητας 

υιοθετήθηκαν κάποιες ταχείες διαδικασίες που στοχεύουν στο να «αποκαταστήσουν», 

την δυνατότητα ενός Μέρους να επιλέγει, εάν αυτό βεβαίως αποδείξει ότι τα 

προβλήµατα που υπήρχαν έχουν λυθεί. 

Επίσης το Πρωτόκολλο παρέχει στα µέρη το δικαίωµα να επιτρέπουν την συµµετοχή 

οποιασδήποτε νοµικής οντότητας σε δραστηριότητες υπαγόµενες στους µηχανισµούς 

κοινής εφαρµογής και «καθαρής» ανάπτυξης. Στο Άρθρο 17, που αφορά το διεθνές 

εµπόριο εκποµπών, αναφέρεται ότι αυτό θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών που έχουν δεσµευτεί µε ποσοτικούς στόχους βάσει του 

Πρωτοκόλλου. Η συµµετοχή εξουσιοδοτηµένων ιδιωτικών φορέων δεν 

περιλαµβάνεται στο Άρθρο 17, ούτε όµως και ρητά αποκλείεται. Ακόµη και στην 

περίπτωση συµµετοχής ιδιωτικών φορέων, τα Συµβαλλόµενα Μέρη (τα κράτη) θα 

έχουν την τελική ευθύνη για την εκπλήρωση του στόχου (Εταιρεία Περιβαλλοντικών 

Μελετών, 2006). 

 

2.3.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 

 

Μετά τη λήξη κάθε περιόδου δέσµευσης, ο έλεγχος συµµόρφωσης των 

Συµβαλλόµενων Μερών του Παραρτήµατος Ι ως προς τις δεσµεύσεις τους γίνεται µε 

σύγκριση των εκποµπών τους κατά την περίοδο δέσµευσης, σε σχέση µε το σύνολο 

των δικαιωµάτων τους σε ERUs (Emission Reduction Units), CERs (Certified 

Emission Reductions), AAUs (Assigned Amount Units)  και RMUs (Removal 

Units)7.  

                                                           
7 Οι «µονάδες αποµάκρυνσης» (Removal Units, RMUs) δηµιουργούνται από δραστηριότητες που 

αφορούν στη χρήση της γης, στη µεταβολή χρήσης της γης και στη δασοκοµία (π.χ. αναδάσωση). 
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Οι «µονάδες» εκποµπών που διαθέτουν, καθώς και κάθε συναλλαγή, µεταφορά ή 

απόκτηση πρέπει να καταγράφεται και να παρακολουθείται µέσω ηλεκτρονικού 

συστήµατος Μητρώων (Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών, 2006): 

• Εθνικό Μητρώο (National Registry): ∆ηµιουργείται και λειτουργεί σε κάθε 

Συµβαλλόµενo Μερος του Παραρτήµατος Ι. Στο Μητρώο περιλαµβάνονται 

όλοι οι λογαριασµοί για τις µονάδες ERUs, CERs, AAUs και RMUs του 

Συµβαλλόµενου Μέρους, καθώς επίσης και λογαριασµοί των φορέων 

(νοµικών ή φυσικών προσώπων) µε δικαίωµα απόκτησης/κατοχής µονάδων 

εκποµπών. Στο Μητρώο καταγράφονται επίσης όλες οι πράξεις εκχώρησης, 

κατοχής, µεταβίβασης και ακύρωσης µονάδων εκποµπών, οι οποίες γίνονται 

υποχρεωτικά µέσω του Μητρώου αυτού, µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων 

ή και µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών.  

• Το Μητρώο Έργων CDM (CDM Registry): ∆ηµιουργείται και λειτουργεί 

από τη Γραµµατεία του Πρωτοκόλλου, υπό την εποπτεία του Εκτελεστικού 

Συµβουλίου CDM. Το Μητρώο CDM έχει την ευθύνη της έκδοσης και 

διανοµής των πιστώσεων CDM, βάσει των οδηγιών της επιτροπής, και 

περιέχει τους λογαριασµούς των συµµετεχόντων στα έργα CDM.  

• ∆ιεθνές Μητρώο Συναλλαγών (National Transaction Log): Καθιερώνεται 

και διατηρείται από τη Γραµµατεία. Αυτό ελέγχει τις συναλλαγές AAUs, 

RMUs, ERUs, CERs, tCERs και lCERs, όπως προτείνονται, 

συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης, της µεταφοράς και της απόκτησής τους 

µεταξύ των Μητρώων, της ακύρωσης, της αποχώρησης και της µεταφοράς σε 

οποιαδήποτε επόµενη περίοδο δέσµευσης8. Εάν κατά τη διαδικασία 

επαλήθευσης εντοπιστεί οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία δεν είναι σύµφωνη 

µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τότε το Εθνικό Μητρώο οφείλει να 

σταµατήσει τη συναλλαγή.  

 

                                                                                                                                                                      

Κάθε µία από τις µονάδες RMU είναι εµπορεύσιµη και είναι ισοδύναµη µε έναν τόνο διοξειδίου του 

άνθρακα. 
8 Οι temporary CERs (tCERs) και long-term (lCERs) είναι πιστώσεις που δίνονται για αποµακρύνσεις 

εκποµπών που είναι πιστοποιηµένες για CDM έργα φύτευσης δέντρων και αναδάσωσης (Afforestation 

& Reforestation). 
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• Κεντρικό Ανεξάρτητο Μητρώο Συναλλαγών (Central Independent 

Transaction Log, CITL): Καθιερώνεται και διατηρείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, µε βάση την Οδηγία 2003/87/ΕΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003) και την Απόφαση 2216/2004/ΕΚ, µε σκοπό να 

επιβλέπει τη λειτουργία των Εθνικών Μητρώων των χωρών – µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

2.4 ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 

 

Στη διάσκεψη του Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο 1992 (γνωστή και ως Earth Summit), 

παράλληλα µε την υπογραφή της συνθήκης για την Κλιµατική αλλαγή, οριστήκαν 

λειτουργικά όργανα προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Πρωτοκόλλου 

του Κιότο τα οποία είναι τα εξής (Τσαλτάς, 2002): 

• ∆ιάσκεψη των Συµβαλλόµενων Μερών (Conference of Parties, CoP). 

Αποτελείται από αντιπροσώπους από κάθε χώρα η οποία ήδη έχει επικυρώσει 

την Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή. Το 

όργανό αυτό ενεργεί ως σύνοδος των Μερών του Πρωτοκόλλου και εγκρίνει 

κατά την πρώτη σύνοδο, και στην συνέχεια επανεξετάζει περιοδικώς, τις 

υποχρεώσεις των Συµβαλλόµενων Μερών. Επίσης εξετάζει τα νέα 

επιστηµονικά δεδοµένα και διευκολύνει το συντονισµό των µέτρων για την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Η διάσκεψή των Συµβαλλόµενων 

Μερών λειτουργεί ταυτόχρονα και ως Συνεδρίαση των Συµβαλλόµενων 

Μερών για το Πρωτόκολλο του Κιότο (Meeting of Parties) σχηµατίζοντας το 

σώµα CoP-MoP. Η MoP τέθηκε σε λειτουργία από τη στιγµή που τέθηκε σε 

ισχύ το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

• Επικουρικά σώµατα. Προετοιµάζουν τα θέµατα που θα απασχολούν την 

CoP. Αυτά διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

o Το Επικουρικό Σώµα για την Επιστηµονική και Τεχνολογική 

Συµβουλή (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, 

SBSTA). Κύρια δραστηριότητα του είναι η πρόταση ιδεών για την 
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ανάπτυξη της υποδοµής και του επιπέδου των Εθνικών Εκθέσεων 

Προόδου για την κλιµατική αλλαγή και των Ετήσιων Εθνικών 

Απογραφών Εκποµπών. 

o Το Επικουρικό Σώµα Υλοποίησης (Subsidiary Body for 

Implementation, SBI). Αυτό ασχολείται µε ζητήµατα σχετικά µε τα 

προγράµµατα για την κλιµατική αλλαγή, τα µητρώα εκποµπών και µε 

θέµατα οικονοµικής και διοικητικής φύσεως. 

• Γραφεία -  Ειδικευµένες ∆ιοικητικές Μονάδες. Η ύπαρξη των Ειδικευµένων 

∆ιοικητικών Μονάδων έχει σκοπό την καθοδήγηση της CoP και των 

επικουρικών οµάδων. 

• Γραµµατεία της Σύµβασης (Convention Secretariat).  Αποτελείται από δύο 

µέρη, την Εκτελεστική ∆ιεύθυνση (Executive Direction) και τον Αναπληρωτή 

Εκτελεστικό Γραµµατέα (Deputy Executive Direction). Ο ρόλος της είναι να 

οργανώνει τις συνεδριάσεις των οργάνων και να συνδιαλέγεται µε άλλες 

αρµόδιες διεθνείς υπηρεσίες. 

• Επιτροπή Επίβλεψης των Έργων Κοινής Εφαρµογής. Ο ρόλος της είναι να 

επιτηρεί τη διαδικασία επικύρωσης των ERUs τα οποία παράγονται από τα 

Έργα Κοινής Εφαρµογής. Πιο συγκεκριµένα θα ελέγχει τις χώρες οι οποίες 

δεν εκπληρώνουν πλήρως τις απαιτήσεις σχετικά µε τις µεθοδολογικές 

διαδικασίες και την σύνταξη αναφορών. 

• Επιτροπή Συµµόρφωσης. Ο γενικότερος ρόλος της Επιτροπής Συµµόρφωσης 

είναι ο έλεγχος εκπλήρωσης των στόχων κάθε χώρας. Η Επιτροπή αποτελείται 

από δύο επιµέρους κλάδους έναν επικουρικό και έναν εκτελεστικό. Ο πρώτος 

κλάδος είναι αρµόδιος για την παροχή συµβούλων και βοήθειας στα 

Συµβαλλόµενα Μέρη για την επίτευξη της συµµόρφωσης, ενώ ο δεύτερος 

επιβάλλει κυρώσεις στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, 2003). 

• ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Αποτελείται από τρεις 

επιµέρους οµάδες. Η πρώτη είναι υπεύθυνη για θέµατα που αφορούν την 

επιστήµη της κλιµατικής αλλαγής, η δεύτερη για τις επιπτώσεις αυτής και η 

τρίτη για τους τρόπους αντιµετώπισης. Επιπλέον υπάρχει και µια τέταρτη 

οµάδα η οποία είναι υπεύθυνη για τις ετήσιες Εθνικές Απογραφές Εκποµπών 
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των αερίων του θερµοκηπίου (United Nations Framework Convention on 

Climate Change, 2003). 

• ∆ιεθνές Ταµείο για το Περιβάλλον. Πρόκειται για ένα οικονοµικό µηχανισµό 

που χρηµατοδοτεί τη Σύµβαση – Πλαίσιο και το Πρωτόκολλο του Κιότο και 

κατευθύνει κεφάλαια υπό µορφή δωρεάς ή δανείου στις αναπτυσσόµενες 

χώρες. Το όργανο αυτό διαχωρίζεται σε τρία ειδικά ταµεία τα οποία είναι τα 

εξής: 

o Ειδικό Χρηµατοδοτικό Ταµείο για την Κλιµατική Αλλαγή (Special 

Climate Change Fund) το οποίο χρηµατοδοτεί προγράµµατα 

προσαρµογής. 

o Ταµείο των Λιγότερο Ανεπτυγµένων Χωρών (Least Developed 

Countries Fund) το οποίο παρέχει υποστήριξη σε πολύ φτωχά κράτη 

προκειµένου αυτά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που προκύπτουν 

από την εφαρµογή εθνικών προγραµµάτων δράσης. 

o Χρηµατοδοτικό Ταµείο Προσαρµογής (Adaption Fund) το οποίο 

βοηθά στην υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων και προγραµµάτων 

έργων. 

 

 

2.5 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Η συµφωνία επιµερισµού ή ανακατανοµής των βαρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποτέλεσε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εργαλείο για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου, 

καθώς αποτελεί την πρώτη απόπειρα εφαρµογής σε κοινοτικό επίπεδο της αρχής των 

κοινών διαφοροποιηµένων ευθυνών των κρατών, που θεσπίζεται στο Άρθρο 3 παρ. 1 

της Σύµβασης – Πλαίσιο για τις κλιµατικές αλλαγές. Η συµφωνία οµαδοποιεί µια 

σειρά από αναπτυξιακούς στόχους και επιλογών των Κρατών – Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. 

Η δέσµευση του -8% αναδιαµορφώνεται στην απόφαση επιµερισµού των βαρών, που 

λήφθηκε στο Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος το 1998, ώστε να καταγράφονται 

µεγέθη µελλοντικών δικαιωµάτων εκποµπών του αερίου του θερµοκηπίου τα οποία 



43 

 

κυµαίνονται από -28% για το Λουξεµβούργο έως και +25% για την Ελλάδα και 

+27% για την Πορτογαλία.  Η απόφασή αυτή αποτελεί συνεπώς πλοηγό για τα Κράτη 

– Μέλη, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αναδιαρθρώσεις σε σηµαντικούς 

τοµείς της οικονοµίας και της βιοµηχανίας τους, ώστε να πετύχουν το στόχο. 

Ένας δεύτερος σηµαντικός παράγοντας της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις κλιµατικές 

αλλαγές, ήταν η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την αλλαγή του 

κλίµατος (Ε.Π.Α.Κ.) το Μάρτιο του 2010. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η 

δυναµική, µε την έννοια ότι οι πολιτικές και τα µέτρα υπόκεινται σε διαρκή 

αξιολόγηση όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα τους για την επίτευξη των στόχων, 

αλλά και όσον αφορά στην οικονοµική αποδοτικότητα τους µε βάση και το πνεύµα 

του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 2η έκθεση προόδου της 

Επιτροπής αναφέρονται 42 οικονοµικά αποδοτικά µέτρα για τη µείωση των 

εκποµπών του αερίου του θερµοκηπίου µεταξύ των οποίων η αύξηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των κτιρίων µέσω της εφαρµογής των καταλλήλων ρυθµίσεων, η 

χρήση οικονοµικών εργαλείων, όπως οι περιβαλλοντικοί φόροι και η υιοθέτηση 

ευέλικτων µηχανισµών της αγοράς, όπως η εµπορία ρύπων κ.τ.λ. (Commission of the 

European Communities, 2003). 

 

 

2.6 Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 

 

2.6.1 Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εξ’ αρχής ο πιο θερµός υποστηρικτής του Κιότο καθώς 

υπέγραψε εξ’ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 29 Απριλίου το 1998. Στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Γκέτεµποργκ στις 15 και 16 Ιουνίου 2001 οι επικεφαλής 

κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν την Επιτροπή να 

προπαρασκευάσει πρόταση επικύρωσης εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πριν 

από το τέλος του 2001, ώστε να κρατήσει εφικτό για τα κράτη µέλη να επικυρώσουν 

ταχέως το Πρωτόκολλο. Όντως τον Οκτώβριο του 2001 η Επιτροπή υιοθέτησε ένα 

ευρύ «πακέτο» πρωτοβουλιών για τη καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. 
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Περιελάµβανε εκτός από πρόταση για επικύρωση του Πρωτοκόλλου και µια πρόταση 

για σύνταξη προσχεδίου οδηγίας, η οποία θα ρυθµίζει το εµπόριο εκποµπών για τα 

κράτη µέλη εντός της Ένωσης (Ενεργειακή Πολιτική, 2013). 

Κατά την διεξαγωγή των εργασιών του Συµβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

στις 4 Μαρτίου 2002, τονίσθηκε για µια ακόµη φορά η προσήλωση της Ένωσης στην 

προσπάθεια να διατηρηθεί η παγκόσµια σύµπραξη για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Ανάµεσα σε άλλα θέµατα επιβεβαιώθηκαν τα εξής: 

• Η θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίζει και στο µέλλον µείζονα ρόλο 

στις παγκόσµιες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων τους. 

• Η προσπάθεια της Ένωσης να προωθήσει την έγκριση των αποτελεσµάτων 

της αναµενόµενης Παγκόσµιας Συνάντησης Κορυφής για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερη αναφορά στο θέµα του Πρωτοκόλλου έγινε κατά τη δεύτερη ετήσια Σύνοδο 

του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου στην Βαρκελώνη στις 15 και 16 Μαρτίου το 2002. Το 

γενικό θέµα ήταν η εξέταση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

κατάστασης της Ευρώπης. Το Συµβούλιο επιβεβαίωσε την εκτίµηση ότι η Αειφόρος 

Ανάπτυξη απαιτεί παγκόσµιες λύσεις, στις οποίες θα πρέπει να ενσωµατώνονται 

ισορροπηµένα οι οικονοµικές, κοινωνικές και οι περιβαλλοντικές διαστάσεις. 

Επισήµανε επίσης την ανάγκη για προαγωγή βιώσιµων µοντέλων παραγωγής και 

κατανάλωσης που θα αποσυνδέσουν την οικονοµική µεγέθυνση από την 

περιβαλλοντική υποβάθµιση, λαµβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των 

οικοσυστηµάτων (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 

2012). 

Τέλος κατά τη Σύνοδο στη Βαρκελώνη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την 

ικανοποίηση του για την απόφαση επικύρωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Οι 

Υπουργοί Περιβάλλοντος υιοθέτησαν τη πρόταση της Επιτροπής για την απόφαση 

επικύρωσης του Κιότο.  
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2.6.2 Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Επειτά τις πολλαπλές διαµαρτυρίες  που εκφράστηκαν τόσο από την πλευρά 

κοµµάτων της αντιπολίτευσης όσο και από µη κυβερνητικές περιβαλλοντικές 

οργανώσεις σχετικά µε την ολιγωρία της ηγεσίας της χώρας να προχωρήσει στην 

κύρωση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η Ελλάδα 

υπέγραψε το Πρωτόκολλο τον Απρίλιο του 1998 µε τα υπόλοιπα Κράτη – Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφράστηκαν ακόµη, ανησυχίες σχετικά µε τις µέχρι τώρα 

ελληνικές επιδόσεις στον τοµέα της προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, 

ανησυχίες που γίνονται πιο έντονες αφού η επικύρωση του Πρωτοκόλλου και η 

εφαρµογή του συνεπάγονται συγκεκριµένες δεσµεύσεις, οι οποίες για να τηρηθούν 

χρειάζονται προετοιµασία ετών.  

