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1630-1700:  Προσέλευση και εγγραφή 
συμμετεχόντων στην Ημερίδα

1700-1730 :  Χαιρετισμοί εκπροσώπων 
κομμάτων και άλλων φορέων

1745-1800:  Περιβάλλον και Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη. 
Βασίλειος Τσολακίδης:  
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΠΕ (Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

1800-1845:  Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και LPG.  
H εξέλιξη τους στην Ελλάδα  
και την Ευρώπη. 
 Ευστάθιος Λιδωρίκης: 
Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος 
Διοίκησης ΕΛΠΕ

1845-1900:  Νομικό Καθεστώς στην Ελλάδα 
και στην Ε.Ε για το περιβάλλον  
και την ενέργεια. 
Ευστάθιος Ανδρέου:  
Νομικός Σύμβουλος ΠΑΚΟΕ

1900-1915:  Αεριοκίνηση με Φυσικό αέριο  
και ατμοσφαιρική ρύπανση 
Δημήτρης Παπανίκας  
Καθηγητής Παν/μίου 

1915-1930:  Υφιστάμενο νομικό καθεστώς 
παραγόμενης ενέργειας  
από την Διαχείριση Αποβλήτων 
Ηλίας Αλεξάνδρου:  

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
 Νομικός Σύμβουλος ΠΑΚΟΕ 

1930-1945:  Παραγωγή Ενέργειας από 
απορρίμματα 
 Dr Ευστράτιος Καλογήρου

1945-2000:  Αποτελέσματα Μετρήσεων  
του ΠΑΚΟΕ σε πετρελαιοκίνητα  
και αεριοκίνητα ΤΑΧΙ 
Στυλιανός Λογοθέτης  
Χημικός Μηχανικός,  
Συνεργάτης του ΠΑΚΟΕ

2000-2015:  Περιβάλλον και Ενέργεια  

στην Ελλάδα με αριθμούς 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ

2015-2100: Συζήτηση

2100-2200:  Προβολή Ντοκιμαντέρ του ΠΑΚΟΕ 

με τίτλο  

«Πλανήτης Γη  Ώρα Μηδέν»

2200-2215:  Κλείσιμο Ημερίδας 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ

2215-2300: Μπουφές

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ,ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ και ΟΙΚΟΕΝ

Με αφορμή την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση που μαστίζει τον τόπο, σας προσκαλούν στην Ημερίδα που θα λάβει χώρα  
στην ισόγεια αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΕΩΣ» οδός Ραγκαβή 49 Γκύζη, πλησίον της εκκλησίας  

του Αγίου Ελευθερίου, την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 στις 17:00, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ.   
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες, έκθεση φωτογραφίας, προβολή ντοκιμαντέρ και  μπουφές με βιολογικά εδέσματα.

Θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Για το ΠΑΚΟΕ o Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Για το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ο Πρόεδρος Σπύρος Οικονομίδης

Για το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαδάκης
Για την ΟΙΚΟΕΝ η Πρόεδρος Ναταλία Χριστοδουλάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστής της εκδήλωσης: Στυλιανός Λογοθέτης, Χημικός Μηχανικός

Την Έναρξη της Ημερίδας θα πραγματοποιήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ κος Σωκράτης Φάμελλος
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Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτή η 
ημερίδα θα μαγνητοσκοπηθεί, θα 
δημοσιευθεί στην εφημερίδα του 
ΠΑΚΟΕ και θα δωθούν τα συμπερά-
σματα σε ένα δελτίο τύπου σε εφη-
μερίδα. Θα ήθελα να πω ότι μεταξύ 
αυτών που είχανε κληθεί για να είναι 
εδώ στην ημερίδα είναι και ο αναπλη-
ρωτής υπουργός ενέργειας και περι-
βάλλοντος ο κύριος Σωκράτης Φάμελ-
λος, ο οποίος δυστυχώς σήμερα μου 
τηλεφώνησε και μου είπε ότι δεν θα 
μπορέσει να έρθει γιατί θα είναι στο 
εξωτερικό. Μάλιστα μας έστειλε και 
ένα γράμμα που λέει:

Εκ μέρους του αναπληρωτή υπουρ-
γού, ο κύριος Μπάκης Γεώργιος γρά-
φει τα εξής: «Εκ μέρους του υπουρ-
γού ενέργειας και περιβάλλοντος, 
κύριου Σωκράτη Φάμελλου θα θέλα-
με να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτε-
ρα για την πρόσκληση σας, για την 
ημερίδα του ΠΑΚΟΕ, περιβάλλον και 
ενέργεια στις 20/2/2017. 

Δυστυχώς ο κύριος Φάμελλος δεν 
θα μπορέσει να παραβρεθεί και να 
απευθύνει τον εναρκτήριο χαιρετισμό 
όπως αρχικά επιθυμούσε, λόγω ανα-
χώρησης του στο εξωτερικό. Λυπού-
μαστε ιδιαίτερα για την αναστάτωση 
που ενδεχομένως προκαλεί αυτή η 
αλλαγή. Η κυρία Ελένη Μανώλη που 
είναι εδώ και θα ασχοληθεί, ευχαρι-
στούμε που παρευρίσκεται εδώ η κυρία 
Μανώλη, σύμβουλος του υπουργού 
στα θέματα κλιματικής αλλαγής και 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θα παρα-
κολουθήσει την ημερίδα και θα μετα-
φέρει τα συμπεράσματα της στον 
κύριο Φάμελλο. 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην 
προσπάθεια σας αυτή». 

Επίσης ο Κύριος Τζανακόπου-
λος, υπουργός επικρατείας, μας έστει-
λε ένα γράμμα πως δεν θα μπορέσει 
να παραβρεθεί στην εκδήλωση λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

Επίσης ο Βουλευτής, ο κ. Βαγιωνάς: 
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που 
μας απευθύνατε, να παρακολουθήσω 
την ημερίδα περιβάλλον και ενέργεια 
που διοργανώνετε στην αίθουσα κλπ. 
Επειδή θα βρίσκομαι εκτός Αθηνών 
αδυνατώ να παρευρεθώ. 

Επίσης ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Γεώργιος Καμίνης σας ευχαριστεί 
θερμά για την πρόσκληση για την 
ημερίδα που διοργανώνετε με θέμα 
«Περιβάλλον και Ενέργεια». Ωστό-
σο δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί 
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. 
Είναι αντιγραφή θα έλεγε κανείς αλλά 
έστω και αυτοί οι άνθρωποι που μας 
στείλανε αυτό το σημείωμα ελπίζω 
να έχουν συνειδητοποιήσει και όλοι 

μας, ότι οι καιροί δεν είναι τόσο καλοί 
και η ενημέρωση είναι υποχρέωση 
δική μας αφενός αλλά και υποχρέω-
ση των καταναλωτών είναι να αφου-
γκράζονται τα φαινόμενα και να αντι-
δρούν μόνοι. 

Θα δώσω τον λόγο στον κύριο 
Λογοθέτη ο οποίος θα αρχίσει τις 
ομιλίες και θα είναι ο συντονιστής 
της ημερίδας. Κύριε Λογοθέτη έχε-
τε τον λόγο. 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ευχαριστώ. 
Αγαπητοί φίλοι, ως συνεργάτης 

του ΠΑΚΟΕ, το οποίο 37 χρόνια τώρα 
αγωνίζεται σκληρά και επιμένει, θεω-
ρώ τιμή μου να αναλάβω τον συντο-
νισμό αυτής της ημερίδας. Αξίζει 
συγχαρητήρια αυτή η επιμονή, ο 
αγώνας που κάνει ο κύριος Χριστο-
δουλάκης. Πραγματικά απορώ με την 
επιμονή του. 

Βεβαίως σαν συντονιστής αυτής 
της ημερίδας θέλω να ευχαριστήσω 
πρώτα-πρώτα τους εξαίρετους ομι-
λητές που δέχθηκαν να είναι σήμε-
ρα κοντά μας και να μας ενημερώ-
σουν. Τον κύριο Τσολακίδη Βασίλειο, 
πρόεδρο του ΚΑΠΕ, με την συνεργα-
σία του οποίου κάνουμε την εκδήλω-
ση αυτή, τον καθηγητή κύριο Παπα-
νίκα, ο οποίος είναι κοντά μας, τον 
κύριο Στάθη Λιδωρίκη, τον κ. Σταύρο 
Καλογήρου, τους νομικούς συμβού-
λους του ΠΑΚΟΕ σύμβουλο, τον κύριο 
Ηλία Αλεξάνδρου και τον κύριο Στάθη 
Ανδρέου. Επίσης θέλω να ευχαριστή-
σω από βάθη καρδιάς, τον πρόεδρο, 
Τσούνη Γιώργο, ο οποίος μας προ-
σφέρει την αίθουσα, καθώς και όλο 
το προσωπικό: τον κ. Γιώργο, κυρία 
Αθανασία Ραχιώτη, τον κ. Παναγιώτη, 
τον Κ. Ναούμ που ήρθε εδώ, παρό-
τι άρρωστος να βάλει τις μικροφωνι-
κές εγκαταστάσεις, όλο το προσωπι-
κό του εξωραϊστικού συλλόγου «Άγιος 

Ελευθέριος», ο οποίος μας προσέφερε 
δωρεάν την αίθουσα αυτή, να κάνου-
με την εκδήλωση μας. Θέλω επίσης 
να ευχαριστήσω όλους που μας βοη-
θούν, τους συνεργάτες για όλη αυτή 
την προσπάθεια που γίνεται, και όλους 
εσάς, έστω που πολύ δύσκολα ήρθα-
τε, γιατί εδώ δεν έχει και πάρκινγκ, 
να μας ακούσετε. 

Η προσπάθεια, που εγώ σαν συντο-
νιστής θα κάνω, μέσω των ομιλητών 
και της συζήτησης που θα ακολου-
θήσει, είναι να δείξουμε και την ανα-
πτυξιακή προοπτική που έχουν τα 
θέματα που θα αναπτύξουμε. Διότι 
πιστεύω ότι από την ανάπτυξη του 
δικτύου του φυσικού αερίου και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 
της προσπάθειας για περιβαλλοντικές 
επενδύσεις, που θεωρούμε ότι είναι 
αναπτυξιακές, μπορούν να δημιουρ-
γηθούνε θέσεις εργασίας και αυτό θα 
ήταν μεγάλο επίτευγμα γιατί σήμερα 
πονάμε για θέσεις εργασίας. Για αυτό 
τον σκοπό βιντεοσκοπούμε αυτήν την 
συνάντηση, για αυτό πιστεύουμε ότι 
είναι χρήσιμες και σχετικές οι γνωρι-
μίες και η ανταλλαγή απόψεων από 
τους παρόντες. 

Έχουμε και ένα μπουφέ στο τέλος 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζη-
τήσουμε. Δίνοντας τα συμπεράσμα-
τα της ημερίδας στους αρμόδιους και 
τοπικούς φορείς, υπουργεία, επιμελη-
τήρια και κυρίως στα επιστημονικά 
μας ιδρύματα και στους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα, να ανοίξουμε δρό-
μο για ενδιαφέρουσες μελέτες που 
μπορούν να απασχολήσουν επιστη-
μονικό προσωπικό και να προσελ-
κύσουμε επενδύσεις στον τομέα του 
περιβάλλοντος της ενέργειας και του 
φυσικού αερίου. Θεωρώ ότι η χώρα 
μας είναι προνομιακή σε αυτούς τους 
τομείς, δεν χρειάζεται να το αναλύ-
σουμε περισσότερο, το καταλαβαίνου-

με. Θα φανεί και στις ομιλίες. 
 Εδώ καλώ τον πρώτο ομιλη-

τή σύμφωνα με το πρόγραμμα, τον 
κύριο Βασίλη Τσολακίδη, πρόεδρο 
του ΔΣ του ΚΑΠΕ, που θα αναπτύ-
ξει το θέμα: «Περιβάλλον και ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη». Πριν 
έρθει ένα σύντομο βιογραφικό: Ο 
Βασίλης Τσολακίδης είναι αρχιτέ-
κτονας μηχανικός (Koln, 1977) με 
εξειδίκευση στη Βιο-αρχιτεκτονική 
(Universitat Kassel, 1981). Διετέλε-
σε επιστημονικός συνεργάτης στο 
Ερευνητικό Κέντρο Οικολογικών 
Δομικών Υλικών του Πανεπιστη-
μίου Κάσσελ και ιδρυτικό μέλος 
του Γερμανικού Φορέα Οικολογι-
κών ελέγχων (oecotest). 

Δραστηριοποιήθηκε επαγγελ-
ματικά στο χώρο καινοτόμων οικο-
λογικών δομικών τεχνολογιών της 
Εξοικονόμησης ενέργειας και των 
ΑΠΕ. Έχει εργασθεί ως σύμβουλος 
επιχειρήσεων για θέματα ΑΠΕ, εξοι-
κονόμησης και οικολογικής δόμησης 
και κατείχε επί σειρά ετών διοικη-
τικές θέσεις σε ελληνικές και ξένες 
επιχειρήσεις. Διετέλεσε Διευθύνων 
Σύμβουλος της YTONG Porobeton 
και της THRACON AEBE και Πρό-
εδρος των DELTA SAND BRICK CO 
και ECO ENERGY SA. Έχει διδά-
ξει σε σεμινάρια, έχει δημοσιεύ-
σει άρθρα και εκδώσει βιβλία για 
την οικολογική δόμηση (Πράσινα 
σπίτια, Κατοικία και εξοικονόμη-
ση ενέργειας) και αποτελεί ενεργό 
μέλος του Ελληνικού και Ευρωπαϊ-
κού οικολογικού κινήματος. Από το 
Φεβρουάριο του 2015 είναι Πρόε-
δρος Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας. Κύριε 
Τσολακίδη, παρακαλώ στο βήμα. 

Β. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ: Καλησπέρα σας. 
Κυρίαρχο συστατικό των οικουμενι-
κών στρατηγικών του μέλλοντος απο-
τελoύν οι έννοιες ενέργεια, περιβάλ-
λον, κλιματική αλλαγή, αειφόρος, 
ή αλλιώς βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οι αυξανόμενες ανθρώπινες δρα-
στηριότητες κοντεύουν να εξαντλή-
σουν τις διαθέσιμες πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές, ταυτόχρονα, μολύνουν με 
περισσότερους από 28 δισεκατομμύ-
ρια τόνους CO2 την ατμόσφαιρα και 
θέτουν σε κίνδυνο την ισορροπία του 
συνολικού οικοσυστήματος. 

Με τον όρο «ανθρώπινη δραστη-
ριότητα» εννοούμε, κατά βάση, την 
πάσης μορφής παραγωγική δραστη-
ριότητα, τις μεταφορές, τις μετακινή-
σεις πρώτων υλών, των εμπορευμάτων 

Πρακτικά ημερίδας
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και ανθρώπων, δηλαδή την διαρκή 
αλληλεπίδραση του ανθρώπου με 
το περιβάλλον. 

Η ιστορία της εξέλιξης του ανθρώ-
που ταυτίζεται με μια διαδικασία 
κίνησης και μετακίνησης, με σκοπό, 
πρωταρχικά, την εξασφάλιση δια-
τροφής και τη διαμόρφωση απα-
ραίτητων μικροκλιματικών συν-
θηκών βιολογικής επιβίωσης. 

Μια χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα 
του ανθρώπινου οργανισμού συνιστά 
η ελλιπέστατη προσαρμοστικότητα 
του στο περιβάλλον. Ο άνθρωπος, σε 
αντίθεση με όλα τα άλλα έμβια όντα, 
επειδή δεν μπορεί να προσαρμόσει 
τις ανάγκες του στις συνθήκες του 
περιβάλλοντος του, μεταβάλει τεχνικά 
και προσαρμόζει τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες στις ανάγκες του, δηλαδή 
διαμορφώνει το ίδιο το περιβάλλον 
όπως το χρειάζεται, ακόμα και αν 
τούτο συχνά συνιστά καταστροφή. 

Η συνολική και διαρκής αυτή 
ανθρώπινη δραστηριότητα είναι 
συνυφασμένη με την κατανάλωση 
ενέργειας, σε ποσότητες μάλιστα που 
δεν μπορεί να εξασφαλίσει ο ανθρώ-
πινος οργανισμός από μόνος του. H 
βασική διατροφική ενέργεια για τον 
μεταβολισμό του ανέρχεται σε, μόλις, 
2 KWh/ ημέρα. 

Αργότερα ως «άνθρωπος συλλέ-
κτης, κυνηγός και ψαράς», για να 
συγκεντρώσει αυτές τις 2 KWh/ημέ-
ρα χρειάζονταν να καταναλώσει έως 
και 5 φορές περισσότερη ενέργεια, 
δηλαδή κατά μέσο όρο 10 KWh/ημέ-
ρα. Αναγκάζονταν λοιπόν να προβαί-
νει στην οικειοποίηση ξένης πηγής 
ενέργειας, όπως και συνέβη με τη 
χρήση της φωτιάς. Κατά την περίο-
δο της Γεωργίας και Κτηνοτροφί-
ας η κατανάλωση εκτινάσσεται πλέ-
ον έως και 24 φορές, σε σχέση με την 
βασική ενέργεια του μεταβολισμού 
του ανθρώπου. 

Για να καλύψει τις διαρκώς πολλα-
πλασιαζόμενες ενεργειακές ανάγκες 
του ο άνθρωπος προβαίνει πλέον στην 
εξαναγκαστική χρήση ζώων και την 
«σκλάβο-ποίηση» συνανθρώπων του. 

Μετατρέπεται πλέον σε ένα όν 
που θέτει στην υπηρεσία του άλλα 
όντα συμπεριλαμβανομένων και των 
συνανθρώπων του. Η καλλιέργεια της 
γης και η μεταφορά των προϊόντων 
διατροφής των ιδίων, των σκλάβων 
και των ζώων απαιτούν συνεχώς όλο 
και περισσότερη ενέργεια και εισά-
γουν ένα φαύλο κύκλο ατέρμονης 
ανάπτυξης των παραγωγικών μέσων 
και διαδικασιών. 

Για το σκοπό αυτό ο άνθρωπος 
εκχερσώνει τα δάση, καταστρέφει 
και μεταβάλει κατά το δοκούν την 
φυσική πανίδα και χλωρίδα, ανοί-
γει διώρυγες και αλλάζει τη ροή των 
ποταμών, αντλεί και εξαντλεί τους 
φυσικούς πόρους, παράγει επικίνδυ-
νους ρύπους, και μεταβάλει το φυσι-

κό κλίμα της υδρογείου. 
Αρκεί να αναφέρουμε πως μεταξύ 

400 και 1600 μ. Χ. , το ποσοστό των 
δασών επί της συνολικής έκτασης της 
δυτικής Ευρώπης, μειώθηκε από 90% 
στο 20% προκειμένου να ικανοποιη-
θούν οι ανάγκες σε πρώτες ύλες και 
σε ενέργεια, οι οποίες εξυπηρετού-
νταν ως τότε αποκλειστικά με ξυλεία. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη, έφερε τη 
χρήση, αρχικά, των στερεών ορυκτών 
καυσίμων και στη συνέχεια άλλων 
μορφών υδρογονανθράκων. 

Στην εποχή της βιομηχανικής 
επανάστασης η κατανάλωση ενέρ-
γειας εκτινάχθηκε στο 80-πλάσιο σε 
σχέση με τη βασική ενέργεια του 
μεταβολισμού του ανθρώπου. Η βαριά 
σωματική εργασία αντικαταστάθηκε, 
σε μεγάλο βαθμό, από τις μηχανές 
που διευκόλυναν την βιομηχανική 
μαζική παραγωγή. Οι συγκοινωνίες 
άλλαξαν ριζικά με την εμφάνιση τον 
σιδηρόδρομου, των αυτοκίνητων και 
των αεροπλάνων. Η ηλεκτρική ενέρ-
γεια επέτρεψε την ανάπτυξη σύγχρο-
νων μορφών επικοινωνίας και, μετέ-
πειτα, στη μεταβιομηχανική εποχή, 
τη δυναμική εξέλιξη των τεχνολογι-
ών της πληροφορικής. 

Σήμερα ο καθένας μας κατανα-
λώνει κατά μέσο παγκόσμιο όρο 50 
kWh/ημέρα σε τεχνικά παραγόμενη 
ενέργεια που αντιστοιχεί περίπου σε 
30 εργάτες. Όμως ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν οι τεράστιες διαφορές μετα-
ξύ των χωρών: Στην Ινδία 12 kWh/
ημέρα, στην Κίνα 33, 6 kWh/ημέρα, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 127 kW/ημέ-
ρα, (Ελλάδα 85 kWh/ημέρα) και τέλος 
στις ΗΠΑ πάνω από 250 kWh/ημέρα. 

Το περιβάλλον αγκομαχά υπό την 
πίεση των επιπτώσεων των συμβα-
τικών πηγών ενέργειας κυρίως των 
ορυκτών καυσίμων. Ταυτόχρονα επει-
δή το κόστος τους που αντιστοιχεί 
στο 80% του συνολικού ενεργειακού 
κόστους της χώρας και είναι σχεδόν 
εξ ολοκλήρου εισαγόμενες, συνιστούν 
τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυ-
ξη και εξανεμίζουν τα εισοδήματα 

των πολιτών. 
Το συνολικό ετήσιο εθνικό ενεργει-

ακό κόστος αντιστοιχεί στο 16 % του 
ΑΕΠ, υψηλότερο κατά 50% σε σχέση 
με την Γερμανία, την πλέον βιομη-
χανική ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα, 
η ενεργειακή φορολογία επιβαρύνει 
με 1200 ευρώ το χρόνο κάθε Έλληνα 
κάτοικο, ενώ στην Γερμάνια αντίστοι-
χα μόλις με 600 ευρώ. 

Οι συμβατικές πηγές ενέργειας 
συνιστούν συνεπώς τον κατεξοχήν 
αντίπαλο περιβάλλοντος και ανθρώ-
πων - καταναλωτών, για αυτό και 
έχουν κοινό συμφέρον να τις αντικα-
ταστήσουν τάχιστα με ΑΠΕ. Η Χώρα 
μας, η γεωμορφολογία, το κλίμα, η 
στεριά και η θάλασσα προσφέρουν 
ποικίλες, πλούσιες και ανεξάντλητες 
ΑΠΕ. Άλλες χώρες διαθέτουν υδρο-
γονάνθρακες, εμάς η φύση μας προί-
κισε με ΑΠΕ, ας τις αξιοποιήσουμε. 

Πως θα το πετύχουμε αυτό;
Πρωταρχικό κριτήριο για καθαρή 

ενέργεια αποτελεί η βασική αρχή: «η 
καθαρότερη πηγή ενέργειας είναι αυτή 
που δεν χρησιμοποιείται», συνεπώς το 
πρώτο μας μέλημα οφείλει να είναι ο 
ριζικός περιορισμός της ενεργειακής 
σπατάλης, που αντιστοιχεί σε μεγάλο 
μέρος της συνολικής κατανάλωσης. 
Χαρακτηρισμό παράδειγμα: 60% του 
παραγόμενου νερού σπαταλιέται πριν 
τη χρήση του. Γεγονός που αντιστοι-
χεί σε ενεργειακό κόστος εκατοντά-
δων εκατομμύρια ευρώ, αλλά και σε 
υπέρμετρο βάρος για το περιβάλλον 
και τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Μετά την καταπολέμηση της σπα-
τάλης, στρατηγικής σημασίας στόχο 
αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργει-
ας, η εφαρμογή της οποίας μπορεί 
να μειώσει την κατανάλωση μέχρι και 
πάνω από 50 % σε ορισμένους τομείς. 

Συμπεριφορές, δράσεις και μέτρα 
κατά της σπατάλης και υπέρ της εξοι-
κονόμησης μπορούν να περιορίσουν 
τη συνολική κατανάλωση στο ήμισυ, 
να αποφορτίσουν την περιβαλλοντι-
κή πίεση, να ανακουφίσουν οικονο-

μικά τους καταναλωτές και να ελα-
φρύνουν την εθνική οικονομία κατά 
τουλάχιστον 10 δις ευρώ. 

Οι οικονομικοί πόροι που θα εξοι-
κονομηθούν από τις παραπάνω δρά-
σεις και μέτρα, αποτελούν μια τερά-
στια πηγή χρηματοδότησης για τις 
απαραίτητες επενδύσεις χρήσης ΑΠΕ, 
σε αντικατάσταση των συμβατικών 
πηγών ενέργειας. 

Με γνώμονα τα ανωτέρω, συμ-
μετέχουμε ενεργά στην κοινή ευρω-
παϊκή πολιτική για την ενέργεια με 
δεσμευτικούς στόχους για τη μείω-
ση των εκπομπών, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη διείσδυση των ΑΠΕ 
στο ενεργειακό μας σύστημα. 

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι οι τεχνο-
λογίες χρήσης των ΑΠΕ, που είναι ήδη 
διαθέσιμες στην αγορά, είναι τεχνι-
κά ώριμες και οικονομικά αποδοτι-
κές και βιώσιμες. Για τη χώρα μας 
αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αξιο-
ποιηθούν η αιολική, η γεωθερμική, 
η ηλιακή και η υδροηλεκτρική ενέρ-
γεια, αλλά και η βιομάζα. 

Όμως εκτός από τη Βιομάζα, τη 
Γεωθερμία και τα Θερμικά Ηλιακά 
που παρέχουν θέρμανση και ψύξη 
χώρων πέραν της ηλεκτροπαραγω-
γής, οι υπόλοιπες ΑΠΕ δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μαζικά, αν δεν 
αυξηθεί δραστικά ο ηλεκτρισμός στο 
μείγμα της κατανάλωσης ενεργείας, 
όπου κυριαρχούν τα ορυκτά καύ-
σιμα με 85%, που είναι κυρίως τα 
πετρελαϊκά και εισαγόμενα. Κατά 
συνέπεια ο διευρυμένος εξηλεκτρι-
σμός των ενεργειακών καταναλώσε-
ων συνιστά αναγκαστική προϋπόθε-
ση αντικατάστασης των συμβατικών 
με ΑΠΕ. Δυστυχώς, όμως, τα τελευ-
ταία χρόνια η κατανάλωση της ηλε-
κτρικής ενέργειας μειώνεται αντί να 
αυξάνεται όπως θα ήταν επιθυμητό 
και αναμενόμενο. 

Τούτο δεν μπορεί να δικαιολο-
γηθεί αποκλειστικά και μόνο με την 
οικονομική κρίση και το γενικότερο 
περιορισμό της κατανάλωσης, ιδιαί-
τερα αν λάβουμε υπόψη το γεγονός 
ότι η ηλεκτροπαραγωγή συντελείται 
βασικά με εγχώριες πηγές (Λιγνί-
τη, Υδροηλεκτρικά, ΑΠΕ). Κατά την 
γνώμη μου, βασική αιτία αποτελεί 
το υπερβολικό τελικό κόστος του ηλε-
κτρικού ρεύματος συγκριτικά πάντα 
με τις υπόλοιπες πηγές. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις τα ορυκτά καύ-
σιμα παρέχουν φθηνότερη ενέργεια 
από την ηλεκτρική, κυρίως στη θέρ-
μανση και στη βιομηχανία. Το κόστος 
του ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνε-
ται επιπρόσθετα και αποκλειστικά με 
τη χρηματοδότηση των ΑΠΕ, του κοι-
νωνικού τιμολογίου και της υποστή-
ριξης του κόστους ρεύματος νησιωτι-
κών καταναλωτών. Έχουμε δηλαδή το 
μοναδικό παγκόσμιο παράδοξο φαι-
νόμενο, όπου η τιμή του ρεύματος 
επιβαρύνεται με τη συνολική επιδό-

Ο κ. Β. Τσολακίδης
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τηση του κόστους χρήσης πετρελαί-
ου για ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά 
(καταναλώνουν 12 % της συνολικής 
ηλεκτρικής ενέργειας). 

Αντίστοιχα, σοβαρότατο τεχνολο-
γικό εμπόδιο συνιστά και η ενεργεια-
κή αποθήκευση, επειδή η παραγόμε-
νη από ΑΠΕ ενέργεια δεν συμπίπτει 
πάντα με την κατανάλωση. 

Η Αιολική ενέργεια γνωρίζει τα 
τελευταία χρόνια αλματώδη ανάπτυ-
ξη σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Στην Ελλάδα, ο ρυθμός εγκατάστασης 
αιολικών σταθμών παραμένει σταθε-
ρός, παρά την παρατεταμένη κρίση, η 
εγκατεστημένη ισχύς έχει ξεπεράσει 
τα 2.200 MW. Η περαιτέρω αύξηση 
του αριθμού των ανεμογεννητριών 
και εγκατάστασή τους κοντά σε ευαί-
σθητες περιβαλλοντικά περιοχές θα 
μπορούσε να αυξήσει την ανησυχία 
των τοπικών κοινωνιών ως προς τις 
επιπτώσεις που μπορεί να δημιουρ-
γηθούν, κυρίως, στα πουλιά. 

Για το λόγο αυτό, τα τελευταία 
χρόνια πολλές άδειες εγκατάστασης 
συνοδεύονται από ειδικούς όρους 
που προβλέπουν τη συστηματική 
παρακολούθηση της επίδρασης των 
ανεμογεννητριών στους πληθυσμούς 
πουλιών, καθώς και στην υιοθέτηση 
αυτομάτων συστημάτων εντοπισμού 
και παράκαμψης της τροχιάς πρό-
σκρουσης των πουλιών με τα πτερύ-
για των ανεμογεννητριών. 

Η αξιοποίηση της Βιομάζας συμ-
βάλλει άμεσα στη μείωση εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, συνεισφέρει στη 
μείωση των παθογόνων οργανισμών, 
στη μείωση των οσμών και της περι-
βαλλοντικής ρύπανσης που προκαλεί 
η υφιστάμενη ανεξέλεγκτη διάθεσή 
τους στο έδαφος χωρίς προηγούμε-
νη επεξεργασία, καθώς και στην απο-
φυγή της μόλυνσης του υδροφόρου 
ορίζοντα με τεράστιο περιβαλλοντι-
κό όφελος. 

Όσον αφορά στη Γεωθερμική ενέρ-
γεια, οι περισσότερες σύγχρονες γεω-
θερμικές μονάδες παράγουν μηδε-
νικές εκπομπές αερίων ρύπων, ενώ 
έχει σημαντικά μικρότερες ανάγκες 
για χρήση νερού και γης από τις συμ-
βατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

Στον τομέα της ηλιακής ενέργει-
ας, η χώρα μας με την υψηλή ηλιακή 
ακτινοβολία και τη μεγάλης διάρκει-
ας ηλιοφάνεια, έχει ισχυρό πλεονέ-
κτημα για αποδοτικές ηλιακές εφαρ-
μογές. Ο νησιωτικός χώρος αποτελεί 
σημαντική προτεραιότητα εφαρμο-
γών με αξιόλογα οφέλη, εξυπηρετώ-
ντας τον τουρισμό και συμβάλλοντας 
στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή των 
Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων 
στη χώρα μας αφορά στην οικια-
κή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, 
μέσω συστημάτων θερμοσιφώνων. 
Πρέπει να τονισθεί ότι η διάδοση 

ηλιακών εφαρμογών στο βιομηχανι-
κό και δημόσιο τομέα είναι περιορι-
σμένη στην Ελλάδα, σε αντίθεση με 
άλλες χώρες, με άμεσο αποτέλεσμα την 
κατασπατάληση ενεργειακών πόρων, 
με οικονομικό κόστος και δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Πάραυτα, η βιομηχανία ΘΗΣ 
στην Ελλάδα παρουσιάζει αξιόλο-
γη δραστηριότητα. Οι εταιρείες του 
κλάδου επέτυχαν να διεισδύσουν σε 
όλες τις «δύσκολες» αγορές (Γερμα-
νία, Αυστρία, Κύπρος, Ισραήλ, Τουρ-
κία), ενώ συνολικά εξάγεται περίπου 
το 40 % της ελληνικής παραγωγής 
ηλιακών συλλεκτών. 

Από τις τεχνολογίες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, η φωτοβολτα-
ϊκή τεχνολογία παρουσιάζει επίσης 
σημαντικά πλεονεκτήματα και μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης. Είναι κατάλλη-
λη για διεσπαρμένη παραγωγή, με τα 
επακόλουθα οφέλη από πλευράς μεί-
ωσης απωλειών μεταφοράς και δια-
νομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β 
συστημάτων στην Ελλάδα έχει ήδη 
ξεπεράσει τα 2600 MWp. 

Κλείνοντας, επαναλαμβάνω ότι η 
χώρα μας είναι από τις πιο προικι-
σμένες χώρες της Ευρώπης, ως προς 
το δυναμικό ΑΠΕ, με δυνατότητα 
κάλυψης άνω του 50% των ενεργει-
ακών αναγκών της έως το 2030 (σε 
ηλεκτρισμό και θερμική ενέργεια), με 
ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλ-
λον. Είναι αναγκαίες ωστόσο ορισμέ-
νες θεσμικές παρεμβάσεις, ώστε να 
προωθηθούν περαιτέρω οι επενδύ-
σεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη 
αυτή των ΑΠΕ. Προς την κατεύθυνση 
κινείται το ΥΠΕΝ που διαρκώς επε-
ξεργάζεται τη βελτίωση της σχετικής 
νομοθεσίας, αξιοποίησης Γεωθερμι-
κής Ενέργειας, μικρών ανεμογεννη-
τριών, Βιομάζας/ Βιοαερίου, για την 
διευρυμένη χρήση του εργαλείου Net 
Metering, αλλά και μέτρων και σύγ-
χρονων χρηματοδοτικών εργαλείων 
στήριξης έργων εξοικονόμησης σε 
όλους τους τομείς. 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Eυχαριστούμε 
τον κ. Τσολακίδη για την πολύ σημα-
ντική συμβολή του, η ομιλία παρα-
καλώ να σταλεί και στη γραμματεία 
του ΠΑΚΟΕ, ώστε να ενσωματωθεί 
στο ένθετο που θα εκδοθεί. Παρακα-
λώ τώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
να έρθει στο βήμα ο κύριος Ευστάθι-
ος Λιδωρίκης. 

Ας διαβάσουμε ένα σύντομο βιο-
γραφικό του: Χημικός Μηχανικός, 
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΛΠΕ. Σπού-
δασε Χημικός Μηχανικός στο ΕΜΠ 
και διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
στον Καναδά. Συμμετείχε στην εκπό-
νηση κλαδικών μελετών για τη χημι-
κή βιομηχανία και στο σχεδιασμό 
και αξιολόγηση επενδυτικών σχε-
δίων (πετροχημικά, ανοξείδωτος 
χάλυβας, αλουμίνα, λιπάσματα). 

Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουρ-
γού βιομηχανίας, του προέδρου 
του ΤΕΕ, καθώς επίσης σύμβουλος 
στους δήμους Πειραιά και Αμαρου-
σίου σε θέματα διαχείρισης στερεών 
απορριμμάτων και κοστολόγησης 
υπηρεσιών. Μέλος ΔΣ του ΕΛΚΕ-
ΠΑ (1991-1993) και της Αλουμίνας 
(1989-1993). Βραβεύτηκε το Δεκέμ-
βριο του 1994 από την Ακαδημία 
Αθηνών για μελέτη ανακύκλωσης 
απορριμμάτων. 

Συγγραφέας (μαζί με τον Στάθη 
Τσοτσορό) του τετράτομου έργου 
“Τεχνολογική Αλλαγή και Οικονο-
μική Ανάπτυξη” (εκδόσεις Παπα-
ζήση, Νοέμβριος 2014). «Παράκλι-
ση να παραμείνουν στο τέλος όσο 
μπορούν ο κ. Τσολακίδης και ο κ. 
Λιδωρίκης για να εμπλουτίσουν με 
τις γνώσεις τους τη συζήτηση. 