Η προετοιµασία του νοµοθετικού κειµένου προκειµένου να µπορέσει το Κοινοβούλιο 

να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης και κύρωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

ξεκίνησε γύρω στο Μάρτιο του 2002, έπειτα από την απόφαση του Συµβουλίου 

Υπουργών Περιβάλλοντος της 4ης Μαρτίου 2002 για επίσπευση των διαδικασιών 

επικύρωσης του Πρωτοκόλλου από τα Κράτη - Μέλη της Ένωσης.  Στις 23 Μαΐου 

συζητήθηκε το θέµα της κύρωσης του Πρωτοκόλλου κατά τη συνεδρίαση του 

Υπουργικού Συµβουλίου και επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να 

προχωρήσει στην επικύρωση του Πρωτοκόλλου. 

Μέχρι τις 28 Μαΐου του 2002 το σχέδιο νόµου που είχε εκπονηθεί και αφορούσε το 

Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν ακόµη προς συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών 

Υποθέσεων της Βουλής. Η Επιτροπή έκρινε δεκτό κατά πλειοψηφία το εν λόγω 

νοµοσχέδιο και εισηγήθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής την κύρωση του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο στην Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τη 

Κλιµατική Αλλαγή. (Το ίδιο νοµοσχέδιο εισηγούταν και την κύρωση των 

τροποποιήσεων της Σύµβασης της Βαρκελώνης του 1976 για τη προστασία της 

Μεσογείου από τη ρύπανση). Τελικά το σχέδιο νόµου του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Κύρωση του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την 

Κλιµατική Αλλαγή» έγινε δεκτό από το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά πλειοψηφία. 
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Παρά την συµφωνία της Ελλάδας και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η 

αδυναµία της Ελλάδας στην πραγµατοποίηση των υπό δέσµευση προγραµµατισµένων 

απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου, οδήγησε την Ελλάδα στην εξαίρεση της από της 

Ευρωπαϊκές αγορές Ρύπων µέχρι το 2013, (Απόφαση CC-2007-1-8/Greece/EB του 

τµήµατος επιβολής της Επιτροπής Συµµόρφωσης του ΟΗΕ για το Πρωτόκολλο του 

Κιότο). Η µη-τήρηση εκ µέρους της Ελλάδας των υπό δέσµευση προγραµµατισµένων 

απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου σχετίζεται µε το ότι το σύστηµα καταµέτρησης των 

ρύπων δεν ήταν αξιόπιστο. Η Ελλάδα δε δικαιούται να συµµετέχει στους 

µηχανισµούς που προβλέπονται από τα άρθρα 6, 12 και 17 του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο, εκκρεµούσης της απόφασης για το ερώτηµα της εφαρµογής όπου θα 

επανεξεταστεί η δυνατότητα της Ελλάδας να ανταπεξέλθει στις δεσµεύσεις της 

(Greenpeace, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΙΟΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ 

ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

 

 

Οι διαπραγµατεύσεις στο Κιότο της Ιαπωνίας το 1997 υπήρξαν ιδιαίτερα 

εξαντλητικές καθώς στο τέλος, όλοι εµφανίζονταν ικανοποιηµένοι από το τελικό 

αποτέλεσµα. Το Πρωτόκολλο, το οποίο ενσωµάτωνε σε µεγάλο βαθµό τις επιδιώξεις, 

ανησυχίες και συµφέροντα των Συµβαλλόµενων Μερών, κυρίως των βιοµηχανικών 

κρατών, καλούνταν πια να εισέλθει στην περίοδο της επικύρωσης, θέσης σε ισχύ και 

εφαρµογής του. Το Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν ένα εξαιρετικά σηµαντικό, 

ταυτόχρονα όµως και πολύπλοκο, διεθνές κείµενο για τη διεθνή Κλιµατική Αλλαγή, 

καθώς αποτελούσε ήδη ένα περίπλοκο και ασαφές νοµικό εργαλείο σε αρκετά 

κρίσιµα άρθρα του. Τα περισσότερα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη, όπως και οι Μη 

Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, οι οποίο παρακολουθούσαν στενά τις διεθνείς διεργασίες 

και εξελίξεις, διαπίστωσαν αργότερα ότι η διεθνής κλιµατική πολιτική βρισκόταν 

«παγιδευµένη» σε ένα λαβύρινθο ιδιαίτερα σύνθετων, όπως και καινοτόµων εννοιών 

και ρυθµίσεων. 

Για τους λόγους αυτούς, η ∆ιάσκεψη των Μερών που ακολούθησε στο Μπουένος 

Άιρες, το 1998, ολοκληρώθηκε καταλήγοντας σε ένα διεξοδικό Πλάνο ∆ράσης, το 

«Buenos Aires Plan of Action». Το Πλάνο αυτό έθετε µια σειρά κρίσιµων ζητηµάτων, 

που ήταν απαραίτητο να αποσαφηνισθούν και να ρυθµιστούν, το αργότερο έως την 

έκτη ∆ιάσκεψη των Μερών, η οποία ήταν προγραµµατισµένη το 2000, προκειµένου 

να δηµιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του Πρωτοκόλλου εντός του 

2001, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης ∆ιάσκεψης των Μερών στο Κιότο, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση φάνηκε να διαπιστώνει ότι η ευθύνη του πρωτοπόρου της διεθνούς κλιµατικής 

πολιτικής θα περνούσε σταδιακά στα χέρια της και άρχισε να προετοιµάζει τις νέες 

προκλήσεις. Κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το Κιότο 

αποτέλεσε η επιδίωξη να διατηρηθεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα του 

πρωτοκόλλου και καλούσε τα βιοµηχανικά Συµβαλλόµενα Μέρη να µείνουν πιστά 
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στην εφαρµογή του. Για το σκοπό αυτό, πρότεινε το 1999 τη θέσπιση ποσοτικής 

οροφής ως προς την χρήση των µηχανισµών, έτσι, ώστε να διασφαλιστεί η αρχή και 

να υποχρεωθούν όλα τα βιοµηχανικά Συµβαλλόµενα Μέρη να δώσουν έµφαση στις 

εθνικές πολιτικές και µέτρα για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

Οι ΗΠΑ από την άλλη πλευρά εξακολουθούσαν να αρνούνται κατηγορηµατικά 

οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από πιθανούς ποσοτικούς περιορισµούς στη χρήση και 

αξιοποίηση των µηχανισµών, αλλά και να παρεµβάλλουν διαδικαστικά εµπόδια στο 

ζήτηµα της «ουσιαστικής συµµετοχής» (meaningful participation) ορισµένων 

κρατών, όπως Κίνα και Ινδία στον κανονιστικό πυρήνα του Πρωτοκόλλου. Οι 

θεµελιώδεις αντιθέσεις µεταξύ Ευρωπαίων και Αµερικανών, οδήγησαν στην 

αποτυχία της 6ης ∆ιάσκεψης των Συµβαλλόµενων Μερών, η οποία πραγµατοποιήθηκε 

στη Χάγη το ∆εκέµβριο του 2000. Συναντήθηκαν 180 εκπρόσωποι χωρών επί δυο 

εβδοµάδες µε σκοπό να προσδιοριστούν οι «µηχανισµοί εφαρµογής του 

πρωτοκόλλου του Κιότο». Μετά από 15 µέρες έντονης διαµάχης διαµορφώθηκαν 

τρεις θεµατικοί άξονες (∆ιµελλή, 2008): 

• Μηχανισµοί Ευελιξίας. Το βασικότερο σηµείο της αντιπαράθεσης ήταν οι 

µηχανισµοί ευελιξίας, οι οποίοι αποσκοπούν στο να διευκολυνθούν οι 

ανεπτυγµένες χώρες να επιτύχουν τη µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου µε µικρότερο κόστος για την οικονοµία. 

• Το ζήτηµα των δασών. Το άλλο µεγάλο ζήτηµα τριβής, ήταν το ζήτηµα των 

δασών γιατί αυτά έχουν την ιδιότητα να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα. 

Εδώ τίθεται το ζήτηµα κατά πόσο η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα 

που απορροφάται από τα δάση µιας χώρας θα µπορεί να αφαιρείται από το 

συνολικό ποσοστό των εκποµπών αερίων που πρέπει να επιτύχει η χώρα αυτή. 

• Οι κυρώσεις 

Οι θεµελιώδεις αντιθέσεις Ευρωπαίων και Αµερικανών οδήγησαν τελικά στην 

αποτυχία της 6ης ∆ιάσκεψης των συµβαλλόµενων µερών (COP 6), η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στη Χάγη το ∆εκέµβριο του 2000. Κύριος σκοπός της 6ης 

∆ιάσκεψης ήταν να προσφέρει τις τελικές ερµηνευτικές αλλά και τεχνικές ρυθµίσεις 

στις ασάφειες και εκκρεµότητες του Πρωτοκόλλου. Εκτός των θεµελιωδών 

αντιθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ, οι διαπραγµατεύσεις και η όλη διαδικασία 

γενικότερα είχαν να υπερνικήσουν τρία ακόµη ουσιαστικά εµπόδια. 
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Πρώτον, το γεγονός ότι από την 3η ∆ιάσκεψη των Μερών στο Κιότο το 1997 έως και 

το Νοέµβριο του 2000, είχε παρουσιαστεί ελάχιστη πρόοδος από τα αρµόδια 

επικουρικά όργανα της Σύµβασης (The Subsidiary Body for Implementation, SBI, 

The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, SBSTA), µε 

αποτέλεσµα όλες οι διαφωνίες να έχουν συσσωρευτεί προς επίλυση εντός των δυο 

εβδοµάδων εργασιών της ∆ιάσκεψης. ∆εύτερον, την ανυπαρξία δυναµικής στη διεθνή 

κλιµατική πολιτική και τρίτον το γεγονός ότι η ∆ιάσκεψη στην Χάγη  αποτέλεσε ένα 

πραγµατικό «πεδίο µάχης» σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο. Η επόµενη 

συνάντηση τέθηκε για τη Βόννη, τον Ιούλιο του 2001. Σηµαντικό γεγονός το οποίο 

συγκλόνισε τη ∆ιεθνή Κλιµατική Πολιτική, ήταν η αποχώρηση των ΗΠΑ από τις 

διεθνείς διαπραγµατεύσεις για το Πρωτόκολλο του Κιότο, τον Μάρτιο του 2001. Την 

ίδια περίοδο, καταγράφονται και σηµαντικότερες επιστηµονικές εξελίξεις, όπως η 

δηµοσίευση της Τρίτης Έκθεσης της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική 

Αλλαγή. Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή, αποδέχεται µε την 

Τρίτη Έκθεση του τα πορίσµατα ερευνών, οι οποίες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 

τελευταία 50 χρόνια η αύξηση της θερµοκρασίας της γης οφείλεται αποκλειστικά στις 

ανθρώπινες δραστηριότητες αφού δεν δικαιολογείται µε βάση τις φυσικές 

παραµέτρους.  

Με φόντο όλες τις παραπάνω εξελίξεις ξεκινούν τον Ιούλιο του 2001, οι εργασίες της 

∆ιάσκεψης των Μερών στην Βόννη. Οι υπουργοί Περιβάλλοντος 185 χωρών που 

συναντήθηκαν στη Βόννη, κατόρθωσαν να επιτύχουν συµβιβαστική συµφωνία για τι 

διάσωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η συµβιβαστική συµφωνία ρύθµιζε οριστικά 

το θέµα των κυρώσεων για τις χώρες που δεν συµµορφώνονταν µε τις ποσοστώσεις 

εκποµπής των αερίων και τα προβλεπόµενα χρηµατικά πρόστιµα 

αναπροσαρµόστηκαν, ώστε να αρθούν οι αντιδράσεις της Ιαπωνίας. Η συµβιβαστική 

πρόταση που είχε κατατεθεί, είχε στόχο να παροτρύνει την Ιαπωνία να αποδεχτεί το 

Πρωτόκολλο και να εξασφαλίσει συµφωνία ειδικής εξαίρεσης για να ξεπεραστούν οι 

επιφυλάξεις της (∆ελλής, 1998). 

Τα υπόλοιπα µέλη (Καναδάς, Αυστραλία, Ρωσία, Ιαπωνία κ.α.) εξακολουθούσαν να 

µένουν πιστά στις προηγούµενες απόψεις τους και στις προϋποθέσεις που είχαν θέσει 

και αφορούσαν τις δυνατότητες υπέρ-ευέλικτης εφαρµογής του Πρωτοκόλλου. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν ενώπιον δύο επιλογών, να µην συµβιβαστεί, όπως 
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έπραξε στην Χάγη, συνεχίζοντας να υπεραµύνεται της περιβαλλοντικής ακεραιότητας  

του Πρωτοκόλλου ή να συναινέσει και να διατηρήσει εν ζωή την όλη διαδικασία. Εν 

τέλει, διαπίστωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να διατηρήσει ζωντανή την όλη 

διαδικασία και το Πρωτόκολλο του Κιότο, µε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό κόστος.  

Η Σύνοδος της Βόννης υπήρξε µια απογοητευτική επιτυχία από περιβαλλοντική 

άποψη. Επιτυχία λόγω του ότι κατέληξε σε συγκεκριµένες αποφάσεις, 

απογοητευτική, διότι ο περιβαλλοντικός πυρήνας στόχος του Πρωτοκόλλου 

αποτέλεσε προϊόν έµµεσης αναδιαπραγµάτευσης, η οποία µετέβαλε τον παγκόσµιο 

ποσοτικό στόχο µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από -5% σε -2% 

περίπου σε σχέση µε τις εκποµπές του 1990 (Κατσιµπάρδης, 2007). 

Η έβδοµη ∆ιάσκεψη των Συµβαλλόµενων Μερών, στο Μαρακές τον Νοέµβριο του 

2001, είχε ως κύριο σκοπό να «µεταφράσει» τις πολιτικές αποφάσεις της Βόννης και 

να τις µετεξελίξει σε αναλυτικές για τα Μέρη ρυθµίσεις. Οι Συµφωνίες του Μαρακές 

«Marrakech Accords», η πλήρης δηλαδή σειρά των αποφάσεων της έβδοµης Συνόδου 

των µερών, ξεπέρασαν τις 200 σελίδες, οι οποίες περιλαµβάνουν αποφάσεις σχετικά 

µε τον τρόπο υπολογισµού απορρόφησης άνθρακα από τους φυσικούς ταµιευτήρες, οι 

ρυθµίσεις για τον περιορισµό του δικαιώµατος υπέρµετρης πώλησης µονάδων 

ρύπανσης κ.λ.π. Συγκεκριµένα οι αναπτυγµένες χώρες αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το 

Πρωτόκολλο του Κιότο την υποχρέωση της διευκόλυνσης της πρόσβασης των 

αναπτυσσόµενων χώρων σε πόρους και τεχνολογίες έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

µείωση των εκποµπών των αεριών του θερµοκηπίου από τις χώρες αυτές καθώς και η 

προσαρµογή αυτών στις επιπτώσεις του φαινοµένου της Κλιµατικής Αλλαγής. Στο 

πλαίσιο αυτό ιδρύεται Ειδικό Χρηµατοδοτικό Ταµείο για την Κλιµατική Αλλαγή, 

προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν δραστηριότητες σχετικά µε την κλιµατική 

µεταβολή. Επίσης ιδρύεται το Χρηµατοδοτικό Ταµείο Προσαρµογής µε στόχο τη 

χρηµατοδότηση πιλοτικών και επιδεικτικών έργων καθώς και προγραµµάτων 

προσαρµογής σε αναπτυσσόµενες χώρες που έχουν ήδη επικυρώσει ή αποδεχθεί το 

Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί το πρώτο βήµα για την µείωση των παγκοσµίων 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Υποχρεώνει µόνο τις βιοµηχανικές χώρες να 

µειώσουν τις εκποµπές τους καθώς αυτές ευθύνονται για τις παλαιές και τις 

τρέχουσες εκποµπές και είναι αυτές που θα πρέπει να αποδείξουν στις 
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αναπτυσσόµενες χώρες ότι είναι έτοιµες να αναλάβουν δράση. Το  1997 όταν έγιναν 

οι διαπραγµατεύσεις για το Πρωτόκολλο, συµφωνήθηκε µέχρι το 2012 να µειωθούν 

συλλογικά οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου έως 5,2% σε σχέση µε τα επίπεδα  

του 1990 µεταξύ 2008 και 2012.  

Το Πρωτόκολλο του Κιότο θέτει συγκεκριµένους στόχους µείωσης των εκποµπών για 

κάθε βιοµηχανική χώρα, αλλά αποκλείει τις αναπτυσσόµενες χώρες. Για να επιτύχουν 

τους στόχους τους, τα περισσότερα έθνη που έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο, θα 

πρέπει να γίνει συνδυασµός διαφόρων στρατηγικών: 

• Να τεθούν περιορισµοί στους µεγαλύτερους ρυπαντές του κάθε κράτους. 

•  Να οργανώσουν τα µεταφορικά τους συστήµατα έτσι ώστε να επιτευχθεί 

επιβράδυνση ή µείωση των εκποµπών από τις χερσαίες µεταφορές. 

• Να γίνει µελέτη για την καλύτερη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

όπως η ηλιακή, η αιολική ενέργεια και το βιοντίζελ που θα οδηγήσει σε 

µελλοντική αντικατάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίµων. 

 

Σήµερα, οι περισσότερες από τις βιοµηχανικές χώρες του κόσµου έχουν επικυρώσει 

το Πρωτόκολλο του Κιότο εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών. Ο µεγαλύτερος ρυπαντής 

του κόσµο το 2001, αµφισβήτησε την επιστηµονική βασιµότητα του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, θεωρώντας τη Σύµβαση - Πλαίσιο, δαπανηρή για την Αµερικάνικη 

Οικονοµία. Επίσης η Κίνα, ο δεύτερος µεγαλύτερος ρυπαντής δεν συµπεριλήφθηκε 

στις δεσµεύσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο ως αναπτυσσόµενη χώρα. Στην Εικόνα 

3.1 περιγράφεται η θέση των χωρών σε σχέση µε το Πρωτόκολλου του Κιότο. Στην 

Εικόνα αυτή δηλώνονται µε πράσινο χρώµα οι χώρες που υπέγραψαν και επικύρωσαν 

το Πρωτόκολλο, µε καφέ όσες δεν προτίθενται να προχωρήσουν στην επικύρωσή 

του, µε κόκκινο ο Καναδάς, ο οποίος αποσύρθηκε από το Πρωτόκολλο τον 

∆εκέµβριο του 2011 και µε γκρι χρώµα οι χώρες που δεν έχουν πάρει θέση 

(Ενεργειακή Πολιτική, 2013). 

 

 



52 

 

 

Εικόνα 3.1: Συµµετοχή χωρών στον Πρωτόκολλο του Κιότο ως το Φεβρουάριο 

του 2012 (Πηγή: ∆ιµελλή, 2008) 

 

Καθώς τα αποτελέσµατα είναι απογοητευτικά και οι στόχοι ανέφικτοι, έχουν 

προταθεί κατά καιρούς διάφορες αλλαγές και προσθήκες στο Πρωτόκολλο ή η 

δηµιουργία νέων διεθνών συµφωνιών. Οι προτάσεις αυτές διατυπώνονται στη ∆ιεθνή 

Συνδιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή στην Κοπεγχάγη 18 ∆εκεµβρίου του 2009 

και στο Κανκούν του Μεξικού 2010, όπου γίνονται συζητήσεις για το θέµα. Υστέρα 

τις παρατεταµένες προσπάθειες, στις 8 ∆εκεµβρίου 2012, στην Ντόχα του Κατάρ, 

στην Συνδιάσκεψη των Συµβαλλόµενων Μερών της Σύµβασης - Πλαίσιο των 

Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή και τη Συνεδρίαση των 

Συµβαλλόµενων Μερών για το Πρωτόκολλο του Κιότο, αποφασίσθηκε η επέκταση 

της ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο για οκτώ χρόνια ακόµα. Αυτή η επέκταση 

ισχύος του Πρωτοκόλλου σηµατοδοτεί τη δεύτερη περίοδο δέσµευσης των χωρών 

που συµµετέχουν στο Πρωτόκολλο, η οποία ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου του 2013 και 

λήγει στα τέλη του έτους 2020. 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρακάτω θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τα κυριότερα 

σηµεία των διασκέψεων στην Κοπεγχάγη (Ενότητα 3.1.), στο Κανκούν (Ενότητα 

3.2.) και στην Ντόχα (Ενότητα 3.3.). 
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3.1 Η ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 7-18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2009 

 

 

Η Συνθήκη της Κοπεγχάγης για την Κλιµατική Αλλαγή, βασίζεται στην προϋπόθεση 

ότι όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι διαφορετικές κουλτούρες έχουν δικαίωµα να 

επιβιώσουν και να αναπτυχθούν µε συνδυασµό την αντιµετώπιση των κλιµατικών 

αλλαγών. Συγκεκριµένα περιγράφει τους µακροπρόθεσµους παγκόσµιους στόχους 

στους τέσσερις άξονες, µείωση εκποµπών, προσαρµογή, τεχνολογία και οικονοµία, 

δείχνοντας πως µπορεί να γίνει η µεταστροφή σε µια ανάπτυξη µηδενικών εκποµπών 

µέσα στις επόµενες δεκαετίες, συµπεριλαµβανοµένων των παγκόσµιων περικοπών 

εκποµπών τουλάχιστον κατά 80% κάτω από τα επίπεδα του 1990 ως το 2050 

(Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 2013α).  

Το ∆εκέµβριο του 2007, στη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές 

Αλλαγές στο Μπαλί, όλες οι µεγάλες χώρες συµφώνησαν να ξεκινήσουν 

διαπραγµατεύσεις για ένα νέο παγκόσµιο καθεστώς για την καταπολέµηση των 

κλιµατικών αλλαγών µετά τη λήξη του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 2012. Η πρόοδος 

συνεχίστηκε την επόµενη χρονιά στο Poznan της Πολωνίας, και ο στόχος των 

συνεχιζόµενων διαπραγµατεύσεων ήταν να διασφαλιστεί µια συµφωνία έως το τέλος 

του 2009, στη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή στην 

Κοπεγχάγη. Η ∆ιάσκεψη Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή 

το 2009, πραγµατοποιήθηκε στο Bella Center της Κοπεγχάγης, στη ∆ανία, µεταξύ 7-

18 ∆εκεµβρίου (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2010). 

Στην Κοπεγχάγη αναγνωρίστηκε οµόφωνα ότι η κλιµατική αλλαγή είναι µια από τις 

µεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονής εποχής και ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

µέτρα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε άνοδο της θερµοκρασίας πάνω από 2ο C. Όµως 

το περιεχόµενο του Συµφώνου της Κοπεγχάγης λήφθηκε µεν σοβαρά υπ’ οψίν αλλά 

δεν υιοθετήθηκε καθώς µετά από αντιπαραθέσεις των χωρών που συµµετείχαν στην 

σύνοδο κορυφής για την κλιµατική αλλαγή δεν ψηφίστηκε οµόφωνα. Ένας από τους 

βασικότερους λόγους αποτυχίας είναι ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Λαϊκή 
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∆ηµοκρατία της Κίνας, οι δυο κύριοι υπαίτιοι για τις παγκόσµιες εκποµπές διοξειδίου 

του άνθρακα, ένωσαν τις δυνάµεις τους ενάντια σε κάθε προσπάθεια να καταλήξει σε 

συµφωνία κορυφής. 

 

3.2 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ  

 

 

Στόχος της νέας συµφωνίας ήταν να διασφαλίζει ότι η παγκόσµια θέρµανση δεν θα 

υπερβεί τους 2°C, σε σχέση µε τα επίπεδα θερµοκρασίας της προ-βιοµηχανικής 

εποχής, καθώς η αύξηση πέραν αυτού του ορίου θα µπορούσε να πυροδοτήσει µη 

ανατρέψιµες και πιθανότητα καταστροφικές αλλαγές στον πλανήτη. Για τη 

διατήρηση της θερµοκρασίας κάτω από αυτό το όριο, οι παγκόσµιες εκποµπές θα 

πρέπει να σταµατήσουν να αυξάνονται έως το 2020 και να µειωθούν κατά το ήµισυ, 

σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, έως το 2050. Οι αναπτυσσόµενες χώρες θα πρέπει 

επίσης να αρχίσουν να αναλαµβάνουν δράση για την επιβράδυνση της αύξησης των 

εκποµπών αερίων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2010). 

Το σηµαντικότερα σηµεία του Συµφώνου της Κοπεγχάγης είναι τα εξής: 

• Επιδοκιµάζει τη συνέχιση του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

• Αναγνωρίζει το στόχο της διατήρησης της µέγιστης µέσης παγκόσµιας 

αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2° C, και την ανάγκη για επανεξέταση 

το 2015 για πιθανή επιδίωξη της διατήρησης της µέγιστης µέσης παγκόσµιας 

αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 1,5° C σύµφωνα µε τις νέες 

επιστηµονικές γνώσεις. 

• Ζητάει την εισαγωγή στόχων µείωσης των εκποµπών για τις ανεπτυγµένες 

χώρες και δράσεις µετριασµού από τις αναπτυσσόµενες χώρες έως τις 31 

Ιανουαρίου 2010. 

• Αναγνωρίζει την ανάγκη για ενισχυµένη δράση για την προσαρµογή και 

ανάπτυξη της προσαρµοστικότητας στις αναπτυσσόµενες χώρες, ιδίως στις 
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λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, τα µικρά νησιωτικά αναπτυσσόµενα κράτη και 

την Αφρική.  

• Περιγράφει τα κύρια στοιχεία των υποχρεώσεων των αναπτυγµένων χωρών 

για νέα και πρόσθετη χρηµατοδότηση, τόσο για την προσαρµογή όσο και το 

µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής στις αναπτυσσόµενες χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένου ενός προγράµµατος ταχείας χρηµατοδότησης (30 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ) για την περίοδο 2010-2012 και τις ανάγκες µακροπρόθεσµης 

οικονοµικής βοήθειας (100 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2020). Η 

χρηµατοδότηση αυτή θα προέλθει από µια ευρεία ποικιλία πηγών, δηµοσίων 

και ιδιωτικών, διµερών και πολυµερών.  

• Τονίζει τη σηµασία της καθιέρωσης αξιόπιστης παρακολούθησης, υποβολής 

εκθέσεων και εξακρίβωσης (Measurement, Reporting, and Verification, 

MRV).  

• Τονίζει την ανάγκη για τη δηµιουργία µηχανισµών άµεσης µείωσης των 

εκποµπών από την αποψίλωση των δασών, την υποβάθµιση των δασών και 

άλλων αλλαγών χρήσεων γης.   

• Αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η δράση για την ανάπτυξη τεχνολογίας 

και µεταφορά τεχνογνωσίας (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 

Κλιµατικής Αλλαγής, 2013α).  

 

Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίµα τερµατίστηκε στις 19 ∆εκεµβρίου, 

λαµβάνοντας απλά υπόψη τη λεγόµενη «Συµφωνία της Κοπεγχάγης», ένα µη 

δεσµευτικό κείµενο. Μολονότι η Συµφωνία υποστηρίχθηκε από τη συντριπτική 

πλειοψηφία των Συµβαλλόµενων Μερών της Σύµβασης - Πλαίσιο των Ηνωµένων 

Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή, λόγω της αντίδρασης λίγων χωρών, τελικά η 

διάσκεψη απλώς σηµείωσε τη Συµφωνία χωρίς να την εγκρίνει επισήµως. Στη 

διάσκεψη δεν επιτεύχθηκε επίσης συνολική συµφωνία για την αποζηµίωση των 

χωρών που προστατεύουν τα δάση, τα οποία συµβάλλουν καθοριστικά στον 

περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής. 
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Πάντως η Συµφωνία δέχτηκε για πρώτη φορά σε παγκόσµιο επίπεδο τον στόχο της 

διατήρησης της υπερθέρµανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 2 βαθµούς Κελσίου 

πάνω από την προβιοµηχανική θερµοκρασία, που αποτελεί το ανώτατο σηµείο πέραν 

του οποίου η κλιµατική αλλαγή µπορεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ένα άλλο 

θετικό στοιχείο της Συµφωνίας είναι ότι επέβαλλε στις ανεπτυγµένες χώρες να 

υποβάλουν γενικούς οικονοµικούς στόχους µείωσης των εκποµπών, και στις 

αναπτυσσόµενες χώρες να υποβάλουν µέτρα µετριασµού τους, έως την 31η 

Ιανουαρίου 2010 έτσι ώστε να µπορούν να αναφερθούν ως µέρος του εγγράφου. Η 

συµφωνία ορίζει το 2015 ως προθεσµία για την επανεξέταση των µέτρων που θα 

ληφθούν (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2010). 

Συνοψίζοντας, παρά την ευρέως διαδεδοµένη προσδοκία ότι η σύνοδος κορυφής της 

Κοπεγχάγης θα παρήγαγε µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία, η διάσκεψη οδηγήθηκε 

σε αδιέξοδο κατά τις διαπραγµατεύσεις και τελικά δεν υιοθετήθηκε ως δεσµευτικό 

γεγονός που συνιστά και την αποτυχία του Συµφώνου και αποτελεί εµπόδιο στην 

ανάπτυξη περαιτέρω δεσµεύσεων όπως προέβλεπε το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

 

 

3.3 Η ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-ΚΑΝΚΟΥΝ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 10 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2010 

 

 

Ύστερα από τις αδιέξοδες συζητήσεις την προηγούµενη χρονιά στην Κοπεγχάγη, το 

2010 πραγµατοποιήθηκε η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική 

Αλλαγή στο Κανκούν του Μεξικό µεταξύ 29 Νοεµβρίου και 10 ∆εκεµβρίου. Στόχος 

του ήταν η διαµόρφωση ενός συνολικού και νοµικά δεσµευτικού πλαισίου για την 

Κλιµατική Αλλαγή σε παγκόσµια κλίµακα. Ασκήθηκαν πιέσεις για την επίτευξη 

συµφωνιών σε µια ισορροπηµένη δέσµη αποφάσεων για την δηµιουργία ενός νοµικά 

δεσµευτικού παγκόσµιου πλαισίου και επίσης για την ανάληψη επιτόπιας άµεσης 

κλιµατικής δράσης (Europa, 2010). 
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Μετά τη µη δεσµευτική συµφωνία της Κοπεγχάγης το 2009, οι διεθνείς προσδοκίες 

για τα αποτελέσµατα της διάσκεψης µειώθηκαν. Η διεθνής κοινότητα απεύθυνε 

έκκληση για περισσότερα και άµεση δράση στο κείµενο που υπέβαλλε στο Κανκούν. 

Έτσι τα Ηνωµένα Έθνη παρέδωσαν στο Κανκούν µια ισόρροπη δέσµη αποφάσεων 

και αποκαθιστά την πίστη στην πολυµερή διαδικασία. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν 

καθορίζουν πως όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κρατήσουν σταθερή την πορεία 

προς ένα µέλλον χαµηλών εκποµπών και να υποστηρίζουν την ενισχυµένη δράση για 

την αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής στον αναπτυσσόµενο κόσµο (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 2013β, 2013γ). 

 

 

3.4  ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΚΟΥΝ  

 

 

Η Συµφωνία που επιτεύχθηκε, ήταν σε πολιτικό επίπεδο αναγκαία για την 

φιλοξενούσα χώρα του Μεξικό και για την συνέχιση της διαδικασίας αφού η 1η 

Περίοδος του Πρωτοκόλλου του Κιότο τελειώνει το 2012 και δεν υπάρχει συµφωνία 

συνέχειας αλλά ούτε και αντικατάστασης της. Η Συµφωνία ουσιαστικά περιλαµβάνει 

δύο αποφάσεις, η µία για το Πρωτόκολλο του Κιότο και η άλλη για την 

προπαρασκευή µιας γενικότερης συµφωνίας που πιθανόν να καταλήξει σε ένα 

δεύτερο πρωτόκολλο που θα περιλαµβάνει και τις ΗΠΑ και τα αλλά µεγάλα Κράτη 

(Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κ.λ.π)9 (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής 

Αλλαγής, 2013β, 2013γ). 

Σηµαντικές αποφάσεις πάρθηκαν και για άλλα επιµέρους θέµατα τόσο από τα 

επικουρικά όργανα όσο και από την Ολοµέλεια της ∆ιάσκεψης των Συµβαλλόµενων 

Μερών και των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο που αφορούν κυρίως 

οικονοµικά θέµατα διαχείρισης ταµείων και της Γραµµατείας. Συγκεκριµένα τα κύρια 
                                                           
9 Οι διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιήθηκαν από µια Οµάδα για Μακροπρόθεσµη ∆ράση Συνεργασίας 

(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 σχέδιο συµφωνίας για 

ένα νέο Πρωτόκολλο µε την συµµετοχή όλων περιλαµβανόµενων και αυτών που δεν έχουν κυρώσει το 

Πρωτόκολλο του Κιότο όπως οι ΗΠΑ. 
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σηµεία του Συµφώνου που υπογράφηκε στο Κανκούν του Μεξικό συνοψίζονται ως 

εξής: 

Όσον αφορά τις αποφάσεις για το Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαµβάνει τα εξής 

σηµεία: 

o Επέκταση της χρήσης των ευέλικτων µηχανισµών του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο και πέραν της 31.12.2012 έως ότου η χρήση τους να επισηµοποιηθεί 

και για την 2η Περίοδο Υποχρεώσεων καθώς και των δικαιωµάτων από 

δράσεις αλλαγής χρήσεων γης και διαχείρισης δασών. Η απόφαση αυτή είναι 

σηµαντική γιατί εξασφαλίζει συνέχεια στην αγορά δικαιωµάτων που θα 

κλονιζόταν ενόψει κενού µεταξύ 1η και 2η Περιόδου. Ταυτόχρονα όµως 

αµβλύνει την πίεση για µονοµερή κύρωση της 2η Περιόδου χωρίς ταυτόχρονη 

συµφωνία στην µεριά της Σύµβασης – Πλαίσιο µέσω της Οµάδας AWG-LCA. 

o Καταγραφή των προσφορών των Κρατών Μελών στα πλαίσια του Συµφώνου 

της Κοπεγχάγης σε έγγραφο της Γραµµατείας της Σύµβασης Πλαίσιο για την 

Κλιµατική Αλλαγή του ΟΗΕ. 

o Αποδοχή του κειµένου (FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4) για την 

συνέχιση των διαπραγµατεύσεων που περιλαµβάνει όλη την πρόοδο που 

επιτεύχθηκε µέχρι στιγµής συµπεριλαµβανοµένης και αυτής στο Κανκούν. 

o Αποδοχή κειµένου για τους κανόνες εκτίµησης, απογραφής και πιστοποίησης 

εκποµπών και απορρόφησης CO2 από δράσεις αλλαγής χρήσης της γης και 

δασοπονίας για την περίοδο µετά την λήξη της 1η Περιόδου. 