Παρακαλώ τον κύριο Λιδωρί-
κη. Το θέμα που θα αναπτύξει είναι 
«Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και LPG. 
H εξέλιξη τους στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη».

Σ. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ: Είναι κοινά απο-
δεκτό ότι η κλιματική αλλαγή αποτε-
λεί ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα 

της εποχής μας. Σήμερα, είναι πλέον 
πιο σίγουρο από ποτέ, με βάση πολ-
λές επιστημονικές ενδείξεις, ότι οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά-
ζουν το κλίμα της Γης. Αέρια θερμο-
κηπίου, όπως διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2), απορροφούν την εκπεμπόμενη 
από την επιφάνεια της Γης θερμότη-
τα (υπέρυθρη ακτινοβολία). Αυξήσεις 
στις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις 
των αερίων αυτών έχουν ως αποτέ-
λεσμα δέσμευση περισσότερης θερ-
μότητας, με αποτέλεσμα την περαι-
τέρω θέρμανση της Γης. Ανθρώπινες 
δραστηριότητες, ιδιαίτερα αυτές που 
σχετίζονται με την καύση ορυκτών 
καυσίμων μετά την έναρξη της Βιο-
μηχανικής Επανάστασης, έχουν οδη-
γήσει σε αύξηση των ατμοσφαιρι-
κών συγκεντρώσεων του διοξειδίου 
του άνθρακα κατά περίπου 40 %, με 
το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης 
αυτής (πάνω από το 50 %) να λαμ-
βάνει χώρα μετά το 1970. 

Χωρίς αμφιβολία η αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί 
μια από τις σημαντικότερες προκλή-
σεις του 21ου αιώνα. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι εδώ και χρόνια πρωτο-
πόρος στο θέμα αυτό, συχνά δρώντας 
μονομερώς και επωμιζόμενη δυσα-
νάλογο κόστος. 

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο 
Παρίσι COP21, Δεκέμβριος 2015 με 
συμμετοχή 195 χωρών και η οποία 
τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο 2016 και 
έθεσε ως στόχο την συγκράτηση της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας έως 
2 οC το 2100, σε σύγκριση με τα προ 
βιομηχανικής επανάστασης επίπεδα, 
είναι στο πυρήνα της μια συμφωνία 
για την ενέργεια, αφού τουλάχιστον 
δύο τρίτα των συνολικών εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαι-
ρα προέρχονται από τον ενεργειακό 
τομέα. Γι’ αυτό ο μετασχηματισμός 
του ενεργειακού τομέα αποτελεί απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την επίτευ-
ξη των στόχων. Στα πλαίσια της συμ-
φωνίας προβλέπονται Εθνικά Σχέδια 
Προσαρμογής, τακτικές αξιολογήσεις 
και αναπροσαρμογές στόχων καθώς 
και $100 δισ. ανά έτος ενίσχυση από 
τον πλούσιο Βορρά στον φτωχό Νότο 
μετά το 2020. 

Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός 
–Κύριες τάσεις

Κύριος στόχος της διεθνούς κοι-
νότητας είναι η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής με την προώθη-
ση μέτρων και δράσεων που θα περι-
λαμβάνουν:

• μείωση της συμμετοχής των στε-
ρεών καυσίμων και του πετρελαίου 

• προώθηση τεχνολογιών μηδενι-
κών εκπομπών άνθρακα (για παρά-
δειγμα ηλεκτρικά οχήματα) 

• εξοικονόμησης ενέργειας και 
αυξημένη ενεργειακή απόδοση

• αύξηση της συμμετοχής Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο κ. Σ. Λιδωρίκης
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Στα πλαίσια αυτά οι εκτιμήσεις 
των διεθνών οργανισμών προβλέπουν 
μείωση της συμμετοχής των ορυκτών 
καυσίμων και του πετρελαίου, περι-
ορισμένη μείωση της συμμετοχής 
της πυρηνικής ενέργειας και αύξη-
ση της συμμετοχής των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Ειδικότερα, η συμμετοχή των στε-
ρεών καυσίμων στην ΕΕ προβλέπε-
ται ότι κατά την περίοδο 2014-2040 
θα μειωθεί αποφασιστικά με ποσο-
στό που εκτιμάται έως και 62, 7 % 
από τον ΙΕΑ, ενώ σύμφωνα με την ΕΕ 
κατά 61, 1 % (EU Reference Scenario 
2016). Αντίστοιχα η συμμετοχή του 
πετρελαίου μειώνεται κατά 38, 3 % 
σύμφωνα με τον ΙΕΑ έναντι 14, 2 % 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΕ 
και οι εκτιμήσεις για το φυσικό αέριο 
αναφέρονται σε αύξηση της συμμε-
τοχής (την ίδια περίοδο 2014-2040) 
που κυμαίνεται μεταξύ 9, 6 % (ΙΕΑ) 
και 1, 67 % από την ΕΕ. Επίσης, την 
ίδια περίοδο μειωμένη εμφανίζε-
ται και η συμμετοχή της πυρηνικής 
ενέργειας σε ποσοστό που κυμαίνε-
ται μεταξύ 18, 0 % (ΙΕΑ) και 119, 7 
% από την ΕΕ (EU). 

Για το φυσικό αέριο οι υπάρχου-
σες εκτιμήσεις είναι ότι κατά τα επό-
μενα χρόνια θα συνεχίσει να κερδί-
ζει ποσοστά σε βάρος του άνθρακα, 
χάρις σε πολιτικές ενέργειας οι οποί-
ες ενθαρρύνουν την μετακίνηση του 
φυσικού αερίου προς τη βιομηχανία 
και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Στα πλαίσια αυτό αναμένεται 
να κινηθεί ταχύτερα σε σχέση με το 
πετρέλαιο και τον άνθρακα, με μέσο 
ετήσιο ρυθμό 1, 6 %, με το μεγαλύ-
τερο μέρος της αύξησης να προέρ-
χεται από την Κίνα, τη Μ. Ανατολή 
και τις ΗΠΑ. 

Το ποσοστό συμμετοχής του φυσι-
κού αερίου στην πρωτογενή ενέργεια 
θα ξεπεράσει το αντίστοιχο ποσοστό 
του άνθρακα καταλαμβάνοντας μέχρι 
το 2035 τη δεύτερη θέση ως ενεργει-
ακή πηγή. Η εκτίμηση αυτή στηρίζε-
ται αφ’ ενός μεν στην ταχύτατη αύξη-
ση της προσφοράς, ιδιαίτερα από το 
αμερικάνικο σχιστολιθικό αέριο (shale 
gas)1 και αφ’ ετέρου από την ταχύ-
τατη διεύρυνση του υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (liquefied natural gas, 
LNG) που αναμένεται μέχρι το 2035 
να αποτελεί πάνω από το 50 % του 
εμπορευόμενου φυσικού αερίου, με 
κύριους προμηθευτές ΗΠΑ, Αυστρα-
λία και Αφρική. 

Σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας προβλέπεται να είναι η ταχύ-
τατα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας, 
με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7, 
6 %, κυρίως λόγο της αυξανόμενης 
ανταγωνιστικότητας της ηλιακής και 
αιολικής ενέργειας. 

Η Κίνα αποτελεί την μεγαλύτερη 
πηγή ανάπτυξης των ανανεώσιμων 
πηγών κατά τα τελευταία χρόνια, προ-

σθέτοντας περισσότερη δυναμικό-
τητα ανανεώσιμων πηγών για ηλε-
κτρική ενέργεια απ’ ότι η Ευρώπη 
και ΗΠΑ μαζί. 

Παράλληλα με την προώθηση των 
ΑΠΕ προβλέπεται και επιτάχυνση ηλε-
κτρικών οχημάτων και άλλων σύγ-
χρονων μορφών ανάπτυξης. Το 2015 
ο αριθμός ηλεκτρικών οχημάτων σε 
κυκλοφορία παγκοσμίως ανήλθε σε 
1, 26 εκατ. οχήματα. 

Ο αριθμός αυτός, αν και πολύ 
μικρός σε σύγκριση με τον αριθμό 
συμβατικών οχημάτων (περίπου 1, 4 
δισ. οχήματα παγκοσμίως) είναι ιδι-
αίτερα σημαντικός αν ληφθεί υπό-
ψη ότι το 2014 υπήρχαν περίπου τα 
μισά ηλεκτρικά οχήματα, ενώ πριν 
μόλις πέντε χρόνια ο αριθμός των 
ηλεκτρικών οχημάτων ήταν ουσια-
στικά ανύπαρκτος. 

Τα φιλόδοξα σχέδια και η υποστή-
ριξη μέσω κινήτρων είχαν ως απο-
τέλεσμα την μείωση στο κόστος των 
ηλεκτρικών οχημάτων, την επέκτα-
ση της ακτίνας κίνησης, ενώ σε μια 
σειρά χώρες περιόρισαν τα εμπόδια 
που υπήρχαν για τους καταναλωτές. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξη-
θούν τα μερίδια αγοράς πάνω από 
το 1 % σε επτά χώρες: Νορβηγία, 
Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Γαλλία, 
Κίνα και Αγγλία. Ιδιαίτερα στη Νορ-
βηγία τα ποσοστά έφθασαν το 23 % 
και σχεδόν 10 % στην Ολλανδία, ενώ 
για πρώτη φορά η Κίνα έγινε η πρώ-
τη δύναμη στον κόσμο σε ηλεκτρικά 
οχήματα, ξεπερνώντας για πρώτη 
φορά τις ΗΠΑ. Επίσης, η Κίνα είναι 
η χώρα με την ισχυρότερη ανάπτυ-
ξη σε ηλεκτρικά δίκυκλα (e-scooters) 
και λεωφορεία. 

Κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια ο 
αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων σε 
κυκλοφορία, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί 
ταχύτατα, από περίπου 1, 2 εκατ. το 
2015 σε περίπου 100 εκατ. το 2035 
(5, 5 % του παγκόσμιου στόλου οχη-
μάτων). Περίπου 25 % των ηλεκτρι-
κών οχημάτων θα είναι PHEV (Plug-
in hybrids Electric Vehicles) και 75 
% BEV (Battery electric vehicles). 

Εκτός, όμως, από την προώθηση 
των ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκό-
σμιο επίπεδο, σημαντικό ρόλο στην 
μείωση εκπομπών άνθρακα θα παίξει 
και η προώθηση σύγχρονων μορφών 
μετακίνησης όπως είναι η αυτόνομη 
οδήγηση (οχήματα χωρίς οδηγό), η 
κοινή ιδιοκτησία σε οχήματα1 και η 
ομαδική μετακίνηση2. 

Υπάρχει, όμως, το σοβαρό ζήτη-
μα που σχετίζεται με τα καύσιμα που 
θα χρησιμοποιηθούν για την παρα-
γωγή της αναγκαίας, για τη φόρτιση 
των μπαταριών του ηλεκτρικού οχή-
ματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, 
σε χώρες που η ηλεκτρική ενέργεια 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 
άνθρακα, οι μειώσεις στις συνολι-
κές εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα από την κυκλοφορία ηλεκτρικών 
οχημάτων μπορεί να είναι ελάχιστες 
ή και χειρότερες. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα 
πρέπει να εγκαταλειφθεί η ιδέα της 
προώθησης των ηλεκτρικών οχη-
μάτων. Αντίθετα, τα ηλεκτρικά οχή-
ματα θα πρέπει να αποτελέσουν το 
βασικό θεμέλιο στις προσπάθειες της 
παγκόσμιας κοινότητας για βελτίωση 
της ποιότητας αέρα στις πόλεις και 
η μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. 

Στα πλαίσια αυτά το ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο μπορεί σήμερα να φαντά-
ζει ως κάτι ασήμαντο, σε σύγκριση 
με το συνολικό αριθμό των συμβατι-
κών οχημάτων, είναι όμως σίγουρο 
ότι πολύ σύντομα η επιτακτική ανά-
γκη για ουσιαστική αντιμετώπιση των 
σοβαρότατων περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων θα επιταχύνει την μαζική 
προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων. 

Σημαντικό παράγοντα στις προ-
σπάθειες της παγκόσμιας κοινότητας 
αποτελεί και η ενεργειακή απόδοση 
(energy intensity) που χαρακτηρίζεται 
ως η δυνατότητα παροχής περισσό-
τερων υπηρεσιών με την ίδια εισροή 
ενέργειας, ή η ίδια ποσότητα υπηρε-
σιών με λιγότερη εισροή ενέργειας. 

Ανανεώσιμη ενέργεια και ενερ-
γειακή απόδοση αποτελούν τους δύο 

βασικούς πυλώνες σε ένα ενεργειακά 
βιώσιμο μέλλον. 

Μεταξύ των δύο αυτών πυλώνων 
υπάρχουν συνέργειες, που σημαίνει 
ότι η αλληλεπίδραση ανανεώσιμης 
ενέργειας και ενεργειακής απόδο-
σης μπορεί να προσδώσει μεγαλύτε-
ρο αποτέλεσμα απ’ ότι το άθροισμα 
των δύο μερών. 

Κατά τη διάρκεια του 2015 δόθη-
κε ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριό-
τητες που σχετίζονται με ενεργειακή 
απόδοση, τόσο σε διεθνές όσο και σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η 
ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα αυτό 
οφείλεται αφ’ ενός μεν στην αναγνώ-
ριση του ρόλου της ενεργειακής από-
δοσης στη μείωση των αέριων εκπο-
μπών που σχετίζονται με ενέργεια και 
αφ’ ετέρου στα εκτεταμένα οικονομι-
κά οφέλη, όπως αυξημένη ενεργειακή 
ασφάλεια, περιορισμό της φτώχειας 
σε καύσιμα και βελτίωση της δημό-
σιας υγείας. 

Η Ενέργεια στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 

της Eurostat, η ακαθάριστη εγχώρια 
κατανάλωση στην Ελλάδα την περί-
οδο 2000 -2015 παρουσίασε μείωση 
13, 8 %, από 28. 298 ktoe το 2000 σε 
24. 386 ktoe το 2015. Την ίδια περίο-
δο (2000 -20150 η τελική κατανάλω-
ση ενέργειας παρουσίασε μείωση 12 
%. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μείωση 
ενέργειας στη βιομηχανία κατά 31, 2 
% και λιγότερο στις μεταφορές κατά 
-9, 9 % και την κατοικία κατά -2, 3 %. 

Το ποσοστό της εγκατεστημένης 
ισχύος συμβατικών μονάδων, την 
περίοδο 2012 -2016 (Σεπτ. ), μειώ-
θηκε από 63, 3 % το 2012 σε 56, 4 % 
τον Σεπτ. 2016, ενώ αντίθετα αυξή-
θηκε το ποσοστό των ΑΠΕ από 19, 8 
% το 2012 σε 27, 2 % τον Σεπτ. 2016

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για 
τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλά-
δα, η συνολική ακαθάριστη εγχώρια 
ενεργειακή κατανάλωση, κατά τη χρο-
νική περίοδο 2015-2040, εκτιμάται 
ότι θα μειωθεί κατά 15, 22 %, ενώ το 
ΑΕΠ της χώρας, για την ίδια χρονι-
κή περίοδο εκτιμάται ότι θα παρου-
σιάσει αύξησει περίπου 34 % (EU 
Refernce Scenario 2016). Σημαντι-
κή προβλέπεται η μείωση της συμμε-
τοχής των στερεών καυσίμων (περί-
που 58, 0 %), καθώς επίσης και του 
πετρελαίου κατά 26, 9 %, ενώ αντί-
θετα προβλέπεται αύξηση της συμμε-
τοχής του φυσικού αερίου κατά 33, 
87 % και των ΑΠΕ κατά περίπου 88 
% στη συνολική ακαθάριστη εγχώρια 
κατανάλωση ενέργειας. 

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά 
για τη χώρα μας το θέμα της ενερ-
γειακής απόδοσης, δεδομένου ότι 
για πολλά χρόνια η ενεργειακή από-
δοση δεν αποτελούσε μια προτεραι-
ότητα και για το λόγο αυτό υπάρχει 
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ευρύ φάσμα τομέων με μεγάλες δυνα-
τότητες για εξοικονόμηση ενέργειας 
που μπορούν να ωφεληθούν από την 
εφαρμογή μέτρων ενεργειακής από-
δοσης. Υπάρχει αρκετός χώρος για 
βελτιώσεις αλλά και επιτακτική ανά-
γκη για δράση τόσο στους δημόσι-
ους όσο και στους ιδιωτικούς τομείς. 

Επίλογος
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν 
γίνει πολυπλοκότερα καθιστώντας 
αναγκαία μια συνολική αντιμετώ-
πιση προς την κατεύθυνση της βιώ-
σιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης η 
οποία θα εδράζεται στο βασικό ηθικό 
αξίωμα για τον πλανήτη Γη ότι είναι 
λάθος να καταστρέφουμε την μελ-
λοντική παραγωγική ικανότητα της 
Γης προκειμένου να υποστηρίξουμε 
έναν σπάταλο και άδικο τρόπο ζωής. 

Σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όχι μόνο αντιμετωπί-
ζουμε το πρόβλημα δημιουργίας και 
διάδοσης των κανόνων για βιώσιμη 
ανάπτυξη, αλλά και δεν υπάρχει κοι-
νή αντίληψη των βασικών λόγων για 
την ανάγκη κανόνων. Μέχρι σήμερα, 
μόνο ένα σχετικά μικρό τμήμα της κοι-
νωνίας αποδέχεται την βιωσιμότητα 
ως κρίσιμη και επιτακτική. 

Ειδικότερα με την ενέργεια το 
παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο αλλά-
ζει. Παραδοσιακά κέντρα ενεργειακής 
ζήτησης ξεπερνιούνται από ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες ενεργειακές αγορές. 
Το ενεργειακό μίγμα μετατοπίζεται, 
διαμορφούμενο κυρίως από τεχνο-
λογικές βελτιώσεις και περιβαλλοντι-
κούς προβληματισμούς. 

Σε ότι αφορά τη χώρα μας, απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για να μπο-
ρέσουν να πραγματοποιηθούν νέες 
ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλά-
δα και να αξιοποιηθούν οι υφι-
στάμενες επενδύσεις είναι οι εξής:
•  Νομοθετική, ρυθμιστική και φορο-

λογική σταθερότητα. 
•  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 

ανταγωνιστικούς όρους και αξιο-
ποίηση όλων των δυνατών πηγών 
(τραπεζικό σύστημα, διεθνείς χρη-
ματοδοτικοί οργανισμοί όπως ΕIB/
EBRD, κεφαλαιαγορές)

•  Κοινή λογική και εκμετάλλευση της 
εμπειρίας άλλων χωρών – δεν χρει-
άζεται συνέχεια «να εφευρίσκουμε 
το τροχό»

•  Απλοποίηση διαδικασιών στο Δημό-
σιο

•  Ταχύτητα και συνέπεια στη εφαρμο-
γή νόμων και διοικητικών πράξεων 
και στην απονομή της δικαιοσύνης

Συμπερασματικά, η κλιματική αλλα-
γή αποτελεί το υπ’ αριθμό 1 πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια 
κοινότητα και η συμφωνία που επι-
τεύχθηκε στο Παρίσι αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα στην προσπάθεια 

της παγκόσμιας κοινότητας για αντι-
μετώπιση των σοβαρών προβλημά-
των που πηγάζουν από την κλιμα-
τική αλλαγή. 

Γι αυτό και η πορεία που πρέπει 
να ακολουθήσει η παγκόσμια κοινό-
τητα προς μια κοινωνία χαμηλού απο-
τυπώματος άνθρακα αποτελεί πλέον 
μονόδρομο. 

Το ερώτημα, όμως, που παραμέ-
νει είναι το αν η παγκόσμια κοινό-
τητα έχει τη θέληση ή ακόμα και τον 
χρόνο για να ολοκληρώσει ένα ταξίδι 
που, κατά πολλούς, άρχισε πολύ αργά, 
δεδομένου ότι οι έως τώρα δεσμεύ-
σεις των συμμετεχόντων για μείωση 
των εκπομπών εκτιμάται ότι απέχουν 
αρκετά από την επίτευξη του στόχου 
των 2οC. 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον 
κύριο Λιδωρίκη για την εμπεριστα-
τωμένη και με πολλά στοιχεία ομιλία 
του. Να στείλει στη γραμματεία την 
ομιλία του. Ερωτήματα πολλά προς 
συζήτηση. 

Τώρα, καλώ τον κ. Ευστάθιο Ανδρέ-
ου νομικό σύμβουλο του ΠΑΚΟΕ, 
απόφοιτο της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ-
σαλονίκη. Επίσης φοίτησε στο Πανε-
πιστήμιο Dundee της Σκωτίας με ειδί-
κευση στο Διεθνές εμπορικό δίκαιο 
και στο Πανεπιστήμιο της CERGY-
PONTOISE του Παρισιού στην δεο-
ντολογία του επιχειρηματικού δικαί-
ου. Είναι από τους νέους δικηγόρους, 
πολύ εμπεριστατωμένος. 

Σ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Καλησπέρα σας. Mε 
τη σημερινή μου παρουσίαση θα 
σας κάνω μια συνοπτική αναδρομή 
σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που 
ισχύει στην Ελλάδα και στην ΕΕ για 
τα ζητήματα της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος, αλλά και το πως οι 
δυο αυτοί τομείς δικαίου αλληλοε-
πιδρούν μεταξύ του. 

Προοιμιακά, θα ήθελα να αναφέρω 
ότι η σημερινή παρουσίαση δεν έχει 
στόχο να προχωρήσει στην ενδελεχή 

επεξεργασία κάθε νομοθετήματος που 
αφορά την ενέργεια και το περιβάλ-
λον αλλά έχει περισσότερο σκοπό να 
αποτυπώσει την γενικότερη αίσθηση 
από την εφαρμογή των συγκεκριμέ-
νων κανόνων δικαίου τόσο στην ΕΕ 
όσο και στην Ελλάδα ειδικότερα. 

Ενέργεια
Σχετικά με την ενέργεια θα πρέ-

πει να αναφέρουμε ότι:
Η Ευρώπη,  όντας ο μεγαλύτε-

ρος εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργει-
ας στον κόσμος,  αντιμετωπίζει μια 
σειρά από προκλήσεις:
• Aυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, 
• Aστάθεια των ενεργειακών τιμών
•  διαταραχές στον ενεργειακό εφδια-

σμό. 
• Από την άλλη, η πρόκληση είναι να 
μειωθεί ο αντίκτυπος του τομέα της 
ενέργειας στο περιβάλλον. 

Για τούς ανωτέρω λόγους, η ενερ-
γειακή πολιτική της ΕΕ έχει 3 κύρι-
ους στόχους:
• ασφάλεια του εφοδιασμού
• ανταγωνιστικότητα
• βιωσιμότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινί-
ασε σχέδια για μια Ευρωπαϊκή Ενερ-
γειακή Ένωση. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 
θα εξασφαλιστεί  ασφαλής οικονομικά 
προσιτή και φιλοπεριβαλλοντική ενέρ-
γεια για τους πολίτες και τις επιχει-
ρήσεις της ΕΕ. Σκοπός ρυθμιστικής 
επέμβασης της ΕΕ στην ενέργεια αυτή 
να ρέει ελεύθερα διαμέσου των εθνι-
κών συνόρων στην ΕΕ. Με τη βοήθεια 
νέων τεχνολογιών μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης και ανα-
καινισμένων υποδομών θα μειωθούν 
οι λογαριασμοί των νοικοκυριών, θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασί-
ας και δεξιότητες, και θα τονωθούν 
η ανάπτυξη και οι εξαγωγές. Στόχος 
είναι η Ευρώπη θα μετατραπεί σε μια 
βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική οικο-
νομία με χαμηλές εκπομπές άνθρα-
κα.  Να είναι πρωτοπόρος στις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και στην 
καταπολέμηση της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη. 

Παράλληλα, η Ενεργειακή Ένωση 
θα βοηθήσει την Ευρώπη να μιλά με 
μία φωνή σε παγκόσμια ενεργειακά 
ζητήματα. 

Η Ενεργειακή Ένωση θα έχει ως 
βάση την υφιστάμενη ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ, η οποία περιλαμ-
βάνει ένα Πλαίσιο Δράσης για την 
Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα 
το 2030 και τη Στρατηγική για την 
Ενεργειακή Ασφάλεια. 

Στόχοι της ΕΕ  
στον τομέα της ενέργειας

Η ΕΕ έχει θέσει ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους για το 2020, το 
2030 και το 2050. 

Στόχοι για το 2020:

•  μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τουλάχι-
στον 20% σε σύγκριση με τα επί-
πεδα του 1990

•  άντληση του 20% της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές

•  βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης κατά 20%. 

Στόχοι για το 2030:
•  μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 40%
•  άντληση τουλάχιστον του 27% της 

ενέργειας στην ΕΕ από ανανεώσι-
μες πηγές

•  αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 27-30%

•  διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργει-
ας σε ποσοστό 15%(δηλαδή το 15% 
της ενέργειας που παράγεται στην 
ΕΕ πρέπει να μπορεί να μεταφέρε-
ται και προς άλλες χώρες της ΕΕ). 

Στόχος για το 2050:
Μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σύγκρι-
ση με τα επίπεδα του 1990. Ο Ενερ-
γειακός Χάρτης Πορείας 2050 δείχνει 
πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος 
αυτός. Ειδικότερα η πρωταρχικός 
ευρωπαϊκός κανόνας που έχει σχέ-
ση με την ενέργεια στην ΕΕ βρίσκε-
ται στη Συνθήκη για την λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα στο Άρθρο 194 αναφέ-
ρει στην πρώτη παράγραφο του ότι:

Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγο-
ράς και λαμβανομένης υπόψη της 
απαίτησης να προστατευθεί και να 
βελτιωθεί το περιβάλλον, η πολιτική 
της Ένωσης στον τομέα της ενέργει-
ας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
κρατών μελών, έχει ως στόχο: α) να 
διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς 
ενέργειας, β) να διασφαλίζει τον ενερ-
γειακό εφοδιασμό της Ένωσης, και γ) 
να προωθεί την ενεργειακή αποδοτι-
κότητα και την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας καθώς και την ανάπτυξη νέων 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
και δ) να προωθεί τη διασύνδεση των 
ενεργειακών δικτύων. 

Ενδεικτική αναφορά της νομοθε-
σίας που αφορά στην ενέργεια ανά 
τομείς:
• Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
•  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  256/ 

2014 Ανταλλαγή πληροφοριών για 
επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή 
υποδομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

•  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  663/ 
2009 Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρό-
γραμμα Ανάκαμψης. Το Ευρωπαϊκό 
Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης 
(ΕΕΠΑ) μεριμνά για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής στον 
ενεργειακό τομέα, ιδιαίτερα για την 
εισαγωγή υποδομών διασύνδεσης, 

Ο κ. Ε. Ανδρέου
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την παραγωγή ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές, τη δέσμευση διο-
ξειδίου του άνθρακα και την προ-
ώθηση της ενεργειακής απόδοσης

• Εσωτερική αγορά ενέργειας
Ο με αριθμ.  713/2009 Κανονισμός 

Ιδρύει τον Οργανισμό Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

• Η οδηγίας Οδηγία 2009/72/ΕΚ 
— κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής 
ενεργείας της ΕΕ είναι και αυτή σχε-
τική με την εσωτερική αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας. 

•  Κανονισμός  (ΕΕ)  αρ ιθ . 
1227/2011 — ακεραιότητα και δια-
φάνεια στη χονδρική αγορά ενέργει-
ας Ο κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την παρακολούθηση των χονδρικών 
αγορών ενέργειας*. Αποσκοπεί στην 
απαγόρευση καταχρήσεων όπως είναι 
η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πλη-
ροφοριών* και η χειραγώγηση της 
αγοράς*. 

• Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρί-
ων Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % 
της συνολικής κατανάλωσης ενέρ-
γειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
Η παρατήρηση έχει να κάνει με το 
γεγονός ότι ο κτιριακός τομέας διευ-
ρύνεται και το ίδιο και οι ενεργειακές 
απαιτήσεις του. Εάν η ΕΕ τις περι-
ορίσει, θα μειώσει την ενεργειακή 
εξάρτηση και τα αέρια του θερμοκη-
πίου της, και θα σημειώσει πρόοδο 
στον στόχο της να μειώσει τη συνο-
λική κατανάλωση ενέργειας κατά 20 
% έως το 2020. 

Από παραπάνω απαρίθμηση παρα-
τηρούμε πόσο άρρηκτα είναι συνυφα-
σμένη η ενεργειακή νομοθεσία με την 
περιβαλλοντική για αυτή την σχέση 
δε θα κάνουμε ιδιαίτερη προσεχώς. 
Όσον αφορά αμιγώς την περιβαλλο-
ντική νομοθεσία στην ευρωπαϊκή 
ένωση έχουμε να καλό είναι να ανα-
φέρουμε κάποια ζητήματα για την 
ιστορική εξέλιξη των νομοθετημάτων. 

Παράλληλα με τις διεθνείς εξελί-
ξεις, ξεκίνησε και η δραστηριοποίηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε ΕΟΚ) 
με την πολιτική και νομική προστα-
σία του περιβάλλοντος. Αρχικά με 
σκοπό την διασφάλιση της εύρυθ-
μης λειτουργίας της κοινής αγοράς, 
θεσπίστηκαν τα πρώτα περιβαλλο-
ντικά μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Στην συνέχεια όμως και λόγω της 
πίεσης της κοινής γνώμης, η Ευρω-
παϊκή Ένωση έχει εξελιχθεί σε πρω-
τοπόρο στον τομέα της προστασίας 
του περιβάλλοντος, διεθνούς αναγνώ-
ρισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακο-
λουθεί, συμπορεύεται με και πολλές 
φορές οδηγεί τις διεθνείς περιβαλ-
λοντικές εξελίξεις. Οι ημερομηνίες – 
σταθμοί στην εξέλιξη της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας και πολιτικής είναι:

 • 1973: 1ο Πρόγραμμα Δράσης για 
το Περιβάλλον. Από τότε έχουν υπάρ-
ξει επτά προγράμματα δράσης με το 
πιο πρόσφατο, το 7ο να έχει προθε-
σμία ολοκλήρωσης το 2020. 

 • 1986: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πρά-
ξη προσθέτει κεφάλαιο στις πολιτικές 
της ΕΟΚ για το περιβάλλον (σήμερα 
άρθρα 191-194 της ΣΛΕΕ). 

 • 1992: Συνθήκη του Μάαστριχτ 
– η περιβαλλοντική ενσωμάτωση σε 
όλες τις πολιτικές της ΕΕ ως απαίτη-
ση (άρθρο 6). 

 • 1997: Συνθήκη του Άμστερνταμ: 
η Αειφόρος ανάπτυξη θεσμοθετείται 
ως στόχος της ΕΕ (άρθρο 2). 

 • 2001: Υιοθέτηση Στρατηγικής 
Αειφόρου Ανάπτυξης από το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο στο Γκέτεμποργκ. 

 • 2007: Υιοθέτηση Ενεργειακού 
Πακέτου – Δέσμευση για μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 20% σε σχέση με το 1990 μέχρι 
το 2020. 

Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το περιβάλλον πηγά-
ζει όπως παραπάνω είπαμε από τα 
άρθρα 2, 6, και 191- 193 της Συνθή-
κης για την Λειτουργία της Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 
υιοθετηθεί πολιτικές δεσμεύσεις και 
στρατηγικές υψηλότατου επιπέδου 
αλλά και πληθώρα περιβαλλοντικών 
νομοθετημάτων (οδηγίες, κανονισμοί 
και αποφάσεις). 

Ενδεικτικά, υπάρχουν περισσό-
τερες από 400 Οδηγίες που ρυθμί-
ζουν θέματα περιβαλλοντικής προ-
στασίας καλύπτοντας ένα ευρύτατο 
φάσμα θεμάτων όπως την προστασία 
της φύσης, του ατμοσφαιρικού αέρα, 
των υδάτων, την ηχορύπανση, τη δια-
χείριση των αποβλήτων αλλά και την 
πρόσβαση στην περιβαλλοντική πλη-
ροφορία και τους κανόνες εκτίμησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Επιπρόσθετα το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) βάσει 
των αποφάσεων του, έχει ενισχύσει 
την περιβαλλοντική νομοθεσία ζητώ-
ντας την εφαρμογή της και ερμηνεύ-
οντας τις διατάξεις της. Σημειώνεται 

ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεω-
ρεί ότι μπορεί να υπάρχει παράβαση 
του Κοινοτικού δικαίου από ένα κρά-
τος μέλος, κινεί προδικαστική δια-
δικασία για την παράβαση η οποία 
συνίσταται σε:

• Προειδοποιητική επιστολή που 
αποτελεί την πρώτη επίσημη ενημέ-
ρωση προς το κράτος μέλος ότι πιθα-
νώς υπάρχει παράβαση του κοινοτι-
κού δικαίου. 

• Αιτιολογημένη γνώμη. Η στοιχει-
οθέτηση της παράβασης του δικαίου. 

• Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Το ΔΕΚ πρέπει να διαπι-
στώσει αν πράγματι υπάρχει παράβα-
ση του Κοινοτικού Δικαίου. Σε αυτή 
την περίπτωση, με την καταδικαστι-
κή απόφαση το κράτος μέλος καλεί-
ται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
για να συμμορφωθεί με το Κοινοτικό 
Δίκαιο. Σε συνέχεια καταδίκης από 
το ΔΕΚ και όταν η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή παρατηρεί ότι το κράτος μέλος 
δεν συμμορφώνεται με την απόφαση 
του ΔΕΚ κινεί εκ νέου προδικαστική 
διαδικασία ακολουθώντας τα ίδια 
βήματα με παραπάνω (προειδοποι-
ητική επιστολή, αιτιολογημένη γνώ-
μη, παραπομπή στο ΔΕΚ). 

 • Σε περίπτωση δεύτερης καταδί-
κης στο ΔΕΚ δύναται (χωρίς να είναι 
υποχρεωτικό) να επιβληθεί χρηματι-
κό πρόστιμο στο κράτος μέλος. 

Η περιβαλλοντική νομο-
θεσία στην Ελλάδα

Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην 
Ελλάδα ακολουθεί τις διεθνείς και 
ευρωπαϊκές συντεταγμένες αρκετά 
στενά. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες 
νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος ξεκινούν 
ήδη από πολύ νωρίς, π. χ. ο ορισμός 
εθνικών δρυμών θεσμοθετήθηκε ήδη 
από τη δεκαετία του 1930. Σήμερα, 
τουλάχιστον στο πλαίσιο της ΕΕ, η 
Ελλάδα δυστυχώς θεωρείται ουρα-
γός στην εκπλήρωση των περιβαλ-
λοντικών της δεσμεύσεων. 

Το Σύνταγμα 1975/1986/2001 

– άρθρο 24
Το Σύνταγμα της Ελλάδας, έτσι 

όπως διαμορφώθηκε το 1975 θεω-
ρήθηκε για την εποχή του ιδιαιτέρως 
πρωτοπόρο καθώς το άρθρο 24 είχε 
σαφή αναφορά στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Ειδικότερα το Σύνταγ-
μα του 1975, και ειδικότερα το άρθρο 
24, έτσι όπως έχει αναθεωρηθεί το 
1986 και το 2001:

 • κατοχυρώνει την προστασία του 
περιβάλλοντος ως υποχρέωση του 
Κράτους και μετά την αναθεώρηση 
του 2001 ως δικαίωμα του καθενός. 