Όσον αφορά το σχέδιο Μακροπρόθεσµης ∆ράσης η Απόφαση αποτελείται από 7 

Κεφάλαια και 4 Παραρτήµατα που εξειδικεύει και επισηµοποιεί τα σηµεία που 

καλύπτει η Συµφωνία της Κοπεγχάγης: 

o Κοινό όραµα για Μακροπρόθεσµη ∆ράση Συνεργασίας. 

o Ενισχυµένη ∆ράση για Προσαρµογή. 

o Ενισχυµένη ∆ράση για Αντιµετώπιση των Εκποµπών δράσεις µείωσης 

εκποµπών των αναπτυγµένων χωρών και των αναπτυσσοµένων χωρών, 

πολιτικές για την µείωση της αποδάσωσης σε αναπτυσσόµενες χώρες, 

µεθόδους αξιοποίησης των µηχανισµών αγοράς και αύξησης της 

αποτελεσµατικότητας µέτρων µείωσης εκποµπών και τέλος εκτίµηση των 
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επιπτώσεων στις οικονοµίες των αναπτυσσοµένων χωρών από τα µέτρα 

µείωσης των εκποµπών. 

o Βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες µέσω οικονοµικών πόρων, µεταφοράς 

τεχνολογίας και δηµιουργίας σχετικών δοµών. 

o Εκτίµηση της απόδοσης των µέτρων µείωσης των εκποµπών. 

Επίσης, αποφασίσθηκε ο σχεδιασµός και η ίδρυση ενός Πράσινου Ταµείου για το 

Κλίµα στα πλαίσια της χρηµατοδότησης περιβαλλοντικών προγραµµάτων που θα 

απαρτίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη µε ίση εκπροσώπηση από τις ανεπτυγµένες 

και τις αναπτυσσόµενες χώρες. Υιοθετήθηκε ένα Πλαίσιο υπό την Συµφωνία στο 

Κανκούν το οποίο θα επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασµό και την υλοποίηση των 

σχεδίων προσαρµογής στις αναπτυσσόµενες χώρες µέσω της αυξηµένης οικονοµικής 

και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και σαφή διαδικασία για τη συνέχιση των εργασιών 

σε περίπτωση απόκλισης από τους αρχικούς στόχους. Τέλος τα Συµβαλλόµενα µέρη 

αποφάσισαν την δηµιουργία ενός τεχνολογικού µηχανισµού, το «Technology 

Executive Committee and Climate Technology Centre and Network» έτσι ώστε να 

αυξηθεί η τεχνολογική συνεργασία ανάµεσα στα Συµβαλλόµενα Μέρη και να 

ενισχυθεί η υιοθέτηση τεχνολογικών µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος 

(United Nations Framework Convention on Climate Change, 2013d). 

Η Συµφωνία ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2010 µε θετικά αποτελέσµατα καθώς 

θεωρήθηκε επιτυχηµένη σε σύγκριση µε εκείνη της Κοπεγχάγης το 2009. Τα 

αποτελέσµατα της ∆ιάσκεψης συνοψίζονται στο ότι η Συµφωνία αναγνωρίζει ότι η 

Κλιµατική Αλλαγή αντιπροσωπεύει µια επείγουσα και ενδεχοµένως αµετάκλητη 

απειλή για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τον πλανήτη, η οποία πρέπει να 

αντιµετωπιστεί επειγόντως από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. Επίσης αναγνωρίζει ότι 

απαιτούνται µεγάλες περικοπές των παγκοσµίων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 

έτσι ώστε να αποφευχθεί αύξηση τη µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας άνω τον 2ο C 

από τα προβιοµηχανικά επίπεδα (Ναυτεµπορική, 2010). 
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3.5 Η ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ,  ΝΤΟΧΑ, 8 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 

Η επόµενη 18η Συνδιάσκεψη πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2012 στη Ντόχα 

του Κατάρ, την χώρα µε τις µεγαλύτερες κατά κεφαλήν εκποµπές στον κόσµο. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τις βάσεις για πιο φιλόδοξη διεθνή δράση αντιµετώπισης 

της Κλιµατικής Αλλαγής βραχυπρόθεσµα, ανοίγοντας το δρόµο για τη σύναψη νέας 

παγκόσµιας συµφωνίας σχετικά µε το κλίµα, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2015, 

επιτρέποντας να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2013 η δεύτερη περίοδος του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Η διεθνής κοινότητα άρχισε διαπραγµατεύσεις µε στόχο τη σύναψη νέας διεθνούς 

συµφωνίας συλλογικής δράσης για την προστασία του κλιµατικού συστήµατος της 

Γης. Η εν λόγω συµφωνία, της οποίας η σύνταξη αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 

τέλος του 2015 και η εφαρµογή να αρχίσει από το 2020, βρίσκεται επί του παρόντος 

σε στάδιο διαπραγµατεύσεων µέσω της διαδικασίας που είναι γνωστή ως 

«πλατφόρµα ενισχυµένης δράσης του Ντέρµπαν» (Durban Platform for Enhanced 

Action, ADP). Οι διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της πλατφόρµας του Ντέρµπαν 

ακολουθούν δύο άξονες εργασίας: την κατάρτιση νέας παγκόσµιας συµφωνίας για το 

κλίµα µε όλες τις χώρες, προς έγκριση το 2015, και τον προσδιορισµό τρόπων για να 

επιτευχθούν πιο φιλόδοξες µειώσεις των παγκόσµιων εκποµπών για το 2020, 

γεφυρώνοντας το χάσµα µεταξύ των ανειληµµένων υποχρεώσεων για τις εκποµπές 

και των απαιτούµενων ενεργειών, ώστε να µην αυξηθεί η παγκόσµια µέση 

θερµοκρασία του πλανήτη περισσότερο από 2°C. Παρότι η παρούσα γνωµοδοτική 

ανακοίνωση επικεντρώνεται στον πρώτο άξονα εργασιών, ήτοι στο σχεδιασµό της 

συµφωνίας του 2015, τα µέτρα που θα ληφθούν από τώρα έως το 2020 θα είναι 

καθοριστικής σηµασίας για να ακολουθήσουν οι αντίστοιχες πολιτικές ορθή πορεία. 

Επιπροσθέτως, η διάσκεψη της Ντόχα για την αλλαγή του κλίµατος το 2012 ενίσχυσε 

περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία στο ζήτηµα των απωλειών και της ζηµίας που 

σχετίζονται µε τις δυσµενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος, 

περιλαµβανοµένου του αντίκτυπου που προκύπτει από ακραία καιρικά φαινόµενα και 

φαινόµενα που εξελίσσονται µε αργούς ρυθµούς. Σηµαντικό συµπληρωµατικό έργο 
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επιτελείται επίσης και εκτός του πλαισίου της Σύµβασης, όπως, µεταξύ άλλων, εντός 

του πλαισίου δράσης του Χιόγκο για τη µείωση του κινδύνου καταστροφών. Το 

Πλαίσιο ∆ράσης του Χιόγκο, υιοθετήθηκε το 2005 από τα κράτη µέλη του ΟΗΕ. 

Είναι ένα δεκαετές σχέδιο που είχε ως σκοπό να βοηθήσει τις διάφορες χώρες να 

γίνουν πιο "ανθεκτικές" απέναντι στους κινδύνους και προβλέπει µια "σηµαντική 

µείωση των απωλειών από καταστροφές" έως το 2015. Συγκεκριµένα (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, 2013e): 

• Ενίσχυσαν τις αποφάσεις τους και δηµιούργησαν ένα πρόγραµµα για την 

υιοθέτηση του παγκόσµιας συµφωνίας για το κλίµα µέχρι το 2015 που θα έχει 

ισχύ από το 2020. 

• Καλυτέρευσαν τις διαπραγµατεύσεις και ολοκλήρωσαν την εργασία για το 

Bali Action Plan για να συγκεντρωθούν στη νέα εργασία για την συµφωνία 

προς το 2015 µε πηγές από τις διαπραγµατεύσεις της πλατφόρµας ενισχυµένης 

δράσης του Ντέρµπαν. 

• Έδωσαν έµφαση στην ανάγκη να περιοριστούν τα αέρια του θερµοκηπίου και 

να προσφέρουν βοήθεια προς τα αδύναµα κράτη ώστε να προσαρµοστούν. 

• Σχεδίασαν νέα περίοδο αφοσίωσης στο Πρωτόκολλο του Κιότο, 

διασφαλίζοντας ότι το νοµικό και διαδικαστικό µοντέλο µένει ως έχει και 

υπογράµµισαν το γεγονός ότι οι ανεπτυγµένες χώρες κάνουν ισχυρές 

ενέργειες για να ελαττώσουν τα αέρια του θερµοκηπίου. 

• Έκαναν αρκετή πρόοδο προς την οικονοµική και τεχνολογική υποστήριξη µε 

νέα ιδρύµατα ώστε να προσφέρουν επενδύσεις καθαρής ενέργειας  µε 

ανάλογη αύξηση στις ανεπτυγµένες χώρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 

 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο, όπως αναφέραµε και παραπάνω, τέθηκε σε ισχύ στις 16 

Φεβρουάριου του 2005. Στις αρχές του 2009, 183 κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

είχαν επικυρώσει το Πρωτόκολλο. Αυτό σηµαίνει ότι 37 ανεπτυγµένες χώρες και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 (τα 15 κράτη µέλη όταν υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του 

Κιότο) έχουν δεσµευθεί να επιτύχουν τους στόχους του Κιότο. Μόνο µία µεγάλη 

χώρα που αρχικά υπέγραψε τη συνθήκη δεν την έχει επικυρώσει, οι ΗΠΑ. 

Η δοµή του Κεφαλαίου 4 έχει ως ακολούθως. Η Ενότητα 4.1 παρουσιάζει τα 

κυριότερα στοιχεία της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε τη Σύµβαση – Πλαίσιο 

των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή και το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Κλιµατική 

Αλλαγή (Ενότητα 4.2) και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εµπορία δικαιωµάτων 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (Ενότητα 4.3) 

 

4.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 

 

Μετά από τις δεσµεύσεις σε διεθνές επίπεδο οι οποίες προέκυψαν από την Σύµβαση  

- Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή και το Πρωτόκολλο του 

Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000, άρχισε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την 

Κλιµατική Αλλαγή (European Climate Change Programme, ECCP). Ο στόχος του 

προγράµµατος ήταν να προσδιορίζει και να αναπτύξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

µιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο. Για την ανάπτυξη του πρώτου προγράµµατος (2000-2004) συµµετείχαν όλες 

οι σχετικές οµάδες ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων εκπροσώπων από 

διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα Κράτη – Μέλη, τη βιοµηχανία 

και περιβαλλοντικές οµάδες. Το δεύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Κλιµατική 
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Αλλαγή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 (ECCP II) (Τµήµα Περιβάλλοντος Κύπρου, 

2013)10. 

Ταυτόχρονα, βρισκόταν σε εξέλιξη η ανάπτυξη του απαραίτητου νοµοθετικού 

πλαισίου για επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου µείωσης στα πλαίσια του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο (-8%). Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατήρησε και διατηρεί την 

πρωτοπορία της στα θέµατα κλιµατικής αλλαγής, µε πιο πρόσφατο παράδειγµα το 

Νοµοθετικό Πακέτο «Κλίµα και Ενέργεια». Συγκεκριµένα η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

µέσα από µια σειρά νοµοθετικών πράξεων, ενσωµάτωσε το Πρωτόκολλο του Κιότο 

και καθιέρωσε ένα εσωτερικό σύστηµα που αφορά στην αγορά εµπορίας 

δικαιωµάτων εκποµπών µέσα στην Κοινότητα. Επιπρόσθετα, θέσπισε όλους εκείνους 

τους αναγκαίους µηχανισµούς που λειτουργούν επικουρικά και απαιτούνται για την 

εύρυθµη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήµατος εµπορίας.  

Οι νοµοθετικές πράξεις που ψήφισε παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια 

(Europa, 2013): 

• Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την 

έγκριση, εξ’ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο στην Σύµβαση – Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές 

µεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσµεύσεων. Η απόφαση 

αυτή εγκρίνει το Πρωτόκολλο του Κιότο, εξ ονόµατος της Κοινότητας. Τα 

Κράτη – Μέλη οφείλουν να καταθέσουν τα οικεία επικυρωτικά έγγραφα 

ταυτόχρονα µε την Κοινότητα και, στο µέτρο του δυνατού, πριν από την 1η 

Ιουνίου 2002. Επίσης, το παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης ορίζει τις 

δεσµεύσεις σε ό, τι αφορά τον περιορισµό και τη µείωση των εκποµπών, που 

συµφωνήθηκαν από την Κοινότητα και τα Κράτη – Μέλη της για την περίοδο 

δεσµεύσεων 2000-2012 (Συµφωνία Κατανοµή των Βαρών) (Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002). 

• Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος για την εµπορία 

των δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου 

                                                           
10 Το ECCP παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην Ενότητα 4.2 



64 

 

(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003). Με την οδηγία αυτή 

υιοθετείται στην κοινοτική έννοµη τάξη ένας από τους τρεις ευέλικτους 

µηχανισµούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δηλαδή το σύστηµα εµπορίας 

ρύπων, που θεσπίζεται στο άρθρο 17. Οι άλλοι δύο µηχανισµοί είναι ο 

µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης (άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου) και ο 

µηχανισµός κοινής εφαρµογής (άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου του Κιότο). 

• Απόφαση 2004/156/ΕΚ της Επιτροπής, της 29 Ιανουαρίου 2004, περί 

θεσπίσεως κατευθυντήριων γραµµών για την παρακολούθηση και την 

υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 

εφαρµογή της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου.  Στα παραρτήµατα της παρούσας απόφασης παρατίθενται οι 

κατευθυντήριες γραµµές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 

σχετικά µε τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου. Οι κατευθυντήριες γραµµές 

αποβλέπουν στην εξασφάλιση της επιτήρησης και της τακτικής υποβολής 

ακριβών εκθέσεων σχετικών µε τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου στην 

Κοινότητα (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 2004).  

• Απόφαση 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 11 Φεβρουαρίου 2004 για µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών 

αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου στην Κοινότητα και 

εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Συγκεκριµένα η απόφαση θεσπίζει 

µηχανισµό για την παρακολούθηση, στα Κράτη – Μέλη, όλων των 

ανθρωπογενών εκποµπών (συµπεριλαµβανοµένης της απορρόφησής τους από 

τις λεγόµενες «καταβόθρες») αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο 

θερµοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα (CO2), µεθάνιο (CH4), πρωτοξείδιο του 

αζώτου (N2O), φθοριούχοι υδρογονάνθρακες (HFC), υπερφθοριωµένοι 

υδρογονάνθρακες (PFC) και εξαφθοριούχο θείο (SF6) και οι οποίες δεν 

ρυθµίζονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που αφορά τις ουσίες που 

καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, την αξιολόγηση της προόδου στον 

τοµέα αυτό, µε στόχο την τήρηση των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν από 

την Κοινότητα εις ό, τι αφορά τις εκποµπές και την απορρόφησή τους, την 

εφαρµογή της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο και τη µέριµνα ώστε 

οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από την Κοινότητα στη Γραµµατεία της 
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UNFCCC  να είναι πλήρεις, ακριβείς, συνεκτικές, διαφανείς και συγκρίσιµες 

(Europa, 2011b). 

• Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 27ης Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της Οδηγίας 203/87/ΕΚ 

σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 

θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους µηχανισµούς έργων του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η οδηγία 2004/101/ΕΚ ενισχύει το δεσµό µεταξύ 

του συστήµατος ανταλλαγής δικαιωµάτων εµπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, καθότι καθιστά συµβατούς µε το εν λόγω 

σύστηµα τους λεγόµενους «µηχανισµούς έργων» του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο (Κοινή Εφαρµογή και Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης). Κατ’ αυτό 

τον τρόπο, οι φορείς εκµετάλλευσης θα είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τους 

δύο αυτούς µηχανισµούς στο πλαίσιο του συστήµατος ανταλλαγής 

δικαιωµάτων, ούτως ώστε να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις τους. Το 

αποτέλεσµα θα είναι η µείωση του κόστους συµµόρφωσης των 

εγκαταστάσεων που υπάγονται στο σύστηµα. Η εν λόγω οδηγία αναγνωρίζει 

επίσης την εγκυρότητα των πιστώσεων που απορρέουν από τα έργα Κοινής 

Εφαρµογής και του Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης, όπως και τα 

δικαιώµατα εµπορίας εκποµπών, εξαιρουµένων αυτών που παράγονται από 

πυρηνικές εγκαταστάσεις και αυτών που αφορούν τις χρήσεις γης, την αλλαγή 

των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων έργων δασοκοµίας (Europa, 

2011a)11. 

• Κανονισµός 2216/2004/ΕΚ της 21ης ∆εκεµβρίου 2004 σχετικά µε 

τυποποιηµένο και ασφαλές σύστηµα µητρώων δυνάµει της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της 

απόφασης 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Κάθε Κράτος – Μέλος έχει την υποχρέωση να συγκροτήσει ανάλογο µητρώο 

µε τη µορφή τυποποιηµένης βάσης ηλεκτρονικών δεδοµένων, που να 

περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την παράδοση, την κατοχή, τη 

µεταφορά και την ακύρωση των δικαιωµάτων εκποµπής. Οι εν λόγω 

πληροφορίες επιτρέπουν να εξασφαλίσει η συµµόρφωση των µεταφεροµένων 

                                                           
11 Για τις πιστώσεις αυτές, βλέπε Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.3 της παρούσας εργασίας. 
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δικαιωµάτων εκποµπής προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Σηµειώνεται ότι από τις παραπάνω νοµοθετικές πράξεις, οι σηµαντικότερες σε ότι 

αφορά στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών είναι η Οδηγία 

2003/87/ΕΚ και η Οδηγία 2004/101/ΕΚ.  