 •  θεσπίζει την αρχή της αειφορί-
ας ως νομικό κανόνα από τον οποίο 
απορρέουν υποχρεώσεις, δεσμεύσεις 
και περιορισμοί για το νομοθέτη, τις 
δημόσιες πολιτικές και τις ιδιωτικές 
δραστηριότητες. 

 • δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
προστασία των δασών (μαζί με το 
αρθ. 117, παρ. 3, 4) καθώς προβλέπει:
1. Υποχρεωτική κήρυξη εκτάσεων ως 
αναδασωτέων
2. Απαλλοτρίωση δασών μόνο υπέρ 
του Δημοσίου και την υποχρέωση δια-
τήρηση της δασικής μορφής (εκτός 
έργων δημόσιας ωφέλειας)
3. Υποχρέωση σύνταξης δασολογίου
4. Ορισμό δάσους και δασικών εκτά-
σεων (ερμηνευτική)

• προβλέπει την θέσπιση κανόνων 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχε-
διασμού και υποχρεώνει την κατάρ-
τιση χωροταξικού σχεδίου και πολε-
οδομικού σχεδιασμού. Η διαδικασία 
αυτή έχει καθυστερήσει περισσότερο 
από 20 χρόνια. 

• θεσπίζει την υποχρέωση σύντα-
ξης εθνικού κτηματολογίου, μία υπο-
χρέωση που ακόμα όπως ξέρουμε 
όλοι εκκρεμεί. 

Νόμος 1650/1986
Ο νόμος-πλαίσιο 1650/1986 απο-

τελεί το βασικό νομοθετικό εργαλείο 
με το οποίο μεταφράζονται σε πράξη 
αρχές του άρθρου 24 του Συντάγμα-
τος και ειδικότερα οι διατάξεις περί 
υποχρέωσης του κράτους στην περι-
βαλλοντική προστασία, η οποία ανα-
γνωρίζεται ως θεμελιώδες και ανα-
πόσπαστο μέρος της πολιτιστικής 
και αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι 
διατάξεις του συνταγματικού αυτού 
νόμου ουσιαστικά θέτουν τις βάσεις 
έτσι ώστε το κράτος και οι μηχανι-
σμοί του να μπορέσουν να υλοποιή-
σουν συγκεκριμένες δράσεις και έργα 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Οι βασικές του διατάξεις αφορούν τα 
ακόλουθα θέματα:

 • Προστασία του περιβάλλοντος 
από έργα: Θεσπίζονται οι κανόνες 
και τίθενται οι προϋποθέσεις για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων 
και ορίζονται οι προδιαγραφές για 
τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων. Όπως εν μέρει αντικατα-
στάθηκε από τον Ν.  4014/2011 και 
από τον Ν.  3010/2002για να ενσω-
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ματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη 
η οδηγία 35/2003. 

 • Προστασία του περιβάλλοντος 
από τη ρύπανση: Θεσπίζεται η δυνα-
τότητα του κρατικού μηχανισμού να 
θέσει όρια, να παρακολουθεί την ποι-
ότητα και να επιβάλει μέτρα για την 
προστασία της ατμόσφαιρας, των 
νερών, του εδάφους, και την μείωση 
των στερεών αποβλήτων, των συσκευ-
ασιών προϊόντων, του θορύβου, των 
επικίνδυνων ουσιών και της ραδιε-
νέργειας. 

 • Προστασία της φύσης και του 
τοπίου: Θεσπίζονται τα κριτήρια και η 
διαδικασία χαρακτηρισμού περιοχών 
(απόλυτης προστασίας, προστασίας, 
εθνικά πάρκα, προστατευόμενα τοπία, 
κτλ) καθώς και οι αρχές προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης 
προβλέπεται η προστασία αυτοφυών 
ειδών χλωρίδας και πανίδας. 

 • Υπηρεσίες Περιβάλλοντος: Θεσμο-
θετούνται οι πρώτες υπηρεσίες περι-
βάλλοντος και τίθενται οι βάσεις για 
την λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών. 

 • Κυρώσεις και αστική ευθύνη: 
Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής 
κυρώσεων για παράβαση της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω 
διατάξεις συμπληρώνονται από τοΝ. 
4042/2012

Αν και ο νόμος 1650/1986 θεω-
ρείται πρωτοπόρος για την εποχή 
του, σήμερα χρήζει αναθεώρησης και 
εκσυγχρονισμού και γι αυτό και σε 
πολλά κομμάτια του όπως ήδη είπα-
με αυτό έχει συντελεστεί. 

Βέβαια, από το 1986 το νομικό 
πλαίσιο προστασίας του περιβάλλο-
ντος έχει συμπληρωθεί με άλλους 
νόμους καθώς και Κοινές Υπουργι-
κές Αποφάσεις (ΚΥΑ) και Προεδρικά 
Διατάγματα (ΠΔ). Επιπλέον, η Ελλάδα 
έχει κυρώσει με νόμους, ΚΥΑ και ΠΔ 
πολλές διεθνείς συμβάσεις και ενσω-
ματώσει στο εθνικό της δίκαιο Κοινο-
τικές Οδηγίες της ΕΕ. Ακόμη υπάρχει 
σειρά διοικητικών και κανονιστικών 
πράξεων που ορίζουν τις περιβαλ-
λοντικές υποχρεώσεις και ευθύνες. 
Σημαντικό επίσης ρόλο στην εδραίω-
ση του περιβαλλοντικού δικαίου στην 
Ελλάδα έχουν και οι αποφάσεις των 
δικαστηρίων με ιδιαίτερη βαρύτητα 
στη νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ) και ειδικά του Ε’ 
Τμήματος το οποίο αποτελεί τον περι-
βαλλοντικό θεσμοφύλακα της χώρας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην 
αλληλεπίδραση της νομοθεσίας 
για το περιβάλλον (ατμοσφαιρική 
ρύπανση) και αυτή της ενέργειας 
στην ελλάδα και την ΕΕ μπορούμε 
να αναφέρουμε τα εξής:

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι 
άμεση συνέπεια της ενεργειακής 
πολιτικής. Τα ισχύοντα μέτρα στην 
Ευρωπαική ένωση και την Ελλάδα 
συνοψίζονται κατωτέρω:

Προώθηση των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας. 
Η νέα Οδηγία 2009/28, για την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ΑΠΕ, καταργεί τις Οδηγίες 2001/77 
και 2003/30. Στο πλαίσιο της 30 Οδη-
γίας 2001/77 η Ελλάδα είχε ως στόχο 
μέχρι το 2010, το 20, 1% της ηλεκτρο-
παραγωγής να προέρχεται από ΑΠΕ. 
Το 2006 με την ΚΥΑ 104247 ρυθμί-
στηκε η διαδικασία προκαταρκτικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξι-
ολόγησης και έγκρισης περιβαλλο-
ντικών όρων έργων ΑΠΕ σύμφωνα 
με το αρθ. 4 του Ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 2-10 
και 17 του Ν. 4014/2011. 

Ο Νόμος 3851/2010 «Επιτάχυν-
ση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ», 
ΦΕΚ 85/Α/4. 6. 2010 τροποποιεί τον 
Ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ΑΠΕ και συμπα-
ραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής απόδοσης», και λαμβάνει σει-
ρά μέτρων με στόχο την επιτάχυνση 
ανάπτυξης των ΑΠΕ. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνεται η σύσταση ειδικής 
Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
για έργα Α. Π. Ε. (Άρθρο 11). 

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων:
Η Οδηγία 2002/91 για την ενερ-

γειακή απόδοση κτιρίων ενσωματώ-
θηκε στο ελληνικό δίκαιο 31 καθυστε-
ρημένα, με τον Ν. 3661/2008, ΦΕΚ 
89/Α/19. 5. 2008. 

Με την ΚΥΑ 5825/9. 4. 2010 εγκρί-
νεται ο Κανονισμός Ενεργειακής Από-
δοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Ο ΚΕΝΑΚ 
θεσμοθετεί τον ολοκληρωμένο ενερ-
γειακό σχεδιασμό κτιρίων με σκοπό 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης τους, την εξοικονόμηση ενέργειας 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Προώθηση της χρήσης βιοκαυ-
σίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυ-
σίμων για τις μεταφορές σύμφωνα 
με την Οδηγία 2003/30. 

Ο Νόμος 3423/2005 ρυθμίζει 
την εισαγωγή στην ελληνική αγορά 
βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσι-

μων καυσίμων. 
Από την παραπάνω ενδεικτική 

αναφορά διαφαίνεται ακριβώς αυτό 
που λέγαμε στην αρχή περί αλληλε-
πίδρασης των δυο τομέων δικαίου 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνι-
κό επίπεδο. 

Ειδικότερα για ότι αφορά την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας στην Ελλάδα. 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφα-
νές ότι τόσο η παγκόσμια κοινότη-
τα, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
η Ελλάδα, έχουν στη διάθεση τους 
τα νομικά εργαλεία (δεσμεύσεις και 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις) για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Παρό-
λα αυτά οι επιστημονικές ενδείξεις 
και παρατηρήσεις δεν φανερώνουν 
άμβλυνση των περιβαλλοντικών πιέ-
σεων. Αντίθετα, οι περιβαλλοντικές 
προκλήσεις είναι ορατές, αισθητές 
και επιστημονικά τεκμηριωμένες με 
τάσεις περαιτέρω υποβάθμισης των 
φυσικών πόρων και λειτουργιών. Για 
αυτό το λόγο, απαιτείται ακόμα μεγα-
λύτερη και πιο εντατική προσπάθεια 
για εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, τόσο όσον αφορά το τυπι-
κό μέρος της νομοθεσίας όσο και την 
επί της ουσίας εφαρμογή της. 

Αντίστοιχη είναι η πρόσκληση 
και για την Ελλάδα, όπου η εφαρμο-
γή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
χαρακτηρίζεται επιεικώς ως ελλιπής. 
Συγκεκριμένα:

Α. Τα συμπεράσματα των ετήσιων 
εκθέσεων του WWF Ελλάς με τίτλο 
«Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περι-
βαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα» 
φανερώνουν την επικρατούσα κατά-
σταση και την εν γένει ελλιπή προ-
στασία του περιβάλλοντος στην χώρα. 

Β. Σε παρόμοιες παρατηρήσεις 
κατατείνει και η Ευρωπαϊκή επιτρο-
πή σε έκθεση που δημοσιεύτηκε τον 
Φεβρουάριο του 2017, η οποία απο-
τελεί τμήμα της ετήσιας επισκόπησης 
του τρόπου εφαρμογής της περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ, υπογραμμίζεται ότι η Ελλά-
δα διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλ-
λον, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 
πολυάριθμες ευκαιρίες για βιώσιμη 
ανάπτυξη . Ωστόσο, όπως αναφέρεται, 
η προστασία του πρέπει να ενισχυθεί 
σημαντικά, ενώ «παρατηρείται συχνά 
ότι οι πολύπλοκες διοικητικές δομές 
και διαδικασίες μπορεί να προκαλέ-
σουν σημαντικές καθυστερήσεις. …, 
αποτελώντας ενίοτε το βασικό εμπό-
διο για την εφαρμογή της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας». 

Η εν λόγω δυσχέρειες παρακολού-
θησης της περιβαλλοντικής νομοθεσία 
αποτυπώνονται και από την ευρωπαϊ-
κή στατιστική αρχή η οποία κατατάσ-
σει την Ελλάδα στην δεύτερη θέση σε 
αριθμό περιβαλλοντικών παραβάσε-
ων στην Ευρώπη για το έτος 2015. 

Συμπερασματικά

Όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί η 
περιβαλλοντική νομοθεσία τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην ΕΕ δεν είναι 
απομονωμένος τομέας. Είναι από-
λυτα συνδεδεμένος με τις πολιτικές 
προτεραιότητες αλλά και την διοικη-
τική ικανότητα του κάθε κράτους να 
προσαρμοστεί στις σύγχρονες και πιε-
στικές προκλήσεις. Ακριβώς για αυτό 
το λόγο η αποτελεσματική εφαρμογή 
της απαιτεί κάποιες βασικές προϋ-
ποθέσεις. Απαιτεί δομές, υποδομές, 
καταρτισμένο και επαρκές προσωπικό, 
πολιτική βούληση, παρακολούθηση, 
ελέγχους, κοκ. Για να εκπληρωθούν 
οι προϋποθέσεις αυτές χρειάζεται ένα 
λειτουργικό σύγχρονο σύστημα περι-
βαλλοντικής διακυβέρνησης. Η δημι-
ουργία αυτού πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα.  

Σας ευχαριστώ για την ακρόα-
ση και σας εύχομαι καλή συνέχεια. 
Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Να παρακαλέσω 
τον κύριο Δημήτριο Παπανίκα να 
εισηγηθεί το θέμα «Αεριοκίνηση και 
Φυσικό Αέριο» αλλά πρώτα λίγα λόγια 
για τον κ. Παπανίκα. Είναι διπλωμα-
τούχος Μηχανολόγος-Αεροναυπηγός 
και διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Ααχεν 
της Γερμανίας με επιστημονική έρευ-
να στο Κέντρο Ερευνών Αεροπορίας 
και Διαστημοπλοϊας Γερμανίας. Εκλέ-
χτηκε τακτικός καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο Πατρών Διευθυντής Εργα-
στηρίου Μηχανικής των Ρευστών 
και του Ενεργειακού Τομέα, ιδρυτι-
κός σύμβουλος του Κέντρου Τεχνολο-
γίας Αεροπορίας(1979-81) Πρόεδρος 
του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας (1981-83) και 
μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ), Πρόεδρος της ΕΑΒ και της 
Ολυμπιακής, Πρόεδρος της ΑΣΚΕ της 
ΔΕΗ, Πρόεδρος του ΔΣ της δημόσιας 
κατασκευαστικής εταιρείας ΕΤΕΚΑ 
(1999-2002) ιδρυτής και μέλος του 
Ινστιτούτου Υπολογιστικής Τεχνολο-
γίας και μέλος του Δ. Σ της Περιφε-
ρειακής Επιχείρησης Διανομής Φυσι-
κού Αερίου Αττικής. Εχει δημοσιεύσει 
πάνω από 100 επιστημονικές εργα-
σίες και εισηγήσεις, έχει συγγράψει 
5 βιβλία στους τομείς της Εφηρμο-
σμένης Ρευστομηχανικης Αεροδυνα-
μικής, Τεχνολογίας Φυσικού Αερίου 
και Αεροδιαστημικής και 11 Πανεπι-
στημιακά εγχειρίδια για τα μαθήματά 
του στην Πολυτεχνική Σχολή. Επίσης 
υπήρξε επιτυχημένος Δήμαρχος του 
Δήμου Αχαρνών. 

Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: (Παρουσιάζου-
με την μελέτη του καθηγητή και πρώ-
ην δημάρχου Αχαρνών Δημητρίου 
Παπανίκα. Ο κ. καθηγητής ο οποίος 
δίδασκε επί χρόνια στο Πανεπιστή-
μιο Πατρών άνοιξε την ομιλία του 
με παράθεση των παρακάτω βιογρα-
φικών στοιχείων με σχόλιο για την 
καθυστέρηση της διάδοσης του φυσι-
κού αερίου στην Δυτική Ελλάδα και 
Πελοπόννησο). 

Ο κ. Δ. Παπανίκας
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ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
• Το Φ. Α. (Μεθάνιο άνω του 90%) 
είναι ορυκτό καύσιμο!!
• Στην Ελλάδα εισάγεται από το 1996 
από Ρωσία (αέριο) & Αλγερία (υγρ/
μένο)
• Μεταφέρεται σε σωληναγωγούς υψη-
λής πίεσης (συνήθως μέχρι 60 bar!)
• Διανέμεται στους οικιακούς χρή-
στες με δίκτυα αγωγών σε χαμηλή 
πίεση και στις βιοτεχνίες και βιομη-
χανίες σε μέση πίεση. 

ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ Φ. Α.
• Φ. Α. στη δεξαμενή καυσίμου συμπι-
εσμένο σε πολύ υψηλή πίεση των 250 
bar(≈ 247 atm)
• Εξειδικευμένοι Σταθμοί Aνεφοδια-
σμού (πρατήρια 250 bar ) ~15 στην 
Ελλάδα
• 1 ΣτΕφ ανά ~100 αυτ ΦΑ, Γερμανία
• 1 ΣτΕφ ανά ~1. 000 αυτ ΦΑ, Ιταλία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  
ΣΥΓΚΡΙΣΗ Φ. Α. - 
ΒΕΝΖΙΝΗ- ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΟΦΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Φ. Α. 
• Μείωση εκπομπών ΝΟx μέχρι 
και 85%. 
• Μείωση εκπομπών CO περισσότε-
ρο από 90%. 
• Μείωση εκπομπών CO2 μέχρι και 
20%. 
• Μείωση σχηματισμού όζοντος 
(νέφους) κατά 80-90%. 
• Μείωση εκπομπών λεπτών σωμα-
τιδίων PM μέχρι 99%. 
• Μείωση μη-μεθανιούχων υδρογο-
νανθράκων μέχρι 80%. 
• Ελάχιστοι καρκινογόνοι αρωματικοί 
και πολυκυκλικοί υδρογονανθράκες. 

ΕΜΠΟΔΙΑ  
ΣΤΗΝ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΔΕΠΑ προβλέπει την αύξηση 
των πρατηρίων. 

ΟΜΩΣ: 
• προβλήματα και ιδιαιτερότητες για 
τον πολλαπλασιασμό τους 
• θα πρέπει να περνάει κοντά δίκτυο 
φ. α. 
• απαιτούμενες εγκρίσεις ασφαλείας 
(πολεοδομία, κλπ. )
• κόστος της επένδυσης υψηλό: εξο-
πλισμός συμπίεσης & αντλίες κλπ. 
υπολογίζεται σε >200. 000 ευρώ!
• και να αγοράζονται αυτοκίνητα 
Φ. Α. !!!

ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ  
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
• Εξακολουθεί να είναι αυξανόμενη 
αλλά με μειωμένο ρυθμό
• Κρίσιμο! Σημεία ανεφοδιασμού-
πρατήρια- απαιτούν ειδική υποδο-
μή για 250 bar

• Δύσκολη επένδυση για ‘ιδιωτική 
επιχειρηματικότητα’
• Διστακτικότητα, επιφυλακτικότητα 
οδηγών για αυτοκίνητα Φ. Α. (κυρίως 
σε ανεπτυγμένες χώρες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
• Υπάρχουν αρκετοί λόγοι, ώστε τα 
αυτοκίνητα Φ. Α. να γίνουν πιθανόν 
πιο πολυάριθμα στο μέλλον. 
• Κατά πόσον το Φ. Α. γίνει πιο προ-
σιτή επιλογή σε όλους τους τομείς 
οχημάτων απομένει να φανεί. 
• Μολονότι υπάρχουν ισχυροί οικο-
νομικοί λόγοι, που κάνουν το Φ. Α. 
ως ΥΦΑ κατάλληλο για φορτηγά, το 
μέλλον του ως ΣΦΑ για ημιφορτηγά 
και λεωφορεία είναι λιγότερο αβέβαιο, 
κυρίως οι περιορισμοί υποδομών για 
ημιφορτηγά και οι επιχορηγήσεις για 
λεωφορεία (και έτσι η αποθάρρυνση 
για την υιοθέτηση του Φ. Α. ). 
• Όπως υποστήριξε αυτή η έκθε-
ση, υπάρχουν κινητήριες δυνάμεις 
για την αύξηση των οχημάτων Φ. 
Α. στην Ευρώπη, καθώς επίσης και 
λόγοι που θα μπορούσαν να εμποδί-
σουν την αύξηση. 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Και τώρα καλού-
με στο βήμα τον κύριο Hλία Αλεξάν-
δρου Νομικό Σύμβουλο του ΠΑΚΟΕ, 
Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω LL. με 
Μεταπτυχικό στο Διεθνές Εμπορικό 
Δίκαιο (International Commercial 
Law) στο Πανεπιστήμιο KENT της 
Μεγάλης Βρετανίας. 

Η. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Καλησπέρα σας. 
Σήμερα θα σας μιλήσω για «Το υφι-
στάμενο νομικό καθεστώς παρα-
γόμενης ενέργειας από τη Διαχεί-
ριση Αποβλήτων». Το υφιστάμενο 
νομικό καθεστώς παραγόμενης ενέρ-
γειας από τη διαχείριση αποβλή-
των διέπεται εν πολύς από το Νόμο 
4042/2012. Ο Νόμος αυτός, όπως 
αναφέρεται και στο προοίμιό του, 
θεσμοθετήθηκε με σκοπό να εναρ-
μονιστεί το εθνικό δίκαιο προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας Πλαίσιο για 
τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, 
με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 
48 της ενότητας Β΄ εναρμονίζεται το 
εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της 
άνω οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και 
την κατάργηση ορισμένων οδηγιών». 
Με αυτήν θεσπίζονται μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή 
μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώ-
σεις της παραγωγής και της διαχεί-
ρισης αποβλήτων και περιορίζοντας 
τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης 
των πόρων, βελτιώνοντας την απο-
δοτικότητα της. 

Συγκεκριμένα, ο Ν. 4042/2012 
εκτός του ότι εναρμόνισε το εθνικό 
δίκαιο προς τις οδηγίες του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, κωδικοποίη-
σε αρκετές από τις μέχρι τότε υφι-
στάμενες διατάξεις. Στη συνέχεια η 
Ελληνική πολιτεία προσπάθησε να 
υλοποιήσει όσα προβλέπονται στο Ν. 
4042/2012 με το Εθνικό Σχέδιο για 
τη Διαχείριση Αποβλήτων, το οποίο 
υπεγράφη στις 15 Ιουλίου του 2015 
από τον τότε Γενικό Διευθυντή Περι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Στη 
συνέχεια με την τροποποίηση του 
Νόμου 4042/2012, που ψηφίστη-
κε για τα προαπαιτούμενα του μνη-
μονίου με το Νόμο 4342/2015, στο 
τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 
35 προστέθηκε το εξής εδάφιο: «Το 
ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρό-
ληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, που 
εκπονούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 
22 και 23 του παρόντος, κυρώνονται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και εγκρίνονται με Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε 
τροποποιήσεις τους, εφόσον τις θεω-
ρεί αναγκαίες, προκειμένου να κατα-
στεί δυνατή η εφαρμογή και η λει-
τουργικότητά τους». 

Ειδικότερα η κατάρτιση του Εθνι-
κού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 22 
και 35 του Νόμου 4042/2012 προς 
εφαρμογή του άρθρου 28 της Οδηγί-
ας Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/
ΕΚ, καθορίζει την πολιτική, τις στρα-
τηγικές και τους στόχους διαχείρισης 
των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και 
προσδιορίζει τις γενικές κατευθύν-
σεις για τη διαχείριση των αποβλή-
των, υποδεικνύοντας τα ενδεδειγμένα 
μέτρα και τις δράσεις, ώστε να επι-
τευχθούν οι στόχοι και οι αρχές που 
θέτει ο Νόμος 4042/2012. Το παρόν 
ΕΣΔΑ, ως πολιτικός και στρατηγικός 
σχεδιασμός, εφαρμόζεται στο σύνο-
λο των αποβλήτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της άνω Οδη-
γίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 

Ν. 4042/2012. Προς εφαρμογή των 
κατευθύνσεων του ΕΣΔΑ, καταρτίζο-
νται σε κάθε Περιφέρεια τα Περιφε-
ρειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ), τα οποία εξειδικεύουν 
την ολοκληρωμένη διαχείριση του 
συνόλου των αποβλήτων που παρά-
γονται στη γεωγραφική τους ενότη-
τα σύμφωνα με τους στόχους και τις 
προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Δια-
χείρισης Αποβλήτων. 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ, όπως 
αποτυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 49 
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 
της 15. 12. 2015, η Εθνική πολιτική 
για τα απόβλητα είναι προσανατολι-
σμένη στους εξής στόχους-ορόσημα 
με ορίζοντα το 2020: τα κατά κεφαλή 
παραγόμενα απόβλητα να έχουν μει-
ωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλω-
ση με χωριστή συλλογή ανακυκλωσί-
μων – βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται 
στο 50% του συνόλου των Αστικών 
Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ). Πλην 
όμως, η ανάκτηση ενέργειας αποτελεί 
μόνο συμπληρωματική μορφή διαχεί-
ρισης και μόνο όταν έχουν εξαντλη-
θεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους 
ανάκτησης, ενώ η υγειονομική ταφή 
αποτελεί την τελευταία επιλογή και 
έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 
30% του συνόλου των Αστικών Στε-
ρεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ). 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Πρά-
ξη Υπουργικού Συμβουλίου, στη 10η 
σελίδα εισήλθε μία αμφιλεγόμενη 
παράγραφος, η οποία αναφέρει: «5. 
Ανάκτηση Ενέργειας – Ενεργειακή 
Αξιοποίηση Αποβλήτων». 

Οι έννοιες «Ανάκτηση Ενέργει-
ας» και «Ενεργειακή Αξιοποίηση 
Αποβλήτων» στο ΕΣΔΑ ορίζονται 
ως οι πρακτικές ήπιας περιβαλλο-
ντικής όχλησης, οι οποίες βάσει βιο-
λογικών ή/και χημικών διεργασιών 
παράγουν δευτερογενή αέρια ή υγρά 
καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. 
Τέτοιες πρακτικές ενδεικτικά είναι: η 
ανάκτηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 
(Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμ-
μάτων), η παραγωγή βιοαερίου μέσω 
αναερόβιας αποδόμησης, η παραγω-
γή βιοντίζελ από απόβλητα έλαια κ. α. 

Μέθοδοι θερμικής ανάκτησης ενέρ-
γειας δευτερογενών στερεών καυσί-
μων, όπως η καύση, η αεριοποίηση, 
η πυρόλυση, η αεριοποίηση Plasma 
κ. α. , θεωρούνται διεργασίες υψηλής 
περιβαλλοντικής όχλησης και βάσει 
της αρχής της προφύλαξης δεν ενδεί-
κνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό. 
Ως εκ τούτου τεχνικές που παράγουν 
RDF/SRF δεν ενδείκνυνται για την επε-
ξεργασία των απορριμμάτων καθότι 
απομακρύνουν υλικά που πρέπει να 
οδεύουν προς ανακύκλωση. 

Ως δευτερογενή καύσιμα ορίζονται 
τα καύσιμα που προκύπτουν έπειτα 
από επεξεργασία αποβλήτων. 

Σε σχέση με την τροποποίηση της 

Ο κ. Η. Αλεξάνδρου
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παραγράφου 5, θα πρέπει να τονι-
σθούν τα εξής:

Η προσπάθεια εναρμόνισης της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ στην εθνική 
νομοθεσία ήταν μία θετική εξέλιξη 
στο θέμα παραγωγής ενέργειας από τη 
διαχείριση αποβλήτων δεν μπορούμε 
όμως να παραγνωρίζουμε το γεγονός 
ότι χαρακτηρίζεται από ατολμία σε 
πολλά θέματα στα οποία αρκέσθηκε 
σε μία απλή μετάφραση της οδηγίας 
με αποτέλεσμα να αφήνονται κενά 
στην ερμηνεία της, τα οποία έδωσαν 
χώρο εμφιλοχωρήσουν αμφιλεγόμε-
νες διατάξεις όπως θα αναλύσουμε 
παρακάτω. 

Επίσης δεν πρέπει να παραγνωρί-
ζουμε το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν 
υπ’ όψιν κατά την εκπόνηση του εθνι-
κού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων 
και του εθνικού στρατηγικού σχεδί-
ου πρόληψης δημιουργίας αποβλή-
των καθώς και των ΠΕΣΔΑ, οι προ-
τάσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του 
ΥΠΕΚΑ και των Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ). 

Περαιτέρω, αν εξετάσουμε την 
άνω παράγραφο 5 της 49 πράξης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, διαπιστώνου-
με εμφανή προσπάθεια τροποποίη-
σης του άρθρου 11 «Ορισμοί» παρ. 15 
του Νόμου 4042/2012 και του άρθρου 
29 δ΄ καθώς και του Παραρτήματος 
ΙΙ, με τρόπο που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τα αντίστοιχα άρθρα της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ άρθρα 3 και 4 
καθώς προσπαθεί να συρρικνώσει 
την έννοια της ανάκτησης. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 11 παρ. 15 
του ν. 4042/2012 (άρθρο 3 της οδη-
γίας) αναφέρει: 

Ως «Ανάκτηση» ορίζεται οποια-
δήποτε εργασία της οποίας το κύριο 
αποτέλεσμα είναι ότι τα απόβλητα εξυ-
πηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικα-
θιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό 
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησι-
μοποιηθούν για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι τα 
απόβλητα υφίστανται προετοιμασία 
για την πραγματοποίηση αυτής της 
λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση 
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικο-
νομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθε-
ται μη εξαντλητικός κατάλογος των 
εργασιών ανάκτησης και στο άρθρο 
29 δ ορίζεται: παρ. δ’ άλλου είδους 
ανάκτηση όπως ανάκτηση ενέργει-
ας και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ορίζο-
νται ως μορφές ανάκτησης η αποτέ-
φρωση και η συναποτέφρωση καθώς 
και η αεριοποίηση και η πυρόλυση. 

Επί αυτής της τροποποίησης λεκτέα 
είναι τα εξής, η προσπάθεια να κατατα-
χθεί η μέθοδος καύσης των απορριμ-
μάτων στην ίδια κατηγορία περιβαλ-
λοντικής όχλησης με την αποτέφρωση 
απορριμμάτων, την αεριοποίηση και 
την πυρόλυση είναι εσφαλμένη καθώς 
οι μέθοδοι αυτοί δεν αποτελούν καύ-
ση, ενώ αποδίδουν λιγότερα απαέ-

ρια και στερεά υπολείμματα τα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούν ως οικο-
δομικά υλικά. 

Βέβαια το ερώτημα που γεννάται 
σε αυτό σημείο είναι το εξής, γιατί 
προβλέφθηκε αυτή η παράγραφος, 
που θα αναστείλει επενδύσεις και σε 
άλλους τομείς, όπως η αεριοποίησης 
πλάσματος;

Η απάντηση δίδεται από τα παρα-
κάτω κεφάλαια και εδάφια του νέου 
ΕΣΔΑ στη σελίδα 61 της ανωτέρω 
πράξης 49 του Υπουργικού Συμβου-
λίου και συγκεκριμένα στο εδάφιο 3. 
4. 2. 1. υπό τον τίτλο Επικίνδυνα Βιο-
μηχανικά Απόβλητα, όπου:

Μεταξύ άλλων προτείνεται: …. «Απο-
τέφρωση οργανικών, επικίνδυνων Β. 
Α. (Βιομηχανικών Αποβλήτων), που 
δεν μπορούν να ανακτηθούν κατά 
προτεραιότητα μέσω της αξιοποίησης 
υφιστάμενων βιομηχανικών εγκατα-
στάσεων και υποδομών. Όπου αυτό 
δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤΕΑ 
(Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίν-
δυνων Αποβλήτων), εφόσον πληρούν 
τις προδιαγραφές για ταφή». 

Δηλαδή, εδώ το ΕΣΔΑ προω-
θεί, αφενός τους ιδιωτικούς ΧΥΤΕΑ 
(Χώρους Υποδοχής Τοξικών και Επι-
κίνδυνων Αποβλήτων) – και αφετέ-
ρου στοχεύει σε ένα δημόσιο ΧΥΤΕΑ, 
με τεράστιο κοινωνικό κόστος στην 
περιοχή που θα επιλεγεί, ενώ ευνο-
εί τις ρυπογόνες υπάρχουσες εγκα-
ταστάσεις αποτέφρωσης τοξικών 
και επικίνδυνων αποβλήτων. Δηλα-
δή, δεν είναι οι ΧΥΤΕΑ και οι απο-
τεφρωτήρες τοξικών εγκαταστάσεις 
υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης; 
Φυσικά και είναι. 

Επίσης, στο εδάφιο 3. 4. 1. 4. , 
αναφέρεται: 

 «Ιλύες αστικού τύπου. Ποσοτι-
κοποίηση Διαχείριση: 

 • Χρήση αφυδατομένης ιλύος 
σε μονάδες παραγωγής βιοερίου με 
αναερόβια χώνευση καθώς χρήση 
της ιλύος επ’ ωφελεία της γεωργίας. 

 • Χρήση της ξυράς ιλύος, ως δευ-
τερογενές καύσιμο στην εγχώρια βιο-

μηχανία και σε θερμοηλεκρικούς σταθ-
μούς παραγωγής ενέργειας». 

 Δηλαδή, και εδώ προβλέπεται η 
ανάκτηση σε μονάδες συναποτέφρω-
σης (υψηλής όχλησης) και μάλιστα 
σε βιομηχανίες ως καύσιμο, παρά 
το γεγονός ότι υπάρχει βιβλιογραφία 
και έρευνα από την ΔΕΗ που απορ-
ρίπτει την συναποτέφρωση με λιγνί-
τη ή μαζούτ γιατί οι μονάδες καύσης 
της ΔΕΗ είναι ακατάλληλες για συνα-
ποτέφρωση με ιλύες και στερεά από-
βλητα. Συνεπώς, το ΕΣΔΑ δρώντας 
αντίθετα προς κάθε περιβαλλοντο-
λογική μελέτη προτείνει σε αυτές τις 
περιπτώσεις αποτέφρωση και απο-
κλείει άλλες μεθόδους που δεν απο-
τελούν καύση, όπως η αεριοποίηση 
πλάσματος. 

Ως προς τα προτεινόμενα από 
το ΕΣΔΑ διαγράμματα διαχείρισης 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, 
ιλύων αστικού τύπου, στερεών απο-
βλήτων Οργανισμών Κοινής Ωφέλει-
ας, Αποβλήτων Υγειονομικών Μονά-
δων, Βιομηχανικών Αποβλήτων και 
Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχη-
μάτων (ΜΕΟ) σε όλα προβλέπεται ως 
ενεργειακή ανάκτηση η αποτέφρω-
ση, που σημαίνει ανάκτηση ενέργει-
ας με αποτέφρωση στερεών αποβλή-
των, ως εξής:

Εδάφιο 3. 4. 2. 6 του ΕΣΔΑ 
(Μεταχειρισμένα Ελαστικά οχη-
μάτων – Διαχείριση – Ποσοτικο-
ποίηση στόχων) σελ. 64. 

«Για τη διαχείριση των μεταχειρι-
σμένων ελαστικών οχημάτων (ΜΕΟ) 
θα προωθηθεί η ανακύκλωση και δευ-
τερευόντως η ενεργειακή ανάκτηση, 
σύμφωνα και με την αρχή της ιεράρ-
χησης των αποβλήτων. Επιπλέον θα 
διερευνηθεί το πεδίο εφαρμογής με 
την ένταξη στην εναλλακτική δια-
χείριση και των υπόλοιπων κατη-
γοριών ελαστικών. Οι στόχοι σχεδι-
ασμού για τη διαχείριση των ΜΕΟ, 
σε συμφωνία με τα οριζόμενα στο Π. 
Δ. 109/2004 όπως αυτά ενσωματώ-
νονται στο παρόν ΕΣΔΑ, παρουσιά-
ζονται σε έναν πίνακα υπό τον τίτλο 
ΕΠΑΝΑ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΝΑ-

ΓΩΜΟΣΗ). 
Επίσης στο κεφάλαιο 3. 5 του νέου 

ΕΣΔΑ αναφέρονται συγκεντρωτικά 
στοιχεία σχεδιασμού διαχείρισης, 
όπου προτείνεται η συναποτέφρωση 
των στερεών αποβλήτων σε ενεργοβό-
ρες βιομηχανίες της εγχώριας βιομη-
χανίας, ως εναλλακτικών καυσίμων. 
Εδώ παραβλέπεται η αναγκαιότητα 
έκδοσης νέων Αποφάσεων Έγκρι-
σης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 
για πολλές ενεργοβόρες βιομηχανί-
ες, όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες για 
τις οποίες υπήρχαν έντονες αντιδρά-
σεις από τις τοπικές κοινωνίες γιατί 
δεν διέθεταν μέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας για την συναποτέφρωση 
στερεών αποβλήτων. Δέχεται ακόμα 
το ΕΣΔΑ την διερεύνηση για μονά-
δα συναποτέφρωσης και συνεπεξερ-
γασίας εναλλακτικών καυσίμων από 
Αστικά Στερεά Απόβλητα. Δηλαδή η 
πρόταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντί-
θεση με την παράγραφο 5 σελ. 10 του 
ίδιου ΕΣΔΑ!!!