 

4.2 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ   

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Αλλαγή εκπονήθηκε και προτάθηκε το 

Μάρτιο του 2000 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει στον καθορισµό των 

περιβαλλοντικών εκείνων µέτρων, που, ενώ θα µειώνουν το κόστος, θα παραµένουν 

αποτελεσµατικά και θα βοηθήσουν τα Κράτη – Μέλη να εκπληρώσουν τις 

δεσµεύσεις τους σε ότι αφορά τη µείωση των εκποµπών. Το εν λόγω πρόγραµµα  

θεσπίζει µια διαρκή διαδικασία, µέσω της οποίας τα κοινοτικά όργανα και τα Κράτη 

– Μέλη θα παρακολουθούν κάθε έτος την εξέλιξη και πρόοδο της κοινοτικής 

κλιµατικής στρατηγικής και φυσικά την πρόοδο προς την επίτευξη του συλλογικού, 

σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο στόχου (-8% για την περίοδο 2008, 2012). Αν η 

πρόοδος αυτή δεν επιδεικνύεται επαρκής, η δέσµη των πολιτικών και µέτρων, τα 

οποία εφαρµόζουν τα Κράτη – Μέλη θα αναπροσαρµόζεται προς το αυστηρότερο και 

θα καταλαµβάνει περισσότερους τοµείς και δραστηριότητες. Η δεύτερη Έκθεση 

προόδου του Ευρωπαϊκού προγράµµατος, η οποία δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 

2003, προσδιορίζει 42 οικονοµικά αποδοτικά µέτρα µείωσης των εκποµπών αεριών 

του θερµοκηπίου, µε κόστος κάτω των 20 ευρώ ανά τόνο ισοδύναµου CO2, ενώ 

υπολογίζει ότι το κόστος συµµόρφωσης για την οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι δυνατόν να κατέλθει ακόµη και σε ένα ποσοστό της τάξης του 0,06% του µέσου 

Κοινοτικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (δηλαδή περίπου 3,7δις. ευρώ 

ετησίως για την περίοδο δέσµευσης 2008-2012). Ένα σηµαντικό πάντως στοιχείο, το 

οποίο φαίνεται να καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τα επόµενα βήµατα της κοινοτικής 

στρατηγικής για την Κλιµατική Αλλαγή, είναι η αύξηση των εκποµπών CO2 από τον 
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τοµέα των µεταφορών (αύξηση 18% το 2000 σε σχέση µε το 1990). Ως αποτέλεσµα 

της συγκεκριµένης αυξητικής τάσης των εκποµπών, η δεύτερη Έκθεση προόδου του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Κλιµατική Αλλαγή, στρέφει το ενδιαφέρον της 

στον τοµέα των µεταφορών, καταγράφοντας µια πολυδιάστατη στρατηγική για την 

αντιµετώπιση τους (Κατσιµπάρδης, 2007). 

Μερικά από τα µέτρα τα οποία εντάχθηκαν στην επόµενη κοινοτική δράση είναι τα 

εξής:  

• Πρωτοβουλία για τη προώθηση της παραγωγής θερµότητας από ανανεώσιµες 

πηγές. 

• EMAS 2 σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης στον ενεργειακό τοµέα.  

• Πρωτοβουλία για τη βελτίωση των κινητήρων των αυτοκινήτων.  

• Περιβαλλοντική συµφωνία µε την αυτοκινητοβιοµηχανία για τα ελαφρά 

επιβατικά οχήµατα.  

• Πλαίσιο φορολογικών µέτρων για τα επιβατικά αυτοκίνητα σύµφωνα µε την 

κοινοτική στρατηγική που έχει θέσει ως στόχο τα 120gr CO2/km.  

• Παρακολούθηση µέτρων δασοκοµικής πολιτικής που αποσκοπούν σε 

δέσµευση µεγαλύτερων ποσοτήτων άνθρακα µέσω της δάσωσης και 

αναδάσωσης και της διαχείρισης των δασών.  

 

4.3 Η Ο∆ΗΓΙΑ 2003/87/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

 

Στα πλαίσια της υιοθέτησης ενός από τους τρεις ευέλικτους µηχανισµούς του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να θέσει σε λειτουργία 

το δικό της (εσωτερικό) σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών και να 

διασυνδέσει το κοινοτικό σύστηµα µε αντίστοιχα εθνικά συστήµατα κρατών εκτός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν ήδη κυρώσει ή θα κυρώσουν στην πορεία 

το Πρωτόκολλο του Κιότο. Έτσι, το Μάρτιο του 2000, η Επιτροπή εξέδωσε την 

«Πράσινη Βίβλο για την Εµπορία των Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου 
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Ευρωπαϊκή Ένωση» (Green Paper on Greenhouse Gas Emissions), που πυροδότησε 

µε επιτυχία την έναρξη συζητήσεων σε όλη την Ευρώπη για την καταλληλότητα και 

δυνατή λειτουργία της εµπορίας των εκποµπών. Οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις 

αυτές οδήγησαν στην διατύπωση της Κοινής Θέσης (Common Position) η οποία έγινε 

αποδεκτή από την Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2003 (15792/1/02 REV 1) και τελικά 

έγινε αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2003 ως Οδηγία 

2003/87/ΕΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003). Όταν εγκρίθηκε η 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ άφηνε πολλά αναπάντητα ερωτήµατα κυρίως σε ότι αφορά το 

ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα του καταµερισµού σε εθνική κλίµακα των εµπορεύσιµών 

µεριδίων ρύπανσης στη βιοµηχανία µέσω των Εθνικών Πλάνων Κατανοµής. 

Απέφευγε να θέσει έστω και ένα γενικό ποσοτικοποιηµένο περίγραµµα αναφορικά µε 

τους εθνικούς στόχους περιορισµού των εκποµπών αεριών του θερµοκηπίου, όπως 

επίσης να περιγράψει λεπτοµερώς τα κριτήρια βάσει των οποίων κατανέµονται από 

τις εθνικές αρµόδιες αρχές τα εν λόγω µερίδια ρύπανσης. Η Επιτροπή αναγκάστηκε 

ωστόσο, λόγω της σύγχυσης που δηµιουργήθηκε στα Κράτη – Μέλη σε σχέση µε τα 

εθνικά πλάνα κατανοµής, να εκδώσει ειδικές οδηγίες για την κατάρτισης τους 

(Κατσιµπάρδης, 2007).  

Το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων τέθηκε σε εφαρµογή στις 1 

Ιανουαρίου 2005. Κάθε Κράτος – Μέλος ήταν υποχρεωµένο να καθορίσει οριακές 

εθνικές τιµές εκποµπών CO2 και να τις επιµερίσει στη συνέχεια ανάµεσα σε 

ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων έντασης ενέργειας, εκδίδοντας ένα συνολικό 

αριθµό µεταβιβάσεων αδειών (δικαιωµάτων) ρύπανσης12. Σύµφωνα µε την Οδηγία 

2003/87/ΕΚ, κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007 (1 

Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012), τα Κράτη - Μέλη οφείλουν να 

κατανείµουν το 95% (90%) των δικαιωµάτων δωρεάν, ενώ τα εναποµείναντα 

δικαιώµατα µπορούν να κατανεµηθούν µέσω πλειστηριασµού. Αργότερα το σύστηµα 

αυτό τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/29/ΕΚ (µε εφαρµογή από την 1η 

Ιανουαρίου 2013), σύµφωνα µε την οποία το ποσοστό των δικαιωµάτων που 

κατανέµονται δωρεάν θα πρέπει να µειώνεται σταδιακά κατά την περίοδο 2013-2020, 

έως ότου να φτάσει στο 30% το έτος 2020. 

                                                           
12 Τα Κράτη – Μέλη οφείλουν να µεριµνούν ώστε τα δικαιώµατα να µπορούν να µεταβιβάζονται 

µεταξύ φυσικών ή νοµικών προσώπων εντός της Κοινότητας, καθώς και µεταξύ προσώπων εντός της 

Κοινότητας και προσώπων σε τρίτες χώρες. 
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Όπως αναφέραµε παραπάνω, µετά την έκδοση ενός συνολικού αριθµού ρύπανσης, τα 

Κράτη – Μέλη οφείλουν να τις επιµερίσουν ανάµεσα σε ορισµένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων έντασης ενέργειας. Συγκεκριµένα, τα Κράτη – Μέλη οφείλουν να 

µεριµνήσουν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2005, κάθε εγκατάσταση στην οποία 

ασκείται µια από τις προβλεπόµενες στο παράρτηµα Ι δραστηριότητες της Οδηγίας  

2003/87/ΕΚ (δραστηριότητες στον τοµέα της ενέργειας, της παραγωγής και 

µεταποίησης των σιδηρούχων µεταλλευµάτων, της εξορυκτικής βιοµηχανίας και της 

παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού) και που εκπέµπει τα οφειλόµενα 

στην εν λόγω δραστηριότητα συγκεκριµένα αέρια θερµοκηπίου, να είναι κάτοχος 

µιας συγκεκριµένης άδειας. Σε κάθε αίτηση προς την αρµόδια αρχή για την λήψη 

άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου πρέπει να περιλαµβάνεται περιγραφή (Europa, 

2011a): 

• της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και των 

χρησιµοποιούµενων τεχνολογιών, 

• των χρησιµοποιούµενων υλών των οποίων η χρήση είναι πιθανό να οδηγήσει 

σε εκποµπές αερίων θερµοκηπίου οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ, 

• των πηγών εκποµπών, 

• των προβλεπόµενων µέτρων για την παρακολούθηση των εκποµπών και την 

κοινοποίησή τους. 

Οι αρµόδιες αρχές αυτές εκδίδουν τη σχετική άδεια εφόσον κρίνουν ότι ο φορέας 

εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων είναι σε θέση να παρακολουθεί και να αναφέρει 

τις εκποµπές. Οι άδειες µπορούν να καλύπτουν µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις 

στον ίδιο τόπο υπό τον ίδιο φορέα εκµετάλλευσης και περιέχουν τα εξής: 

• το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα εκµετάλλευσης, 

• περιγραφή των δραστηριοτήτων και εκποµπών των εγκαταστάσεων, 

• πρόγραµµα παρακολούθησης, 

• απαιτήσεις για την αναφορά των εκποµπών, 

• υποχρέωση επιστροφής, εντός του πρώτου τετραµήνου κάθε έτους, των 

δικαιωµάτων που αντιστοιχούν στις συνολικές εκποµπές του προηγούµενου 

έτους. 
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Κάθε εγκατάσταση που έχει λάβει άδειες εκποµπής ρύπων πρέπει να εκπέµψει κατά 

τη διάρκεια δεδοµένης περιόδου ποσότητα αερίων όχι µεγαλύτερη από εκείνη που 

επιτρέπουν οι άδειες που έλαβε. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε η εγκατάσταση οφείλει 

είτε να µειώσει τα επίπεδα εκποµπής ρύπων σε αυτά που ορίζουν οι άδειες που έλαβε, 

είτε να προβεί στην αγορά επιπλέον αδειών.  Σε περίπτωση µη-συµµόρφωσης, η 

εγκατάσταση καλείται να καταβάλει πρόστιµο, σηµαντικά υψηλότερο από το κόστος 

συµµόρφωσης. Ειδικότερα, στην πρώτη φάση εφαρµογής του ευρωπαϊκού 

συστήµατος εµπορίας εκποµπών (2005-2007) το πρόστιµο καθορίστηκε στα 40 ευρώ 

ανά τόνο CO2, στη δεύτερη φάση εφαρµογής (2008-2012) το πρόστιµο καθορίστηκε 

στα 100 ευρώ ανά τόνο CO2, ενώ στην τρίτη φάση εφαρµογής (2013-2020) το 

πρόστιµο θα αυξάνεται σύµφωνα µε τον ετήσιο ρυθµό πληθωρισµού στην 

Ευρωζώνη13. Αν, αντιθέτως, η εγκατάσταση δεν υπερβεί το δικό της ανώτατο όριο 

εκποµπών, τότε µπορεί να µεταβιβάσει-πωλήσει τις πλεονάζουσες άδειες σε άλλες 

εγκαταστάσεις. Κατά τον τρόπο αυτό, µπορούµε να µιλάµε για εµπορία των 

δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και για τη δηµιουργία µιας 

αγοραίας τιµής για τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου14. 

Κλείνοντας, παραθέτουµε τις καταληκτικές ηµεροµηνίες για τις δράσεις που πρέπει 

να αναληφθούν από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/87/ΕΚ: 

31 ∆εκεµβρίου 2003: Κάθε κράτος µέλος πρέπει να έχει θέσει σε ισχύ τη νοµοθεσία, 

κανονισµούς και διοικητικές ρυθµίσεις για συµµόρφωση µε την Οδηγία. Τα 

παραπάνω κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της τα κοινοποιεί στα 

υπόλοιπα κράτη µέλη. 

31 ∆εκεµβρίου 2003: Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κανόνων σε 

σχέση µε τις κυρώσεις (συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών) σε περιπτώσεις 

παραβίασης των διατάξεων της Οδηγίας και των µέτρων που προτίθενται να λάβουν 

ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή. 

                                                           
13 Σηµειώνουµε ότι στην τρίτη φάση εφαρµογής του, το ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίας εκποµπών θα 

περιλαµβάνει, εκτός από τις σταθερές εγκαταστάσεις, και τις αεροπορικές εταιρείες που εµπίπτουν στο 

Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
14 Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώµατα ρύπανσης βλέπε, π.χ., Tietenberg & Lewis (2010). 
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31 Μαρτίου 2004: ∆ηµοσίευση και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 

λοιπά κράτη µέλη του εθνικού σχεδίου κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπών για την 

περίοδο 2005-2007. 

1 Μαΐου 2004: ∆ηµοσίευση και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά 

κράτη µέλη του εθνικού σχεδίου κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπών για την περίοδο 

2005-2007 των 10 νέων κρατών µελών – ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Κύπρος, 

Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία.  

1 Ιουλίου 2006, 1 Ιουλίου 2011 κ.ο.κ.: ∆ηµοσίευση και κοινοποίηση στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη του εθνικού σχεδίου κατανοµής 

δικαιωµάτων εκποµπών ανά πενταετία δηλαδή για τις περιόδους 2008-2012, 2013-

2018 κ.ο.κ. 

1 Οκτωβρίου 2004: Απόφαση από το κράτος µέλος για συνολικό ύψος δικαιωµάτων 

εκποµπών και κατανοµή τους σε εγκαταστάσεις, µε βάση το εθνικό σχέδιο κατανοµής 

δικαιωµάτων εκποµπών, για την περίοδο 2005-2007. 

1 Ιανουαρίου 2007, 1 Ιανουαρίου 2012 κ.ο.κ.: Απόφαση από το κράτος µέλος για 

συνολικό ύψος δικαιωµάτων εκποµπών και κατανοµή τους σε εγκαταστάσεις, µε 

βάση το εθνικό σχέδιο κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπών ανά πενταετία δηλαδή για 

την περίοδο 2008-2012, 2013-2018 κ.ο.κ. 

30 Ιουνίου 2005: Κατάθεση στην Επιτροπή της πρώτης Έκθεσης Προόδου για την 

εφαρµογή της Οδηγίας στο κράτος µέλος (ρυθµίσεις για την κατανοµή δικαιωµάτων, 

λειτουργία του εθνικού Μητρώου Καταγραφής Συναλλαγών, την εφαρµογή οδηγιών 

για έλεγχο και αναφορά των εκποµπών των εγκαταστάσεων, θέµατα διαπίστευσης 

κλπ.). Η έκθεση θα συνταχθεί µε βάση σχετικό ερωτηµατολόγιο που θα σταλεί από 

την Επιτροπή (το αργότερο έως την 1/1/2005). 

28 Φεβρουαρίου κάθε έτους: έκδοση συνολικών δικαιωµάτων εκποµπών για το έτος 

αυτό. 

30 Απριλίου κάθε έτους: εκχώρηση (από τον διαχειριστή της εγκατάστασης) 

αριθµού δικαιωµάτων ίσων µε τις εκποµπές της εγκατάστασης κατά το προηγούµενο 

έτος και συνακόλουθη απόσυρση των αδειών αυτών. 
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30 Απριλίου 2008: απόσυρση των δικαιωµάτων που αφορούσαν στην περίοδο 2005-

2007 και δεν έχουν ακόµα αποσυρθεί και ακυρωθεί (σηµείωση: τα Κράτη-Μέλη 

έχουν τη δυνατότητα έκδοσης δικαιωµάτων προς αντικατάσταση αυτών που 

ακυρώθηκαν την 30η Απριλίου 2008). 

30 Απριλίου 2013, 30 Απριλίου 2019 κ.ο.κ.: απόσυρση των δικαιωµάτων που 

αφορούσαν στην περίοδο 2008-2012, 2013-2018 κ.ο.κ. και δεν έχουν ακόµα 

αποσυρθεί και ακυρωθεί (σηµείωση: τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να εκδώσουν 

δικαιώµατα προς αντικατάσταση αυτών που ακυρώθηκαν την 30η Απριλίου 2013, 

2019 κ.ο.κ.). 

Μετά τη λήξη κάθε έτους: Υποβολή έκθεσης αναφοράς εκποµπών από κάθε 

εγκατάσταση για το έτος αυτό. 

31 Μαρτίου κάθε έτους: Λήξη περιόδου διαπίστευσης των εκθέσεων αναφοράς 

εκποµπών. Εάν, µε βάση τη διαπίστευση, η έκθεση αναφοράς δεν κριθεί 

ικανοποιητική, ο διαχειριστής της εγκατάστασης δεν µπορεί να µεταφέρει 

δικαιώµατα µέχρις ότου η έκθεση αναφοράς διαπιστευτεί ως ικανοποιητική (Οδηγία 

2003/87/ΕΚ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και ειδικότερα η αύξηση της µέσης 

θερµοκρασίας του πλανήτη, το λιώσιµο των πάγων στη Γροιλανδία και στους πόλους, 

η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των 

ακραίων καιρικών φαινοµένων – έχουν ήδη γίνει αισθητές σε όλο τον πλανήτη. Η 

Ελλάδα ανήκει στα κράτη που είδη πλήττονται από τις κλιµατικές αλλαγές. Οι 

επιπτώσεις της υπερθέρµανσης του πλανήτη έχουν ήδη γίνει αισθητές στην Ελλάδα, 

όπως και σε ολόκληρη την Μεσόγειο και η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, η 

ερηµοποίηση και η εξάντληση των υδάτινων πόρων ενδέχεται να πλήξουν σοβαρά 

την οικονοµική δραστηριότητα και, ειδικότερα, κλάδους, όπως ο τουρισµός και η 

γεωργία. 