Συμπέρασμα
Από τα άνω σαφώς προκύπτει, ότι 

ενώ το ΕΣΔΑ προσπαθεί να αποκλεί-
σει τις νέες τεχνολογίες από τα επί 
μέρους ΠΕΣΔΑ αλλά και να σταμα-
τήσει σειρά επενδύσεων σε άλλους 
τομείς ενέργειας, όπως η αεριοποί-
ηση βιομάζας και οργανικού φορτί-
ου από στερεά απόβλητα, ταυτόχρονα 
ενισχύει τις ενεργοβόρες βιομηχανί-
ες και τους ιδιοκτήτες τους, προωθώ-
ντας την αποτέφρωση και συναποτέ-
φρωση σε μονάδες που λειτουργούν 
και ήδη δημιουργούν πολλά προβλή-
ματα. Παράλληλα τεράστιες ποσό-
τητες υπολειμματικών σύμμεικτων 
απορριμμάτων θα οδηγούνται στους 
παλιούς και νέους ΧΥΤΑ, υπονομεύ-
οντας στην πράξη τον σκοπό και τις 
στρατηγικές του ΕΣΔΑ. 

 Αντιθέτως εάν δεν υπήρχαν αυτοί 
οι αποκλεισμοί, θα μπορούσε να επι-
τευχθεί επιπλέον μείωση της περιβαλ-
λοντικής επιβάρυνσης με την ενεργει-
ακή αξιοποίηση κλάσματος αστικών 
απορριμμάτων, τα οποία σήμερα οδη-
γούνται για διάθεση σε ΧΥΤΑ. Αυτό με 
τη σειρά του θα οδηγούσε σε αύξηση 
της κοινωνικής αποδοχής της ενερ-
γειακής αξιοποίησης των απορριμμά-
των με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο 
και έδινε κίνητρο για να στραφεί η 
χώρα στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας από απόβλητα γεγονός που θα 
αύξανε το ποσοστό συμμετοχής τους 
στην ηλεκτροπαραγωγή, επ’ ωφελεία 
του περιβάλλοντος, της ποιότητας 
ζωής και κυρίως της υγείας των πολι-
τών. Σε όλα αυτά πρέπει να συνυπο-
λογίσουμε ότι, σε μια δύσκολη οικο-
νομικά περίοδο για τη χώρα μας θα 
δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας 
σε εργοστάσια ανακύκλωσης αλλά 
και σε εγχώρια ερευνητικά κέντρα. 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ευχαριστούμε το 

1Kg ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΙ ΣΕ 1 kg Φ.Α.

ΠΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ Φ.Α.
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΑΥΣΙΜΟ

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΙ ΜΕ:

1,47 lt

BENZINH DIEZEL
ΚΙΝΗΣΗΣ

LPG

1,30 lt 1,96 lt

ΤΙΜΗ/kg
0,94€

0,94€ 2,29€ 1,57€ 1,39€

59,10% 40,29% 32,87%

ΤΙΜΗ/lt
1,56€

ΤΙΜΗ/lt
1,21€

ΤΙΜΗ/lt
0,71€
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κ. Αλεξάνδρου. Καλώ τον δρ. Ευστρά-
τιο Καλογήρου να μας αναπτύξει την 
παραγωγή ενέργειας από απορρίμ-
ματα. Να μας δώσει περισσότερες 
τεχνικές λεπτομέρειες. O κος Καλο-
γήρου είναι διπλωματούχος Χημι-
κός Μηχανικός του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ, 
Διδακτωρ Χημικος Μηχανικος ΕΜΠ, 
Επιστημονικος Συνεργατης Columbia 
University, Επιτ. Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, Αντιπρόεδρος 
Global Waste to Energy Research & 
Technology Council (www. wtert. 
org). Εικοσαετης παγκόσμια εμπει-
ρία σε ενεργειακή αξιοποίηση απο-
βλήτων (τεχνικοοικονομικές μελέτες, 
σεμιναρια εκπαιδευσης WTE, Επιστη-
μονικά Αρθρα/Papers, κλπ). 

Ε. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ: Η διαχείριση 
των Αστικών Στερών Αποβλήτων 
(ΑΣΑ) στην Ελλάδα βασίζεται κατά 
κύριο λόγο στους Χώρους Υγειονο-
μικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 
και σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθε-
σης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), όπου 
για τους τελευταίους επίκειται μεγά-
λο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) στη χώρα μας. Οι ανα-
πτυγμένες χώρες παγκοσμίως έχουν 
υιοθετήσει ολοκληρωμένα συστήμα-
τα διαχείρισης των ΑΣΑ, στο μίγμα 
των οποίων περιλαμβάνεται το σύνο-
λο των εφαρμοσμένων τεχνολογιών 
διαχείρισης αποβλήτων, με αποτέλε-
σμα περιβαλλοντικά οφέλη και μείω-
ση του κόστους διαχείρισης των απο-
βλήτων στο ελάχιστο. 

Τα πλέον αποδοτικά συστήματα 
ορθής διαχείρισης των ΑΣΑ βασίζο-
νται στην ιεράρχηση που έχει θέσει 
η Ε. Ε. μέσω της ευρωπαϊκής οδηγί-
ας 2008/98. Σύμφωνα με την Ευρω-
παϊκή Οδηγία 2008/98, προηγείται 
όλων η πρόληψη και η μείωση της 
παραγωγής των απορριμμάτων, έπε-
ται η ανακύκλωση – κομποστοποίη-
ση προδιαλεγμένων ρευμάτων απο-
βλήτων για καλύτερα αποτελέσματα, 
ακολουθεί η αποδοτική ενεργειακή 
αξιοποίηση των υπολειμμάτων και 
των ρευμάτων που δε δύναται να 
ανακυκλωθούν, ενώ τελευταίο βήμα 
είναι η διάθεση σε Χώρους Υγειονο-
μικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 
Η Ελλάδα έχοντας παρακάμψει όλα 
τα βήματα της ορθής ιεράρχησης στη 
διαχείριση των ΑΣΑ, στηρίζει την δια-
χείριση των ΑΣΑ κυρίως στη διάθε-
ση τους σε ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ. 

Στις μέρες μας αντικείμενο πολ-
λών συζητήσεων έχει αποτελέσει η 
περίπτωση της διαχείρισης των ΑΣΑ 
της Αττικής, όπου παράγεται το 45% 
των ΑΣΑ όλης της Ελλάδας. Μέχρι 
σήμερα ο τεράστιος αυτός όγκος των 
απορριμμάτων διατίθεται στον ένα 
και μοναδικό ΧΥΤΑ της Αττικής στη 
Φυλή. Από πλευράς ποσότητας και 
ποιότητας η ανακύκλωση των απορ-

ριμμάτων βρίσκεται ακόμα σε αρκε-
τά χαμηλά επίπεδα. Κύριο ρόλο στην 
αποτελεσματικότητα της ανακύκλω-
σης διαδραματίζει η εκπαίδευση και 
η συνέπεια των πολιτών, καθώς ο 
διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων 
ρευμάτων βασίζεται αποκλειστικά 
σε αυτούς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα λαν-
θασμένης χρήσης της ανακύκλωσης 
αποτελεί το γεγονός ότι στους μπλε 
κάδους ανακύκλωσης το 30 – 35% 
αποτελείται από σύμμεικτα-μη προ-
διαλεγμένα στη πηγή-απορρίμματα 
δυσχεραίνοντας την ανακύκλωση 
των υπολοίπων ρευμάτων και μειώ-
νοντας την ποιότητα των προς ανά-
κτηση υλικών. Αντίστοιχα η κομπο-
στοποίηση στην Ελλάδα, προς το 
παρόν, προέρχεται αποκλειστικά από 
το οργανικό μέρος των σύμμεικτων 
απορριμμάτων, μετά από διαχωρισμό 
σε εγκαταστάσεις μηχανικής και βιο-
λογικής επεξεργασίας, με αποτέλεσμα 
η ποιότητα να είναι αρκετά χαμηλή 
ώστε να δύναται να χρησιμοποιηθεί 
μόνο ως υλικό ημερήσιας κάλυψης σε 
ΧΥΤΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν 
υπάρχουν, ούτε υπάρχει πρόβλεψη να 
υπάρξουν, σημεία αποκλειστικής συλ-
λογής οργανικού κλάσματος, με σκο-
πό τη δημιουργία κόμποστ άριστης 
ποιότητας, με αποτέλεσμα το παρα-
γόμενο κόμποστ που προέρχεται από 
σύμμεικτα ΑΣΑ, λόγω των προσμίξε-
ων, να οδηγείται σε ΧΥΤΑ. 

Συμπερασματικά, η ανακύκλωση 
και η κομποστοποίηση στην Ελλάδα 
βρίσκονται ακόμα σε εμβρυακό στά-
διο, ενώ απαιτείται ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση για τη συμμετοχή 
των πολιτών στην ορθή διαλογή των 
ρευμάτων των ΑΣΑ που δύναται να 
ανακυκλωθούν, διαδικασία η οποία 
απαιτεί αρκετό χρόνο, παρ’ όλα αυτά 
όμως κρίνεται εξαιρετικά απαραίτη-
τη. Τέλος δεν πρέπει να αγνοείται το 
γεγονός πως η τεχνολογία της ανακύ-
κλωσης έχει ένα ανώτατο όριο εφαρ-
μογής περί το 60 – 65%, για τον λόγο 
πως δεν γίνεται να ανακυκλωθεί το 

σύνολο των απορριμμάτων, με απο-
τέλεσμα πάντα να υπάρχει διαθέσιμο 
υπόλειμμα. ΚΑΜΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 
ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία, μπορεί 
να αποτελέσει βάση για εναρμόνιση 
και της χώρας μας με τις δεδομένες 
και επιτυχώς εφαρμοσμένες μεθό-
δους διαχείρισης αποβλήτων, ώστε 
να περιορίσει το ενεργειακό κόστος 
και την εξάρτηση της από τις ήδη 
υπάρχουσες πηγές ενέργειας, μειώ-
νοντας τις χωματερές και περιορί-
ζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα βάσει των δεσμεύσεων των 
χωρών στο πλαίσιο του πρωτοκόλ-
λου του Κιότο. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στην 
Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της EUROSTAT τα τελευταία χρόνια, 
χώρες που έχουν αυξημένα ποσοστά 
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 
στην πηγή, εμφανίζουν και υψηλά 
ποσοστά ενεργειακής αξιοποίησης. 
Από τη άλλη πλευρά, χώρες με μικρά 
ποσοστά ανακύκλωσης παρουσιάζουν 
μικρά ποσοστά ενεργειακής αξιοποίη-
σης και μεγάλα ποσοστά ταφής. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 
«πράσινες πρωτεύουσες» της Ευρώ-
πης (Στοκχόλμη για το 2010, Αμβούρ-
γο για το 2011) καθώς και η πράσινη 
πρωτεύουσα του κόσμου (Κοπεγχά-
γη) όπου χρησιμοποιούν σε μεγάλο 
βαθμό την ενεργειακή αξιοποίηση 
απορριμμάτων σε αρμονική συνερ-
γασία με την ανακύκλωση. 

Εχοντας μελετήσει προσεκτικά τα 
σύνθετα προβλήματα της διαχείρι-
σης των ΑΣΑ στην Ελλάδα και έχο-
ντας συμβουλευτεί εξειδικευμένους 
φορείς και επιστήμονες του εξωτε-
ρικού, ειναι ξεκάθαρο πως η πλέον 
αποτελεσματική και άμεση λύση για 
τη διαχείριση των αποβλήτων στην 
Ελλάδα, και δη στην Αττική, είναι ο 
συνδυασμός του συνόλου των τεχνο-
λογιών διαχείρισης αποβλήτων, όπως 
ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98. 

Αναλυτικότερα, ο συνδυασμός 
της ανακύκλωσης στην πηγή και της 
κομποστοποίησης προδιαλεγμένου 
οργανικού κλάσματος στην πηγή και 
η μετέπειτα θερμική επεξεργασία των 
υπολειμμάτων με ταυτόχρονη παρα-
γωγή ενέργειας, που χρησιμοποιείται 
σε περισσότερες από 2000 μονάδες 
παγκοσμίως, με σκοπό την περαιτέ-
ρω μείωση του όγκου και του βάρους 
των υπολειμμάτων ανακύκλωσης, 
αλλά και την ανάκτηση του ενεργει-
ακού τους περιεχομένου, συνιστά τη 
πλέον αποδοτική πρόταση σύμφωνα 
με την επιστημονική γνώση και την 
παγκόσμια πρακτική. 

Άλλωστε σε όλες τις αναπτυγμέ-
νες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, 
Αυστρία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία, Σουη-

δία, Νορβηγία) οι στόχοι ανακύκλω-
σης αποβλήτων έχουν επιτευχθεί σε 
αρμονική συνεργασία με την θερμι-
κή επεξεργασία των ΑΣΑ. Επιπλέον 
παράγεται ενέργεια από ΑΠΕ (σύμ-
φωνα και με το νόμο ΑΠΕ 3851/10), 
ενώ περιορίζονται σημαντικά οι εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέ-
ση με τα συμβατικά καύσιμα, συμβάλ-
λοντας θετικά και στο εθνικό σχέδιο 
δράσης για την επίτευξη του στόχου 
20-20-20. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως οι 
μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης 
Αποβλήτων μέσω θερμικής επεξερ-
γασίας, συνολικής ετήσιας δυναμι-
κότητας περίπου 250 εκατ. τόνων 
οικιακών απορριμμάτων παγκοσμί-
ως, υπερβαίνουν τις 2000 ακόμα και 
στο κέντρο μητροπολιτικών πόλε-
ων (Παρίσι, Βιέννη, Φρανκφούρτη, 
Κοπεγχάγη, Άμστερνταμ, Βουδαπέ-
στη, Στοκχόλμη κ. ά.). Από αυτές, 
465 μονάδες WTE είναι εγκατεστη-
μένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (90 εκ. 
τόνοι ετησίως) υποκαθιστώντας 7-38 
εκ. τόνους ορυκτών καυσίμων όπως 
λιγνίτη, λιθάνθρακα, πετρέλαιο, κλπ), 
πολλές από τις οποίες (τουλάχιστον 
100) κατασκευάστηκαν την τελευταία 
δεκαετία. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα μονάδας WTE αποτελεί η μονάδα 
Isseane στο Παρίσι, η οποία απέχει 
μόλις 2, 5 χιλιόμετρα από τον πύρ-
γο του Άιφελ. 

Η Ευρωπαϊκή πρακτική έχει απο-
δείξει πως η ορθολογική διαχείριση 
των απορριμμάτων, αξιοποιώντας το 
σύνολο των εφαρμοσμένων τεχνολο-
γιών, πέρα του περιβαλλοντικού οφέ-
λους, ελαχιστοποιεί και το κόστος δια-
χείρισης, καθώς ανακτώνται υλικά τα 
οποία έχουν εμπορική αξία, παράγο-
νται σημαντικά ποσά ενέργειας από 
τα υπολείμματα ανακύκλωσης, ενώ 
αυξάνεται θεαματικά ο χρόνος ζωής 
των ΧΥΤΥ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα από 
αντίστοιχη μεσογειακή χώρα είναι η 
μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 
στο Lipor Οπόρτο της Πορτογαλίας. 
Η συγκεκριμένη μονάδα περιλαμβά-
νει ένα Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώ-
σιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) δυναμικότητας 
35. 000 τόνων ετησίως, μια μονάδα 
κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 
οργανικών αποβλήτων αποβλήτων 
60. 000 τόνων ετησίως, μια μονάδα 
ενεργειακής αξιοποίησης δυναμικό-
τητας 330. 000 τόνων ετησίως και 
τρεις ΧΥΤΥ. Το κόστος διαχείρισης 
των ΑΣΑ στη συγκεκριμένη μονά-
δα θερμικής επεξεργασίας είναι 40 
Ευρώ ανά τόνο (Gate fee), ποσό πολύ 
χαμηλότερο από αυτό που παραπλα-
νημένα θεωρεί η κοινή γνώμη στην 
Ελλάδα για μονάδες που εφαρμό-
ζουν αυτή την τεχνολογία. Εξάλλου 
ο ΧΥΤΑ Φυλής σήμερα έχει κόστος 
διάθεσης 60 ευρώ ανά τόνο, για τα 
μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλη-

Ο κ. Ε. Καλογήρου
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τα από ιδιώτες. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα εφαρμογής μεθόδων ενεργει-
ακής αξιοποίησης είναι η περίπτωση 
της Νάπολης, όπου η διαχείριση των 
απορριμμάτων είχε φτάσει σε οριακό 
σημείο, με τα απορρίμματα να έχουν 
κατακλύσει τους δρόμους καθώς δεν 
υπήρχε μονάδα επεξεργασίας ενώ οι 
ΧΥΤΑ είχαν γεμίσει. 