Ο µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από τη 

συντονισµένη συνεργασία αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών. Η Ελλάδα 

συµµετέχει σε αυτήν την παγκόσµια προσπάθεια, µέσω της εκ µέρους της εφαρµογής 

της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή. Το παραπάνω προϋποθέτει, 

µεταξύ άλλων, καλύτερη οργάνωση της παραγωγής µε εισαγωγή λιγότερο 

ενεργοβόρας τεχνολογίας και καλύτερη οργάνωση της ζωής στις πόλεις. Για την 

υλοποίηση των αλλαγών αυτών θα πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασµός και να 

υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα. Ο περιορισµός των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 

αλλά και η επίτευξη των στόχων που θέτει η νέα ευρωπαϊκή πολιτική θα ενισχύσει τη 

χώρα µας µε την πραγµατοποίηση µεγάλων επενδύσεων, την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων και την αύξηση του ανταγωνισµού στον τοµέα της ενέργειας, τη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και φυσικά την βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Η προσπάθεια της Ελλάδας για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής στα πλαίσια 

της σχετικής ευρωπαϊκής πολιτικής αντανακλάται στην κατάρτιση του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς 2007-2013 για το Περιβάλλον και του πρώτου και 

δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΕΣΚ∆Ε), στη 

λειτουργία του Μητρώου ∆ικαιωµάτων Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου, στο 
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Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, καθώς και σε µια σειρά 

λοιπών σχετικών δράσεων15. 

Η δοµή του Κεφαλαίου 5 έχει ως εξής: στην Ενότητα 5.1 γίνεται µια συνοπτική 

αναφορά στην εξέλιξη των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα κατά 

την χρονική περίοδο 2000 - 2020. Στην Ενότητα 5.2 παρουσιάζεται ανάλυση των 

πολιτικών µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που αναφέρονται στο 

Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης Αερίων Θερµοκηπίου, κλείνοντας µε τις προβλέψεις 

της εξέλιξης των εκποµπών στην Ελλάδα συγκεκριµένα στον ενεργειακό τοµέα 

(Ενότητα 5.3).  

 

5.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Κατά τη διάσκεψη κορυφής των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή στην 

Κοπεγχάγη το ∆εκέµβριο του 2009, τέθηκε ως στόχος να περιοριστεί η αύξηση της 

µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη κατά 2ο C  σε σχέση µε την προβιοµηχανική εποχή. 

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, απαιτείται η λήψη µέτρων τέτοιων ώστε, µέχρι 

το 2050 το επίπεδο των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου να περιοριστεί στο 50% 

περίπου σε σχέση µε το αντίστοιχο επίπεδο του 1990. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου κατά 40% έως το 2030 έναντι του 1990, και η µείωση κατά 80% των 

εκποµπών έως το 2050 έναντι του 1990. Για την Ελλάδα, ο κεντρικός στόχος είναι η 

µείωση των εκποµπών κατά 70-75% το 2050 έναντι του 1990 (Επιτροπή Μελέτης 

Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής – Τράπεζα της Ελλάδος, 2011). 

 

                                                           
15 Πρόκειται για το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών αερίων θερµοκηπίου περιόδου 

2005-2007 (ΚΥΑ 36028/1604, ΦΕΚ 1216/Β΄/01.09.2006) και το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής 

∆ικαιωµάτων Εκποµπών αεριών θερµοκηπίου περιόδου 2008-2012 (ΚΥΑ 52115/2970, ΦΕΚ 

2575/Β΄/19.12.2008), Το πρώτο περιλαµβάνει 141 σταθερές εγκαταστάσεις οι οποίες εµπίπτουν στο 

Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ενώ το δεύτερο περιλαµβάνει 140 σταθερές εγκαταστάσεις. 
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Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στο Κεφάλαιο 4, µε την Απόφαση 2002/358/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 εγκρίθηκε εξ’ ονόµατος της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας το Πρωτόκολλο του Κιότο. Με την παραπάνω Απόφαση, η 

Ελλάδα δεσµεύτηκε να περιορίσει τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά την 1η 

περίοδο δέσµευσης του Πρωτοκόλλου (2008-2012) στο 25% σε σχέση µε τις 

εκποµπές του έτους βάσης. Έως το έτος 2002, οι συνολικές εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου στην Ελλάδα (χωρίς τις απορροφήσεις από τον τοµέα Αλλαγών 

Χρήσεων Γης και ∆ασοπονίας, (ΑΧΓ∆)16, αυξήθηκαν κατά 21,1% σε σχέση µε τις 

εκποµπές βάσης (ως έτος βάσης για τις εκποµπές CO2, CH4 και N2O λαµβάνεται το 

1990, ενώ για τα φθοριούχα αέρια (PFCs, HFCs, και SF6) το έτος βάσης είναι το 

1995) (Εικόνα 5.1). Επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία της Απογραφής Εκποµπών Αερίων 

του Θερµοκηπίου (2004), οι εκποµπές βάσης για την Ελλάδα υπολογίζονται σε 

110.212,31 kt CO2 eq και οι επιτρεπόµενες συνολικές εκποµπές για την περίοδο 

2008-2012 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο των 688.826,94  kt CO2 eq 

(Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 2005)17.  

 

 

Εικόνα 45.1: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (χωρίς Αλλαγές Χρήσεως Γης 

και ∆ασοπονία) για την περίοδο 1990-2002 (Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών 

και Ενέργειας, 2005) 

 

                                                           
16 Οι εκποµπές/απορροφήσεις από ΑΧΓ∆ δεν λαµβάνονται υπόψη για την περίοδο 2008-2012 

σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κιότο. 
17 kt CO2 eq σηµαίνει κιλοτόνοι ισοδύναµου CO2 
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Προκειµένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για τη δεύτερη περίοδο δέσµευσης που 

προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο (2008-2012), η Ελλάδα εκπόνησε, το 

έτος 2002, το 2ο Εθνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Αλλαγή (ΠΥΣ 5/27.2.2003). 

Με την εκπόνηση του προγράµµατος αυτού, η Ελλάδα θέλησε να προσδιορίσει µια 

δέσµη µέτρων και πολιτικών προκειµένου να επιτευχθεί ο περιορισµός της αύξησης 

των εκποµπών στο 25% σε σχέση µε τις εκποµπές βάσης. Στο πλαίσιο της εκπόνησης 

του 2ου Εθνικού Προγράµµατος για την Κλιµατική Αλλαγή διαµορφώθηκε το Σενάριο 

Αναµενόµενης Εξέλιξης για την πρόβλεψη της εξέλιξης των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. Οι προβλέψεις του τελευταίου επικαιροποιήθηκαν κατά την εκπόνηση 

του δευτέρου Εθνικού Σχεδίου κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών. Το 

επικαιροποιηµένο Σενάριο για τη χρονική περίοδο έως το 2020 παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 5.1. 

 

 

Πίνακας 5.1: Πρόβλεψη εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου (σε 

kt CO2eq) σύµφωνα µε το Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης ανά τοµέα και αέριο 

µέχρι το 2020 (Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Ενέργειας, 2005) 
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Στο επικαιροποιηµένο Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης, παρατηρούµε ότι το 2010 

(153,5 Mt CO2eq), σηµειώνεται µια αύξηση των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου κατά 39,2%, σε σύγκριση µε το έτος βάσης 1990 (110,2 Mt CO2eq). Το 

2020 (173,7 Mt CO2eq), αντίστοιχα το ποσοστό αύξησης εκτιµάται σε 57,6%. Η 

διαδροµή αυτή καθορίζει και το βαθµό επίτευξης των στόχων περιορισµού των 

εκποµπών για όλη την περίοδο µέχρι το 2012, εφαρµόζοντας και το κριτήριο 1 του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής (ΕΣΚ) υιοθετήθηκε επίσης µια 

διαδροµή επίτευξης του στόχου του Κιότο το 2010 (Kyoto path), στην οποία οι 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στη χώρα την τριετία 2005-2007 θα έπρεπε να 

µειωθούν σε σχέση µε το επικαιροποιηµένο Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης κατά 

2,1% ενώ οι απαιτούµενες µειώσεις σε σχέση  µε το Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης 

εκτιµώνται σε 1,9 Mt CO2eq το 2005, 3 Mt CO2eq το 2006 και 4,4 Mt CO2eq το 2007. 

Η προσπάθεια επίτευξης των µειώσεων αυτών κατά την περίοδο 2005-2007, 

εκτιµάται ως ρεαλιστική και θα οδηγήσει τις βιοµηχανικές µονάδες που εµπίπτουν 

στην Οδηγία σε πρωτοβουλίες µείωσης των εκποµπών τους στο βαθµό που τους 

αναλογεί χωρίς ταυτόχρονα να δηµιουργούνται σηµαντικά προβλήµατα στη 

λειτουργία τους και στην οικονοµική βιωσιµότητα τους. 
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∆ιάγραµµα 65.1: Επικαιροποιηµένο Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης και 

επιλεγείσα διαδροµή για την επίτευξη του στόχου του Κιότο για την Ελλάδα το 

2010 (Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Ενέργειας, 2005) 

 

 

5.2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣHΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Οι ετήσιες απογραφές εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και άλλων αερίων είναι 

ένα απαραίτητο εργαλείο στη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής µιας χώρας. 

Παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη των εθνικών εκποµπών αναφορικά µε 

ένα προεπιλεγµένο έτος βάσης και συνεισφέρουν στη διαδικασία παρακολούθησης 

των µέτρων που σχετίζονται µε τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 

στην ατµόσφαιρα. 

Συγκεκριµένα, για το 2005, οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα είχαν 

φτάσει στους 139 εκ. τόνοι CO2 eq. Η συµβολή των εκποµπών CO2  στο σύνολο των 

εκπεµπόµενων αερίων του θερµοκηπίου έφτανε στο 81% (χωρίς να λαµβάνονται 

υπόψη οι ΑΧΓ∆), ακολουθούσαν οι εκποµπές N2O µε ποσοστό 9% και CH4 µε 

ποσοστό 6%, ενώ οι εκποµπές των λοιπών αερίων του θερµοκηπίου (HFC, SF6 και 

PFC) έφταναν συνολικά στο 4% (Εικόνα 5.2). 
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Εικόνα 75.2: Σχήµα ποσοστό εκποµπών ανά αέριο του θερµοκηπίου στην Ελλάδα 

το 2005 (Πηγή: WWF Ελλάς, 2008) 

 

 

 

Εικόνα 85.3: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα το 2005 ανά τοµέα 

(Πηγή: WWF Ελλάς, 2008) 

 

Μια περιγραφή των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου ανά τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα, το έτος 2005, δίνεται από την Εικόνα 5.3 (WWF 

Ελλάς, 2008 σ.10). Συγκεκριµένα, το έτος 2005, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

εκποµπών αερίων προερχόταν από τους κλάδους παραγωγής ενέργειας και  

 



80 

 

Πίνακας 95.2: Απογραφή Εθνικών Αερίων του Θερµοκηπίου για το Έτος 2010, ανά Κατηγορία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµειώσεις: Οι εκποµπές HFCs και PFCs είναι εκφρασµένες σε ισοδύναµες εκποµπές CO2 (CO2 equivalent). Τα πρόσηµα για τις αποµακρύνσεις είναι πάντα αρνητικά (-) 

και για τις εκποµπές είναι θετικά (+).Οι χώρες αναφέρουν τις εκποµπές από τη διεθνή αεροπλοΐα και ναυσιπλοΐα και από πολυµερείς επιχειρήσεις, καθώς και τις εκποµπές 

CO2 από βιοµάζα, στην κατηγορία Memo Items. (Αυτές οι εκποµπές δεν περιλαµβάνονται στις εθνικές συνολικές εκποµπές από τον τοµέα της ενέργειας. Οι ποσότητες της 

βιοµάζας που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο συµπεριλαµβάνονται στην εθνική κατανάλωση ενέργειας αλλά οι αντίστοιχες εκποµπές CO2 δεν περιλαµβάνονται στο εθνικό 

σύνολο, καθώς υποτίθεται ότι η βιοµάζα παράγεται µε αειφορικό τρόπο. Αν η συγκοµιδή της βιοµάζας γίνεται µε µη-αειφορικό ρυθµό, τότε οι καθαρές εκποµπές CO2 

λαµβάνονται υπόψη ως απώλεια βιοµάζας στον τοµέα Χρήσης Γης, Αλλαγής-Χρήσης Γης και ∆ασοπονίας (Land Use, Land-use Change and Forestry, LULUCF)) Gg = 

gigagram (1 Gg =  10^9 grams). NA = Not Applicable. Ne = Not estimated. NO = Not Occuring. Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

(2013ζ), Τυποποιηµένοι Πίνακες Υπολογισµού Ρύπων (2012) 
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θερµότητας (41%),  ενώ η βιοµηχανία και οι οδικές µεταφορές ευθύνονταν για το 

17% και το 14% των εκποµπών, αντίστοιχα. Η γεωργία και ο οικιακός τοµέας 

ευθύνονταν για το 10% και 8% των συνολικών εκποµπών, αντίστοιχα. Τέλος η 

διύλιση πετρελαίου, τα απόβλητα και ο τοµέας των υπηρεσιών συνέβαλαν, στο 

σύνολο τους, στο 6% των εκποµπών. 

Επίσης για το έτος 2010, οι απογραφές εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου παρέχουν 

πληροφόρηση για τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου και άλλων αερίων που 

προέρχονται από την παραγωγή ενέργειας, τις βιοµηχανικές διεργασίες, τη χρήση 

διαλυτών και άλλων προϊόντων, τη γεωργία, τα απόβλητα και τις αλλαγές χρήσεων 

γης και τη δασοπονία. Τα αποτελέσµατα της απογραφής εκποµπών / απορροφήσεων 

αερίων του θερµοκηπίου για την περίοδο 2010, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2 

Τονίζεται, ότι οι τάσεις εξέλιξης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τον 

ενεργειακό τοµέα είναι σηµαντικά υψηλότερες σε σχέση µε το σύνολο των εκποµπών 

από όλους τους τοµείς.  

 

Πίνακας 105.3: Απογραφή Εθνικών Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου για τα 

έτη 1990 και 2010 

 

 

 

 

 

Σηµειώσεις: Οι εκποµπές αερίων είναι εκφρασµένες σε CO2 equivalent gigagrams, ΧΓΑΧΓ∆ = Χρήση 

Γης, Αλλαγή-Χρήσης Γης και ∆ασοπονία. NA = Not Applicable. Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (2013ζ), Τυποποιηµένοι Πίνακες Υπολογισµού Ρύπων (2012). 

 

Ο Πίνακας 5.2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου (CO2, CH4, N20, HFCs, PFCs, SF6) για το έτος 2010 σε σύγκριση µε το 
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έτος 1990. Με βάση την Απογραφή των Εθνικών Εκποµπών Αεριών του 

Θερµοκηπίου για το Έτος 2010, οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τον 

ενεργειακό τοµέα έχουν ετήσιο ρυθµό αύξησης που υπολογίζεται σε 20,21%.  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η Ελλάδα έχει δεσµευθεί να περιορίσει τις εκποµπές 

αερίων θερµοκηπίου στο 25% έως το 2010, σε σχέση µε το έτος βάσης. Επιπλέον, η 

ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιµατική αλλαγή απαιτεί τη µείωση των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% έως το έτος 2020, σε σχέση µε το έτος 1990. Στα 

πλαίσια αυτά, η Ελλάδα  έχει δεσµευθεί (Πίνακας 5.4): 

 

Πίνακας 115.4: Σηµερινή κατάσταση και στόχος ΑΠΕ για την επίτευξη µείωσης 

εκποµπών κατά 20% σε επιλεγµένα κράτη 

 

Πηγή: WWF Ελλάς, 2008. 
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• «Να µειώσει τις εκποµπές ρυπογόνων εγκαταστάσεων που µετέχουν στο 

σύστηµα εµπορίας ρύπων κατά 21% έως το 2020 σε σχέση µετά επίπεδα του 

2005. 

• Να µειώσει τις εκποµπές της στους τοµείς εκτός συστήµατος εµπορίας 

δικαιωµάτων κατά 4%, σε σχέση µε τα επίπεδα του 2005. 

• Να αυξήσει το ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση του 

συνόλου της ενέργειας από 6,9% στο 18%» (WWF Ελλάς, 2008, σ.15). 

Προκειµένου να τις υλοποιήσει τις δεσµεύσεις που απορρέουν από την κύρωση του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο και την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

αντιµετώπισή της κλιµατικής αλλαγής, η Ελλάδα εκπόνησε το έτος 2002 το Εθνικό 

Πρόγραµµα Μειώσεις των Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου για την περίοδο 

2000-2012. Στο εν λόγω πρόγραµµα παρουσιάζεται µια σειρά µέτρων που στοχεύουν 

στον περιορισµό των εκποµπών αεριών του θερµοκηπίου από (α) τον οικιακό και τον 

τριτογενή τοµέα, (β) τις µεταφορές, (γ) τη βιοµηχανία, (δ) την ηλεκτροπαραγωγή, (ε) 

τη διαχείριση απορριµµάτων, (στ) τη γεωργία και (ζ) τις βιοµηχανικές διεργασίες. 

Συνοπτικά τα µέτρα αυτά έχουν ως εξής18: 

 

(α)Οικιακός / Τριτογενής τοµέας 

Στους τοµείς αυτούς υπάρχουν πολλές δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας. Η 

πολιτική µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου εστιάζεται κυρίως στην 

εξοικονόµηση ενέργειας µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των 

καταναλώσεων του τοµέα. Με τον τρόπο αυτό, µειώνονται έµµεσα οι εκποµπές που 

προκύπτουν από την παραγωγή ενέργειας. Βασικοί άξονες παρέµβασης γύρω από 

τους οποίους κινείται η πολιτική µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου είναι: 

• Μέτρα για το κέλυφος των υφιστάµενων κτηρίων, όπως µόνωση της οροφής ή 

προσθήκης διπλών υαλοστασίων. 

                                                           
18 Η σύνοψή που παρουσιάζουµε για τα µέτρα πολιτικής για τους παραπάνω τοµείς της οικονοµικής 

δραστηριότητας δίνεται στις σελίδες 441-446 της µελέτης Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής 

Αλλαγής – Τράπεζα της Ελλάδος (2011). 
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• Μέτρα που αφορούν τον ενεργειακό εξοπλισµό θέρµανσης και ψύξης, όπως 

συντήρησης λεβήτων κεντρικής θέρµανσης ή αντικατάσταση τους µε σκοπό 

να αυξηθεί η απόδοση τους. 

• Μέτρα που αφορούν τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισµό, όπως χρήση 

αποδοτικότερων συσκευών, ιδίως οικιακών (πλυντήρια, συστήµατα εικόνας – 

ήχου κ.λ.π). 

• ∆ιείσδυση των ΑΠΕ τόσο στην θέρµανση όσο και στις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις.  

• Επέκταση της χρήσης αντλιών θερµότητας, οι οποίες έχουν µεγάλη 

αποδοτικότητα και επιπλέον αξιοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

• Ενίσχυση του ρόλου του φυσικού αερίου µε την προώθηση ταχύτερου ρυθµού 

διείσδυσης του φυσικού αερίου στη θέρµανση χώρων. 

 

(β)Μεταφορές  

Ο τοµέας των µεταφορών ευθύνεται για µεγάλο µέρος των εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα (27% των συνολικών εκποµπών το 2010). Στο πλαίσιο της µείωσης των 

εκποµπών, συνιστάται η χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών στον τοµέα των 

µεταφορών, κυρίως στις χερσαίες µεταφορές. Τα µέτρα που εφαρµόζονται για τη 

µείωση των εκποµπών στον τοµέα των µεταφορών διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

• Παρεµβάσεις στα οχήµατα, µέσω της συντήρησης αυτοκινήτων και 

φορτηγών. 

• Μέτρα που αφορούν την διαχείριση του συστήµατος µεταφορών όπως π.χ. 

προώθηση της χρήσης των αστικών συγκοινωνιών, χρήση λεωφορείων 

φυσικού αερίου και άλλες ήπιες παρεµβάσεις µείωσης των εκποµπών. 

• Χρήση νέων καυσίµων, ειδικότερα επέκταση της χρήσης βιοκαυσίµων και 

προώθηση εναλλακτικών, καθαρών τεχνολογιών µε έµφαση στην ηλεκτρική 

ενέργεια. 

• Εφαρµογή αυστηρών προδιαγραφών για τις µοναδιαίες εκποµπές διοξειδίου 

του άνθρακα κατά όχηµα καθώς και την ενεργειακή αποδοτικότητα τους. 
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Πρέπει να αναφέρουµε ότι το 2007 προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόταση 

COM 2007/856) στρατηγική µείωσης των εκποµπών από τα ελαφρά οχήµατα η οποία 

προβλέπει για το 2012 µέσες εκποµπές CO2 από τα νέα οχήµατα 120γρ. ανά χλµ., 

δηλαδή µείωση των εκποµπών κατά 25% σε σχέση µε το 2006. Η στρατηγική 

στοχεύει να µειώσει τις εκποµπές τόσο από την πλευρά της παραγωγής όσο και από 

την πλευρά της κατανάλωσης. Τον Απρίλιο του 2009 (Κανονισµός αρ. 443/2009) 

ορίστηκε η µέση τιµή των εκποµπών από καινούργια οχήµατα στα 130γρ. ανά χλµ., 

τιµή η οποία επιτυγχάνεται µέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων των 

οχηµάτων. Μετά το 2020, ο Κανονισµός προβλέπει να µειωθεί η τιµή αυτή στα 95γρ. 

CO2  ανά χιλιόµετρο.  

 

(γ)Βιοµηχανία 

Στα µέτρα που λαµβάνονται για τη µείωση των εκποµπών του τοµέα της βιοµηχανίας 

περιλαµβάνονται τα εξής: 

• Προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου, το οποίο υποκαθιστά κατά κύριο λόγο 

το ντήζελ. Η υποκατάσταση δεν πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στις 

ενεργοβόρες µονάδες µε υψηλές θερµικές ανάγκες, αλλά να υποστηριχθεί η 

διείσδυση του φυσικού αερίου και στις λοιπές µεταποιητικές µονάδες. 

• Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ και αντλιών θερµότητας. 

• Επέκταση της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. 

• Αξιοποίηση της βιοµάζας σε θερµικές χρήσεις. 

• ∆ιάφορα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας όπως παρεµβάσεις µε τη µορφή 

βελτιστοποίησης της διαχείρισης ενέργειας και εκσυγχρονισµού για τη µείωση 

των απωλειών. 

 

(δ)Ηλεκτροπαραγωγή  

Στην προσπάθεια για δραστική µείωση των εκποµπών σηµαντικό ρόλο έχει η πλήρης 

αναδιάρθρωση του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τοµέας αυτός 
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ευθύνεται για το µεγαλύτερο µέρος των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (45% το 

2010), ενώ παράλληλα είναι ο τοµέας µε τα µεγαλύτερα περιθώρια µείωσης των 

εκποµπών, καθώς υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών, καθαρών, βιώσιµων τεχνολογιών 

προς αντικατάσταση των συµβατικών σταθµών στερεών καυσίµων που κυριαρχούν 

σήµερα στην ελληνική ηλεκτροπαραγωγή. 

Ο στόχος στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής είναι να 

επιτευχθούν σχεδόν µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από την 

ηλεκτροπαραγωγή. Η πολιτική που προωθείται σήµερα είναι εστιασµένη προς αυτή 

την κατεύθυνση και αφορά την: 

• Προώθηση της εγκατάστασης αιολικών πάρκων, επίγειων και θαλάσσιων. 

• Προώθηση της εγκατάστασης µικρών υδροηλεκτρικών έργων. 

• Εγκατάσταση κεντρικών και αποκεντρωµένων φωτοβολταικών µονάδων. 

• Ανάπτυξη γεωθερµικού δυναµικού υψηλής ενθαλπίας. 

• Προώθηση της χρήσης βιοµάζας και αποβλήτων στην ηλεκτροπαραγωγή και 

συµπαραγωγή. 

• Ενίσχυση και επέκταση συστηµάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Επέκταση λειτουργίας σταθµών φυσικού αερίου. 

 

 

(ε)∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων υπάρχουν περιθώρια µείωσης των 

εκποµπών µεθανίου (CH4). Να σηµειωθεί ότι η συνετότατα του µεθανίου για 

θέρµανση της ατµόσφαιρας είναι 21 φορές µεγαλύτερη από αυτήν του διοξειδίου του 

άνθρακα για µια περίοδο 100 ετών, εποµένως οι ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στη 

µείωση του, κρίνονται ιδιαίτερα σκόπιµες για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής. 

 

(στ)Γεωργία 



87 

 

Η γεωργική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από εκποµπές υποξειδίου του 

αζώτου (N2O), το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως ως λίπασµα. Η θερµαντική 

ικανότητα του N2O είναι µέχρι και 300 φορές µεγαλύτερη από αυτή του CO2, ενώ το 

µεγαλύτερο µέρος των εκποµπών N2O είναι αποτέλεσµα φυσικών διεργασιών του 

εδάφους. Με στόχο τον όσο το δυνατόν µεγαλύτερο περιορισµό των εκποµπών N2O, 

προωθούνται οι βιολογικές καλλιέργειες, ώστε να µειωθεί η χρήση των αζωτούχων 

λιπασµάτων. Άλλες πολιτικές που περιλαµβάνονται αφορούν στη χρήση συστηµάτων 

διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων, µε στόχο των περιορισµό των εκποµπών CH4 

από την κτηνοτροφία. 

 

(ζ)Βιοµηχανικές διεργασίες 

Τις βιοµηχανικές διεργασίες (όπως π.χ. επεξεργασία χηµικών, σύνθεση ψυκτικών 

σπρέι κ.α.) χαρακτηρίζουν οι εκποµπές των αερίων που περιέχουν φθόριο, δηλαδή το 

λεγόµενο f-gages (υδροφθοράνθρακες HFCs, υπερφθοράνθρακες PFCs και 

εξαφθοριούχο θείο SF6). Στην Ελλάδα, η εκποµπή αερίων αυτών έφθασε τους 3.744 

κιλοτόνους ισοδύναµου CO2 το 2000, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τοµέας 

παραγωγής, χρήσης, συντήρησης και τελικής διάθεσης συσκευών εξοπλισµού ψύξης 

αποτελεί την πλέον δυναµική πηγή εκποµπών, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 20% 

την περίοδο 2000-2010.  

 

Για τη µείωση των αερίων αυτών επιχειρείται: 

• Η αναδιοργάνωση της λειτουργίας χηµικών βιοµηχανιών (των µονάδων 

εκείνων µε υψηλές εκποµπές f-gages ) και 

• Ανάκτηση των HFCs από συσκευές ψύξης και κλιµατισµού. 

 

Για την επιλογή των µέτρων στους παραπάνω τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 

χρησιµοποιήθηκαν κριτήρια όπως η διαθεσιµότητα των απαιτούµενων τεχνολογιών, η 

µετρήσιµη απόδοσή των µέτρων, και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 

οικονοµίας και κοινωνίας. Ως εκ τούτου, το Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης των 
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Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου για την περίοδο 2000-2010 δεν προτείνει µέτρα 

πολιτικής που σχετίζονται ζητήµατα όπως η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση. Όµως, η ενθάρρυνση 

της καινοτοµίας στον τοµέα των ενεργειακών αποδοτικών τεχνολογιών είναι πολύ 

σηµαντική για την επίτευξη των στόχων περιορισµού των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. Οι πολιτικές που θα µπορούσαν να ακολουθηθούν στον τοµέα αυτό, 

όπως προτείνονται από επιστηµονική έκθεση του WWF Ελλάς (WWF Ελλάς, 2008), 

περιλαµβάνουν «επιδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης … Παροχή περισσότερων 

πόρων για νέα καινοτόµα προγράµµατα από ανθρώπους ή οργανισµούς που έχουν 

δείξει επιτυχή αποτελέσµατα στην ενεργειακή καινοτοµία. Οργάνωση διαγωνισµών 

µε ιδέες σχετικά µε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και υπηρεσίες. Σύναψη 

συµφωνιών τεχνολογικής ανάπτυξης, µε τις οποίες κράτος και επιχειρήσεις 

συµφωνούν να εργασθούν µαζί προς την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου που θα 

αφορά την τεχνολογία. …. Θέσπιση ορίων που µπορούν να τεθούν σε ισχύ µετά από 

ένα χρονικό διάστηµα (π.χ. 10 ηµερών) προωθώντας έτσι την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών. …. Αλλαγή πρακτικών στις διαδικασίες προµήθειας τεχνολογιών, κατά 

τις οποίες τίθενται φιλόδοξα στην ενεργειακή απόδοση του υπό προµήθεια 

εξοπλισµού» (σσ.43-44). 

Πρέπει να αναφέρουµε ότι η οικονοµική ύφεση στην οποία βρίσκεται Ε.Ε. έχει 

επηρεάσει όλους του τοµείς της οικονοµίας και έχει οδηγήσει σε πτώση της ζήτησης 

για ενέργεια και της χρήση άνθρακα και, κατ’ επέκταση, σε µεγάλη µείωση στις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από το έτος 2009 και έπειτα. Όσον αφορά στην 

Ελλάδα, τον Αύγουστο του 2009 η βιοµηχανική παραγωγή µειώθηκε κατά 8,8% σε 

σχέση µε τον Αύγουστο του 2008, ενώ η µεταποίηση (ο βασικός τοµέας της 

ελληνικής βιοµηχανίας) µειώθηκε κατά 9,6%. Ήταν επόµενο αυτή η συρρίκνωση της 

παραγωγικής δραστηριότητας να οδηγήσει σε µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. Φυσικά, αυτή η απότοµη µείωση στις εκποµπές ρύπων είναι απλώς 

συγκυριακή. 

Κλείνοντας την Ενότητα αυτή αναφέρουµε µια σηµαντική έρευνα της επιστηµονικής 

οµάδας του WWF Ελλάς, η οποία δηµοσιεύτηκε το 2008. Η έρευνα αυτή δείχνει ότι, 

υιοθετώντας συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής, η Ελλάδα θα µπορούσε να µειώσει τις 

εκποµπές της κατά 67% έως το 2050, ακολουθώντας µια πορεία θα οδηγήσει σε 



89 

 

µείωση των εκποµπών κατά 2% έως το 2020, σε σχέση πάντα µε το έτος βάση 1990. 

Η επιστηµονική έρευνα κατέληξε στα παραπάνω αποτελέσµατα έχοντας λάβει ως 

δεδοµένο ότι ο περιορισµός των εκποµπών θα συνυπάρξει µε την απρόσκοπτη 

ανάπτυξη της χώρας. Φυσικά, η παρούσα οικονοµική κατάσταση καθιστά 

λανθασµένη την αρχική υπόθεση της απρόσκοπτης ανάπτυξης της χώρας και 

εποµένως τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής έρευνας θα ήταν διαφορετικά κάτω 

από τα νέα οικονοµικά δεδοµένα. Παρόλα αυτά, όµως, η εν λόγω έρευνα παραµένει 

µία από πολύ σηµαντική εργασία από την άποψη των δράσεων που θα µπορούσε να 

αναληφθούν από την Ελλάδα στα πλαίσια του µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής. 

 

 

 

5.3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 

Κάθε ευρωπαϊκό κράτος, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες κλιµατολογικές – γεωγραφικές 

συνθήκες και το βαθµό ανάπτυξης του, πρέπει να εφαρµόσει ιδιαίτερες πολιτικές και 

δράσεις. Στο πλαίσιο, αυτό η Ελλάδα, και συγκεκριµένα το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής) ανέλαβε να εκπονήσει το Εθνικό Πρόγραµµα 

Μείωσης Εκποµπών Αερίων Φαινοµένου Θερµοκηπίου (2000-2010). Το Πρόγραµµα 

αυτό, όπως αναφέραµε και παραπάνω, αποτελεί την Ελληνική προσπάθεια για την 

καταπολέµηση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. 

Εκτός από τα µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών των αεριών του θερµοκηπίου 

από διάφορους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, στα πλαίσια του Προγράµµατος 

αυτού διαµορφώθηκε επιπλέον και ένα Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης (ΣΑΕ) το 

οποίο απεικονίζει τη µελλοντική εξέλιξη των εκποµπών στην Ελλάδα. Για την 

πρόβλεψη της εξέλιξης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στον ενεργειακό 

τοµέα χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο ENEP (Energy and Power Evaluation Program), 

το οποίο έχει ως στόχο την πλήρη ενεργειακή ανάλυση του ενεργειακού συστήµατος, 
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ποσοτικοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του. 

Για την πρόβλεψη της εξέλιξης των ενεργειακών καταναλώσεων και των 

συνεπαγόµενων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έγιναν ορισµένες βασικές 

παραδοχές που αφορούν στην εξέλιξη των δηµογραφικών χαρακτηριστικών, των 

µακροοικονοµικών µεγεθών, των τιµών και της φορολογίας καυσίµων, καθώς και 

παραδοχές που αφορούν τις καιρικές συνθήκες. 

Βέβαια, η οικονοµική ύφεση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα έχει οδηγήσει σε 

συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης ενέργειας και, 

ως συνέπεια, σε απότοµη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Φυσικά, 

αυτή η µείωση στις εκποµπές είναι συγκυριακή και η κατάσταση αυτή ενδέχεται να 

αναστραφεί απότοµα µε την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Συνεπώς, παρόλο 

που η πραγµατικότητα πάνω στην οποία βασίστηκαν οι βασικές παραδοχές του ΣΑΕ 

έχει αλλάξει, έχει ενδιαφέρον το να δούµε ποια ήταν τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα 

των µέτρων πολιτικής που παρουσιάζονται στο Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης 

Εκποµπών Αερίων Φαινοµένου Θερµοκηπίου (2000-2010). 

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού του 2001, ο πληθυσµός της Ελλάδας 

παρουσίασε αύξηση µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 0,64% κατά το χρονικό 

διάστηµα 1991-2001 (∆ιάγραµµα 5.2). Για την περίοδο 2001-2020 εκτιµάται µια 

αύξηση του 0,34%. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, το µέσο µέγεθος νοικοκυριού 

εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά περίπου 1%. Για  την περίοδο 1990-2020, παρουσιάζει 

µια ετήσια αύξηση της τάξης του 1% και µια συνολική αύξηση κατά 37% φθάνοντας 

τα 4.357.075 το 2020. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα καθώς προσδιορίζουν 

τις ενεργειακές ανάγκες στον οικιακό και τριτογενή τοµέα καθώς και στις µεταφορές.  
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∆ιάγραµµα 5.12: Πληθυσµιακή εξέλιξη στην Ελλάδα (1990-2020) (Πηγή: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, 2002) 

 

Επίσης ένα επιπλέον χαρακτηριστικό το οποίο επηρεάζει το αποτέλεσµα της εξέλιξης 

των ενεργειακών καταναλώσεων είναι οι καιρικές συνθήκες. Η υπόθεση ότι οι 

κλιµατολογικές συνθήκες θα είναι πλησιέστερα προς το ιστορικό µέσο όρο θα 

αγνοούσε το γεγονός της αύξησης της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας κατά την 

τελευταία δεκαετία και, ως αποτέλεσµα θα οδηγούσε σε µια απότοµη αύξηση της 

ζήτησης ενέργειας για θέρµανση µετά το 2000. Σε περίπτωση που οι καιρικές 

συνθήκες κινηθούν προς το ιστορικό µέσο, τότε η κατανάλωση ενέργειας θα είναι 

διαφορετική αυτής που προβλέπεται.  

Ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης για το χρονικό διάστηµα 2000-2005 υπολογίζεται 

σε περίπου 4,3% ενώ για την περίοδο 2005-2010 ο ρυθµός αυτός πέφτει στο 3,4%. 

Για την χρονική περίοδο µετά το 2010, το ΣΑΕ προβλέπει ότι η ετήσια οικονοµική 

διεύρυνση της ανάπτυξης θα σταθεροποιηθεί στο 3%. Η συνεισφορά του πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή τοµέα στο συνολικό ΑΕΠ παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 

5.3.  
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∆ιάγραµµα 5.23: Εξέλιξη της προστιθέµενης αξίας ανά τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας (1990-2020) (Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων, 2002) 

 

Ο τριτογενής τοµέας παρουσιάζει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθµό αύξησης (4,04%) ενώ 

η συνεισφορά του στο ΑΕΠ το 2010 και 2020 υπολογίζεται αντίστοιχα 57% και 61% 

(Πίνακας 5.5). Ο δηµόσιος τοµέας προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση της τάξης 

4% κατά την περίοδο 2010-2020, ενώ αυτός ο ρυθµός πέφτει στο 3,5% µετά το 2010. 

Όσον αφορά τον κλάδο της βιοµηχανίας, αυτός παρουσιάζει ένα ετήσιο ρυθµό 

αύξησης περίπου 1,1% για το 2000-2010 και 0,7% κατά τη χρονική περίοδο 2010-

2020, ενώ η συνεισφορά του στο συνολικό ΑΕΠ µειώνεται, από 24% το 1990 σε 16% 

το 2010 και σε 13% το 2020. Επίσης ο πρωτογενής τοµέας είναι στο 1%. 

 

Πίνακας 125.5: Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της προστιθέµενης αξίας ανά 

τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (1990-2020) 

 

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, 2002 
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Όσον αφορά στο επίπεδο των ενεργειακών τιµών, αυτές επηρεάζονται και από την 

εξέλιξη των τιµών καυσίµων. Ως αποτέλεσµα, στο ΣΑΕ υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες 

παραδοχές: 

• Οι τιµές των στερεών καυσίµων θα παραµείνουν στα επίπεδα του 1997 κατά 

τη διάρκεια της µελέτης. 

• Σε σχέση µε τις τιµές πετρελαίου χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα του 

µοντέλου International Futures για την Ελλάδα σηµειώνοντας ότι οι τιµές του 

πετρελαίου θα παρουσιάσουν µια µικρή αύξηση φθάνοντας τα 21,06 

δολάρια/bbl (τιµές του 1997) το έτος 202019. 

• Οι τιµές του φυσικού αερίου  θα ακολουθήσουν τις διακυµάνσεις των τιµών 

πετρελαίου. 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας όσον αφορά 

την τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα αυξάνει συνεχώς από 16,2 Mtoe το 

1995 σε 23,7 Mtoe το 2010 και σε 27,6 Mtoe το 2020 µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό 

αύξησης της τάξης του 2,2%20. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Το µοντέλο International Futures (IFs) είναι ένα µοντέλο που χρησιµοποιείται ευρέως για τη µελέτη 

παγκοσµίων συστηµάτων (π.χ. οικονοµικών συστηµάτων, δηµογραφικών συστηµάτων, 

περιβαλλοντικών συστηµάτων, ενεργειακών συστηµάτων, κ.α.). 

Το bbl αποτελεί συντοµογραφία του oil barrel (βαρέλι πετρελαίου) και είναι µονάδα µέτρησης όγκου 

πετρελαίου (στις Η.Π.Α και στον Καναδά αντιστοιχεί σε 42 γαλόνια Η.Π.Α.). 
20 Το toe αποτελεί συντοµογραφία του ton of oil equivalent (ισοδύναµου ενός τόνου πετρελαίου) και 

χρησιµοποιείται ως µονάδα µέτρησης ενέργειας. Το Mtoe σηµαίνει million toe και το ktoe σηµαίνει 

thousand toe. 



94 

 

Πίνακας 135.6: Τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα ανά τοµέα και 

καύσιµο (ktoe) 

 

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, 2002  

 

Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα, ανά τοµέα και καύσιµο, 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.6. Τα υγρά καύσιµα έχουν το υψηλότερο µερίδιο στην 

τελική κατανάλωση ενέργειας, παρουσιάζοντας ωστόσο µια µικρή µείωση του 

µεριδίου τους από 70% το 1995 σε 64% το 2010 και σε 61% το 2020. Το µερίδιο του 

βιοµηχανικού τοµέα στην τελική κατανάλωση ενέργειας µειώνεται από 32,5% το 

1995 σε 27,7% το 2010 και σε 25,7% το 2020. Αντιθέτως, το µερίδιο του αγροτικού 

τοµέα παραµένει ουσιαστικά το ίδιο (5,5-6,3%). Η συνεισφορά του τριτογενή τοµέα 

και των µεταφορών αυξάνεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια της αναφερόµενης 

περιόδου. Τέλος, το µερίδιο του οικιακού τοµέα στην τελική κατανάλωση ενέργειας 

µειώνεται ελαφρά λόγω της διείσδυσης του φυσικού αερίου, της χρήσης ηλεκτρικών 

συσκευών υψηλής απόδοσης και  της εγκατάστασης συστηµάτων κεντρικής 

θέρµανσης µε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. 

Η διαχρονική εξέλιξη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 5.4. 
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∆ιάγραµµα 145.4: Εξέλιξη της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα 

ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, 2002) 

 

Με βάση το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η ενεργειακή ζήτηση στον τοµέα 

της βιοµηχανίας αναµένεται να παρουσιάσει µικρή αύξηση κατά 1,2% κατά την 

χρονική περίοδο 2000-2010, ενώ το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 0,8% την επόµενη 

δεκαετία. Η µεταφορική δραστηριότητα και συγκεκριµένα οι επιβατικές µεταφορές 

προβλέπεται ότι θα αυξηθούν µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 2,1% κατά την 

περίοδο 2000-2020 ενώ οι εµπορευµατικές µεταφορές αναµένεται να αυξηθούν µε 

ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 2,2% κατά την ίδια περίοδο. Οι οδικές 

µεταφορές εκτιµάται ότι θα έχουν τη µεγαλύτερη συνεισφορά στην κάλυψη του εν 

λόγου µεταφορικού έργου, ενώ η ενεργειακή ζήτηση προβλέπεται να αυξηθεί µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό της τάξης του 2,5% κατά τα επόµενα 20 χρόνια. 

Στον αγροτικό τοµέα, η ενεργειακή ζήτηση, αναµένεται να αυξηθεί µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό της τάξης του 1,5% καθώς η γεωργία στην Ελλάδα µετασχηµατίζεται στην 

εξεταζόµενη περίοδο από µια δραστηριότητα εντάσεως εργασίας σε δραστηριότητας 

εντάσεως κεφαλαίου και ενέργειας µε την εκτεταµένη χρήση µηχανικού εξοπλισµού. 

Η ενεργειακή ζήτηση στον οικιακό τοµέα αναµένεται να παρουσιάσει µικρή σχετικά 

αύξηση (1%) κατά την περίοδο 2000-2012, κυρίως λόγω της σχετικά µικρής αύξησης 

του πληθυσµού και της διείσδυσης αποδοτικότερων ενεργειακών τεχνολογιών. Τέλος, 

ο τριτογενής τοµέας επιδεικνύει την µεγαλύτερη αύξηση ενεργειακής ζήτησης, µε ένα 
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µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 6,3% κατά την περίοδο 1995-2010, ενώ το ποσοστό 

αυτό µειώνεται στο 4% στην επόµενη δεκαετία (2010-2020). 

Όσον αφορά στην εξέλιξη των εκποµπών των αέριων του θερµοκηπίου που 

προέρχονται από τον ελληνικό ενεργειακό τοµέα για την περίοδο 1990-2020, το ΣΑΕ 

οδηγεί σε µια αύξηση των εκποµπών CO2 από τον ενεργειακό τοµέα κατά 44,9% το 

2010 και κατά 65,6% το 2020 σε σχέση µε το 1990 (Πίνακας 5.7). Οι εκποµπές CO2 

προβλέπεται να παρουσιάσουν µια ετήσια αύξηση του 2,3% κατά την περίοδο 1990-

2000, ενώ ο ρυθµός αυτός µειώνεται σε 1,5% κατά την περίοδο 2000-2010 και σε 

1,3% κατά την επόµενη δεκαετία. Η µείωση αυτή αναµένεται να σηµειωθεί λόγω της 

διείσδυσης φυσικού αερίου και διαφόρων ΑΠΕ στους τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας και, ιδιαίτερα στον τοµέα ηλεκτροπαραγωγής.  

 

Πίνακας 155.7: Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τον ενεργειακό 

τοµέα  της Ελλάδας (kt) 

 

 Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, 2002 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.7, για την περίοδο µέχρι το 2020, οι τοµείς µε τον 

υψηλότερο ρυθµό αύξησης είναι ο τριτογενής τοµέας και ο τοµέας των µεταφορών. 

Αυτό είναι αναµενόµενο, αφού πρόκειται για τους τοµείς στους οποίους η ενεργειακή 

ζήτηση προβλέπεται να αυξηθεί µε γρήγορους ρυθµούς. Σε απόλυτα µεγέθη όµως, ο 

τοµέας του ηλεκτρισµού είναι υπεύθυνος για πάνω από το 50% του συνόλου των 

εκποµπών CO2 την περίοδο 1990-2020. Ακολουθεί ο τοµέας των µεταφορών του 

οποίου το µερίδιο στο σύνολο εκποµπών CO2 που προέρχονται από τον ενεργειακό 

τοµέα αυξάνεται από 20% το 1990 σε 23,5% το 2010 και σε 24,1% το 2020. 

Οι τοµείς µεταφορών και βιοµηχανίας αποτελούν τις πιο σηµαντικές πηγές εκποµπής 

και του CH4 και είναι υπεύθυνοι για το 43% και 28% αντίστοιχα, του συνόλου των 

σχετικών εκποµπών το έτος 2020. Οι συνολικές εκποµπές CH4 αναµένεται να 

παρουσιάσουν µικρή µείωση µετά το 2000 µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό γύρω στο 0,8%. 

Όσον αφορά στις εκποµπές N2O, ο τοµέας του ηλεκτρισµού αποτελεί την κυρία πηγή 

εκποµπών του εν λόγω αερίου και είναι υπεύθυνος για πάνω από το 50% του 

συνόλου των εκποµπών.  Τέλος οι συνολικές εκποµπές N2O εµφανίζουν έναν ετήσιο 

ρυθµό αύξησης κατά 1,3% για την περίοδο 2000-2020.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τον ∆εκέµβριο του 1997, µετά από επίµονες διαπραγµατευτικές διαδικασίες, η 3η 

∆ιάσκεψη των Συµβαλλόµενων Μερών στην Σύµβαση – Πλαίσιο για την Κλιµατική 

Αλλαγή υιοθέτησε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί 

µια από τις πλέον περίπλοκες συµφωνίες για το περιβάλλον. Η σηµασία του έγκειται 

στο ότι µέσα από αυτό τέθηκαν για πρώτη φορά νοµικά δεσµευτικοί στόχοι και 

ποσοστά µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Η υιοθέτηση των 

ερµηνευτικών Συµφωνιών του Μαρρακές το 2001, σηµατοδότησε την ολοκλήρωση 

της νοµοθετικής φάσης της διεθνούς πολιτικής για τις κλιµατικές αλλαγές. Η 

µετάβαση από την νοµοθετική φάση στην περίοδο εφαρµογής των συµφωνηθέντων, 

µε τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου (το Φεβρουάριο του 2005), εγκαινίασε µια νέα 

εποχή, στην οποία η ρύπανση της παγκόσµιας ατµόσφαιρας µε αέρια του 

θερµοκηπίου παύει να είναι ανέξοδη και αποκτά ένα όχι ασήµαντο οικονοµικό 

κόστος για τα Κράτη που ρυπαίνουν, για τις επιχειρήσεις τους, αλλά και για τους 

πολίτες – καταναλωτές. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το Κιότο, η αξιοπιστία της διεθνούς κλιµατικής 

πολιτικής δοκιµάστηκε, καθώς τα βιοµηχανικά συµβαλλόµενα µέρη άρχισαν 

σταδιακά να διαπιστώνουν ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Πρωτοκόλλου (κυρίως 

οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι µείωσης των εκποµπών) αποδεικνύονταν δυσκολότεροι 

από όσο είχε αρχικά εκτιµηθεί. Σήµερα η Σύµβαση – Πλαίσιο για την Κλιµατική 

αλλαγή αποτελεί µια «χρυσή τοµή» ανάµεσα σε διαφοροποιηµένα διεθνή πολιτικά 

και οικονοµικά συµφέροντα και περίπλοκα επιστηµονικά δεδοµένα. Παρά τον 

εύθραυστο χαρακτήρα της Σύµβασης – Πλαίσιο και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η 

πλειοψηφία των χωρών της διεθνούς κοινότητας αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη υγιούς 

περιβάλλοντος αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης 

ευηµερίας και ποιότητας ζωής.  

Παρά τις έντονες διαφωνίες, προσεγγίσεις, αλλά και αντιπαραθέσεις µεταξύ των 

βιοµηχανικών συµβαλλόµενων µερών, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να κρατήσει 

σταθερή θέση και να θεσπίσει και να εφαρµόσει ικανοποιητικές και πρωτοποριακές 

πολιτικές για τις κλιµατικές αλλαγές ικανοποιητικές και πρωτοποριακές. Επίσης 

δείχνοντας έµπρακτα την επιθυµία της να καταστήσει λειτουργικό και εφικτό το 
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Πρωτόκολλο του Κιότο, προχώρησε στην εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

για την Κλιµατική Αλλαγή, αλλά και της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση 

συστήµατος για την εµπορία των δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 

εντός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει να επισπεύσει τη 

διαδικασία καθιέρωσης του εµπορίου εκποµπών και να προσφέρει έτσι ένα 

αποτελεσµατικό από πλευράς κόστους µέσο αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. 

Από την άλλη πλευρά η χώρα µας είναι µια από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που επιτρέπεται να αυξήσει τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (αύξηση 

έως και 25% κατά την περίοδο 2008-2012 σε σχέση µε το έτος βάσης 1990). Οι 

προβλέψεις µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης Εκποµπών Αεριών Φαινόµενου 

Θερµοκηπίου (2000-2010) επισηµαίνουν µια αναµενόµενη σηµαντική αύξηση των 

εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου στην περίοδο µέχρι το 2020 και ιδιαίτερα 

στον ενεργειακό τοµέα. Συγκεκριµένα, η προβλεφθείσα συνολική αύξηση των 

εκποµπών σε σχέση µε το έτος βάσης ήταν +35,8% το 2010 και +56,4% το 2020. Ο 

µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των εκποµπών την περίοδο 2000-2020 εκτιµήθηκε σε 

1,2%. Επιπλέον, ο ενεργειακός τοµέας εµφανιζόταν να αποτελεί τη βασική πηγή 

εκποµπών µε ποσοστό συµµετοχής γύρω στο 79% το έτος 2010. Όµως, λόγω της 

ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας η πραγµατικότητα είναι διαφορετική από εκείνη 

που πρόβλεπε το προαναφερθέν Εθνικό Πρόγραµµα. Σύµφωνα µε τους 

Τυποποιηµένους Πίνακες Υπολογισµών Ρύπων – 2012 (Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 2013ζ), τα επίπεδα εκποµπής αερίων του 

θερµοκηπίου το έτος 2010 ήταν στο +12,9%, µε ΑΧΓ∆ (+12,7%, χωρίς ΑΧΓ∆). 

Όµως, το έτος 2007, πριν η ελληνική οικονοµία περάσει σε ύφεση, είχαν σηµειωθεί 

τα υψηλότερα επίπεδα εκποµπής αεριών, µε τα ποσοστά αύξησης να φτάνουν στο 

29,7% µε ΑΧΓ∆ (+28,6%, χωρίς ΑΧΓ∆) έναντι του 1990. Συνεπώς, οι προβλέψεις 

του Εθνικού Προγράµµατος µπορεί να µην είχαν µεγάλη απόκλιση από την 

πραγµατική κατάσταση το έτος 2010 αν δεν είχε µεσολαβήσει η οικονοµική ύφεση. 

Βεβαία, η µείωση στις εκποµπές ρύπων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι 

συγκυριακή και η κατάσταση αυτή αναµένεται να αντιστραφεί µε την ανάκαµψη της 

ελληνικής οικονοµίας. Εποµένως, είναι αναγκαίος ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 

ενός συνολικού προγράµµατος περιορισµού των εκποµπών στο οποίο θα 

προσδιορίζονται άµεσοι αλλά και µακροπρόθεσµοι στόχοι. Θα πρέπει να γίνουν 
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πολλά και σηµαντικά βήµατα στην κατεύθυνση της συγκρότησης µιας συνεκτικής και 

περιβαλλοντικά αποτελεσµατικής πολιτικής για τις Κλιµατικές Αλλαγές. Η θέσπιση 

του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου για την ενσωµάτωση της κοινοτικής 

νοµοθεσίας σε συνδυασµό µε την αναθεώρηση του Εθνικού Προγράµµατος για την 

αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, θα βοηθήσει την χώρα να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά, τον βασικότερο στόχο: «τη µείωση των εκποµπών αεριών του 

θερµοκηπίου κατά 70-75% το 2050 έναντι του 1990». 
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