Η λύση δόθηκε με την κατασκευή 
μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης, 
δυναμικότητας 650. 000 τόνων ετη-
σίως, με προεπεξεργασία των απορ-
ριμμάτων ώστε να ανακτηθούν χρήσι-
μα υλικά και να αυξηθεί η ενεργειακή 
απόδοση της μονάδας. Σήμερα το πρό-
βλημα έχει λυθεί πλήρως με κόστος 
διαχείρισης 50 € ανά τόνο (gate fee), 
ενώ παράλληλα παράγονται 108 MW 
ηλεκτρικής ενέργειας. Το σημαντικό-
τερο συμπέρασμα το οποίο εξάγεται 
είναι πως για να περάσουμε από τους 
ΧΑΔΑ, όπου το χρηματικό κόστος 
είναι μηδενικό, αλλά το περιβαλλο-
ντικό κόστος τεράστιο, σε τεχνολο-
γίες ολοκληρωμένης διαχείρισης θα 
πρέπει να υφίσταται κόστος διαχεί-
ρισης, εκμηδενίζοντας όμως το περι-
βαλλοντικό κόστος. Οι τεχνολογίες 
ενεργειακής αξιοποίησης αποτελούν 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία 
και την παγκόσμια πρακτική αναπό-
σπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικά 
φιλικής διαχείρισης των ΑΣΑ. 

Με την θερμική επεξεργασία επι-
τυγχάνεται μείωση κατά 90% του 
όγκου (και 75-80% του βάρους) των 
διαχειριζόμενων απορριμμάτων, με 
αποτέλεσμα την εξάλειψη της ανά-
γκης εύρεσης νέων χώρων για ΧΥΤΥ, 
καθώς αυξάνεται η διάρκεια του χρό-
νου ζωής των υφιστάμενων. Επίσης, 
η θερμική επεξεργασία, αποτελεί Πρά-
σινη Τεχνολογία - Περιβαλλοντικά 
φιλική με εκπομπές πολύ χαμηλότε-
ρες από τα επιτρεπόμενα όρια και από 
άλλων ειδών βιομηχανίες (οι εκπο-
μπές διοξινών των μονάδων θερμι-
κής επεξεργασίας είναι μόλις στο 1% 
των επιτρεπόμενων ορίων της Ε. Ε. , 
Οδηγίες 2000/76 και 2010/75). 

Συνεπώς τεκμηριώνεται ξεκάθαρα 
πως η διαχείριση των ΑΣΑ πρέπει να 
στηρίζεται στο τρίπτυχο Ανακύκλωση 
στη Πηγή, Κομποστοποίηση αποκλειστι-
κά προδιαλεγμένου οργανικού κλάσμα-
τος και θερμική επεξεργασία με ταυτό-
χρονη παραγωγή ενέργειας, παρέχοντας 
οριστική και τελική λύση στη διαχείρι-
ση των ΑΣΑ. 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ευχαριστώ το 
κ. Καλογήρου με τον οποίο είμαστε 
παλιοί συνεργάτες τον οποίο εκτιμώ 
ιδιαίτερα και την προσφορά του και 
τις γνώσεις του στο τομέα της ενερ-
γειακής αξιοποίησης των στερεών 
αποβλήτων και τον θαυμάζω για την 
επιμονή του. Θα ήθελα να κάνω μια 
ενημέρωση πολύ σύντομη με αφορ-

μή τις εισηγήσεις των κ.κ. Αλεξάν-
δρου και κ.κ.Καλογήρου. Στην Ευρώ-
πη σήμερα αναπτύσσεται ένα κίνημα 
για την ενεργειακή αξιοποίηση των 
θαμμένων σκουπιδιών. Σε όλη την 
Ευρώπη υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
πάνω από 99. 000 ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ 
κορεσμένοι των οποίων το σκουπί-
δι θεωρείται ότι μπορεί να αξιοποι-
ηθεί ενεργειακά και άρα θεωρούνται 
πηγές ενέργειας. Υπάρχει στα πλαί-
σια της Ευρωπαϊκής Ενωσης ένα κον-
σόρτσιουμ με το όνομα EURELCO( 
European Enhanced Landfill Mining 
Consortioum) το οποίο προωθεί την 
εξόρυξη του θαμμένου σκουπιδιού και 
την αξιοποίησή του. Αναμένεται να 
εκδοθεί και σχετική Οδηγία από την 
ΕΕ. Αυτές θεωρούνται πηγές ενέργει-
ας και πρέπει να αξιοποιήσουμε το 
χαμένο σκουπίδι των ΧΥΤΑ. Τον Ιού-
νιο του 16 έγινε η παραουσίαση των 
αποτελεσμάτων ενός προγράμματος 
LIFE για την πειραματική εξόρυξη 
και αξιοποίηση του θαμμένου σκου-
πιδιού στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου από τον 
Δήμο Πολυγύρου σε συνεργασία με 
την σχολή Μεταλλειολόγων μηχ. του 
ΕΜΠ. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση 
αξιοποίησαν με ανακύκλωση το θαμ-
μένο σκουπίδι και δεν κάνανε ενεργει-
ακή αξιοποίηση από τα ΧΥΤΑ Πολυ-
γύρου. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία. 
. . Σιγά σιγά κάποιοι δήμοι αρχίζουν 

να σκέφτονται πως να αξιοποιήσουν 
το χαμένο σκουπίδι ενεργειακά είτε 
αλλιώς. Παρεμπιπτόντως είχε υπο-
βληθεί ερώτημα το 2011 από τον 
Πρόεδρο της ΡΑΕ προς το τότε ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ για την έκδοση άδειας από το 
βιοαποδομήσιμο κλάσμα των απορ-
ριμμάτων, δεν πήρε δυστυχώς απά-
ντηση και έτσι η ΡΑΕ για κάθε αίτη-
μα έκδοσης άδειας για ενεργειακή 
αξιοποίηση απορριμμάτων επιτρέπει 
έκδοση άδειας μόνο Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η βέλτιστη μέθο-
δος που μπορεί να αξιοποιήσει ενερ-
γειακά το θαμμένο σκουπίδι είναι η 
αεριοποίηση με πλάσμα η οποία έχει 
μηδενική έκπομπή ρύπων και μηδε-
νικό υπόλειμμα(zero waste). 
Στην Ελλάδα η μοναδική άδεια που 
εκδόθηκε(Νοέμβρη 2015 για 116. 
000 τόνους το έτος) για αξιοποίηση 
θαμμένου σκουπιδιού (συγκεκριμέ-
να από το κορεσμένο κύτταρο του 
ΧΥΤΑ της Ρόδου) από την ΡΑΕ ως 
ΣΗΘΥΑ ανήκει στην εταιρεία ΚΤΙ-
ΜΑ ENERGY SA της οποίας έχω 
την τιμή να είμαι τεχνικός σύμβου-
λος και συνεργάτης. Μετά την έκδο-
ση της άδειας από την ΡΑΕ έχουν 
κατατεθεί δύο τεύχη Μελετών Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων και ευτυ-
χώς με την σωστή θέση του σημερι-
νού Υπουργού κ. Σωκράτη Φάμελλου 

έχει ξεμπλοκάρει λίγο η γραφειοκρα-
τική διαδικασία της έκδοσης ΑΕΠΟ. 
Το έργο αυτό είναι συμβατό με το 
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
απορριμμάτων(ΠΕΣΔΑ) και το αντί-
στοιχο Εθνικό Σχέδιο (ΕΣΔΑ) διότι 
αξιοποιεί τα θαμμένα σκουπίδια και 
τα υπολείμματα μετά την εφαρμογή 
των διαδικασιών που Προβλέπει το 
ΠΕΣΔΑ. Σκεφθείτε να εφαρμοσθεί 
αυτή η μέθοδος στο ΧΥΤΑ της Φυλής 
που πάνω από 30 χρόνια έχουν συσ-
σωρευθεί πάνω από 100 εκατομύρια 
τονοι σκουπίδι και πολλά επικίνδυνα 
και τοξικά πριν την εφαρμογή της ΚΥΑ 
29407(ΟΔΗΓ. ΕΕ 1999). Οι ΧΥΤΥ οι 
ΧΥΤΑ και οι ΧΑΔΑ πρέπει να καταρ-
γηθούν γιατί είναι κέντρα διαφθοράς, 
μαύρου χρήματος και ανυπέρβλητης 
οικολογικής καταστροφής. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ και 
37 χρονια το ΠΑΚΟΕ έχει ξεκινήσει 
ένα μεγάλο αγώνα σχετικά με την 
εκμετάλλευση φυσικού αερίου. Με 
τον κύριο Παπανίκα έχουμε κάνει 
μερικές ημερίδες πάνω σε αυτό, για 
την αεριοκίνηση και γενικότερα για 
την βιοπαραγωγή, υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή 33 νησιά που δυστυχώς ηλε-
κτροδοτούνται με καύσιμο, πετρέλαιο 
και μαζούτ. 

Μεταξύ αυτών των νησιών είναι 
νησιά τουριστικά αγαπημένα, Μύκο-
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νος, Κως, Κίμωλος. Όλα αυτά τα νησά-
κια που κατά καιρούς έχουμε μετρήσει 
αιωρούμενα σωματίδια του διοξειδί-
ου του αζώτου που ξεπερνάνε πολ-
λές φορές 10-15 φορές τα επιτρεπτά 
όρια. Εδώ και 10 χρόνια φωνάζουμε 
ότι αντί να καταναλώνεται 1, 5 δις 
τον χρόνο σε πετρέλαιο και μαζούτ θα 
δίνονταν τα μισά σε φυσικό αέριο και 
θα είχαμε καθαρά νησάκια. Φωνάζου-
με, φωνάζουμε και τελικά καταφέραμε 
το καλοκαίρι που πέρασε, τον Αύγου-
στο μήνα, να υπογραφεί ένα πρωτό-
κολλο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και 
ΔΕΠΑ, αιώνιοι εχθροί, να υπογραφεί 
εάν πρωτόκολλο συνεργασίας ούτως 
ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή 
η διαδικασία. 

Ελπίζουμε ότι αυτό θα πάρει σάρ-
κα και οστά. Αρχίσανε ήδη δυο μελέ-
τες στην Μύκονο και την Σαντορίνη 
αλλά το βασικότερο είναι να ξεκινή-
σει η αντίστοιχη δουλειά και στην 
Κρήτη. Το 65% του πετρελαίου και 
του μαζούτ που καταναλώνουμε είναι 
στην Κρήτη και δυστυχώς πάλι τα 
συμφέροντα μεγάλων εταιριών δεν 
αφήνουν να περάσει η ιστορία και 
εκεί που είχαμε τα Λινοπεράματα 
μας ξεφύτρωσε και μια άλλη μονάδα 
πετρελαίου (Αθερινόλακκα σε περιοχή 
Νatura) και πάει λέγοντας που λένε.. 
ελπίζω τα επόμενα 5 χρόνια να ξεκι-
νήσει αυτή η διαδικασία που είπε 
και ο κύριος Παπανίκας, να ξεκινή-
σει αυτή η προσπάθεια, ένα πλοίο να 
μεταφέρει υγροποιημένο αέριο ώστε 
να αντικατασταθεί το ρυπογόνο και 
κοστοβόρο πετρέκαι με φυσικό αέριο. 

Να φανταστείτε η μετατροπή της 
πετρελαιοκίνησης, της μονάδα πετρε-
λαιοκίνησης σε ένα νησί δεν ξεπερνά-
ει τις 330.000 €. Η μετατροπή της σε 
άλλη κατάσταση δηλαδή η μετατροπή 
πετρελαιογεννήτριας σε ένα νησάκι 
της Σαντορίνης για παράδειγμα δεν 
ξεπερνάει τις 350.000.

Στα 10 χρόνια που περάσανε, έχου-
με πετάξει στα σκουπίδια, -μετά για-
τί φωνάζουν οι Ευρωπαίοι-, 7, 5 δις 
ευρώ επειδή το θέλει η ΔΕΗ, επει-
δή το θέλει το λόμπυ των πετρελαι-
άδων, επειδή το θέλει ο τάδε,7, 5 δις 
ευρώ που θα μπορούσαμε να τα αξι-
οποιήσουμε για την απαλλαγή των 
νησιών αυτών από τα αιωρούμενα 
σωματίδια, από το οξείδιο του αζώ-
του και λοιπά. Δεν έχει γίνει αυτό. 
Τώρα λοιπόν ξεκίνησε και η ιστορία 
με την αεριοκίνηση. Παρακαλέσαμε 
τον κύριο Παπανίκα να μιλήσει λίγο 
για την αεριοκίνηση, στην Ελλάδα 
αυτή τη στιγμή κ. Παπανίκα κυκλο-
φορούν μόλις 220 αεριοκίνητα αυτο-
κίνητα. Στην Γερμανία που μιλήσατε 
που έχουν 1000 σταθμούς κυκλοφο-
ρούν 375. 000 αεριοκίνητα αυτοκί-
νητα με φυσικο αέριο που σημαίνει 
ότι σε ένα πληθυσμό 37εκατομ αυτο-
κινήτων που έχει η Γερμανία αυτή 
τη στιγμή είναι ούτε το 10%. Σε σχέ-

ση με αυτά που γίνονται εδώ έπρε-
πε η αεριοκίνηση να έχει μπει σαν 
προτεραιότητα και να αναπτυχθεί 
πάρα πολύ, δυστυχώς ούτε και αυτό 
το θέλουνε. Τελικά τι πρέπει να γίνει 
σε αυτόν τον τόπο; Η ΑΠΕ, όπως είπε 
και ο κ. Τσολακίδης δυστυχώς δεν τα 
πάνε καλά, από το κακό στο χειρότε-
ρο. Δεν ξέρω αν μας πει οτι η ΑΠΕ 
αναπτύσσονται όσο θα έπρεπε μετά 
από φιάσκο του Παπακωνσταντίνου 
του 2012. Δυστυχώς λυπάμαι ότι δεν 
συμβαίνει αυτό. Ήταν το φιάσκο του 
Παπακωνσταντίνου το καλοκαίρι 
του 12 που κατέστρεψε την ανάπτυ-
ξη των ΑΠΕ. Το ξέρουμε πολύ καλά. 
Κάτι πρέπει να γίνει όμως σε αυτόν 
τον τόπο. Το να λέμε νούμερα, εγώ 
είδα γύρω στα 400 νούμερα σήμε-
ρα για την ενέργεια και το περιβάλ-
λον. Εγώ δεν θα πω ούτε ένα…αυτό 
που θα πω είναι το τι έχει κάνει το 
ΠΑΚΟΕ σε σχέση με το περιβάλλον 
και την ενέργεια στα 37 χρόνια που 
δουλεύει. Για 10 λεπτά μόνο να μου 
επιτρέψετε. Αλλά ας ξεκινήσει ο Στέ-
λιος στην περιγραφή της έρευνας που 
κάναμε σε 43 ΤΑΞΙ να δείτε την δια-
φορά μεταξύ πετρελαιοκινήτων και 
αεριοκινήτων. 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Εγινε ένα πρό-
γραμμα από το ΠΑΚΟΕ που λέγεται 
φυσικο αέριο και αεριοκίνηση, μετρή-
σεις εκπομπών, μετρήσαμε ρύπους 
σε 43 ΤΑΞΙ, 26 πετρελαιοκίνητα, 17 
αεριοκίνητα. Τα 26 πετρελαιοκίνητα 
τα μετρήσαμε στο ΚΤΕΟ στη Πέτρου 

Ράλλη 16. 
Να σας δείξω τώρα λίγο τα απο-

τελέσματα των μετρήσεων. Γίνεται 
αναφορά ότι είχαμε δυσκολίες στο 
πρατήριο φυσικού αερίου στα ΕΛΠΕ. 

Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ: Υπάρχει πρόβλη-
μα με την ασφάλεια του χώρου του 
πρατηρίου, αν υπήρχε το ενδεχό-
μενο να γίνει κάτι έστω ασήμαντο, 
αυτόματα συνδέεται με το πρατήριο, 
κάποιο θύμα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχετε ένα 
δυσκίνητο γραφείο περιβάλλοντος στα 
ΕΛΠΕ. Με τα ΕΛΠΕ συνεργαζόμαστε 
εδώ κ δυο χρόνια, μια έρευνα, στα 
πρατήρια και στα συνεργεία το LPG 
παράγεται από τα ΕΛΠΕ ουσιαστικά 
κάνουμε μια έρευνα εδώ και δυο χρό-
νια που έχει δείξει αρκετά πράγματα. 
Και για τα συνεργεία και για το LPG. 

Οπότε συνεχίζεται αυτό το έργο. 
Εγώ με την σειρά μου ευχαριστώ πάρα 
πολύ τον κ. Λογοθέτη που συμμετεί-
χε σε αυτή την έρευνα, ήταν καθα-
ρή χρηματοδότηση από το ΠΑΚΟΕ, 
στοίχισε 2.000 € αυτή η έρευνα, συμ-
μετείχαν 5 άνθρωποι για αυτήν την 
έρευνα και διαπιστώθηκε, οτι δυστυ-
χώς η αεριοκίνηση είναι στο περιθώ-
ριο της όποιας πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου περιβάλλοντος ενέργειας. 
Οι λόγοι είναι δυστυχώς όπως ξέρε-
τε όλοι μάλλον, από το 1, 5 μέσο όρο 
ας πούμε τιμή λίτρου βενζίνης το 1,2 
είναι φόροι. Στη βάση λοιπόν αυτή, 
όταν έχουμε ένα έτοιμο φαγητό για-

τί να πάμε να ψάξουμε να φτιάξου-
με τραχανά; Ο κ. Β. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 
αγωνίζεται στο ΚΑΠΕ και πιστεύω 
οι ΑΠΕ, έπρεπε ουσιαστικά να ναι 
το μέλλον, το ενεργειακό μέλλον του 
πλανήτη, δυστυχώς διαπιστώνεται 
οτι δεν είναι. 

Όπως και το θέμα των βιοκαυσί-
μων, το θέμα της καύσης των σκουπι-
διών, όλα αυτά έπρεπε να είναι προ-
τεραιότητες, δυστυχώς όμως πολλές 
φορές, τροχοπέδη αποτελούν αποφά-
σεις υπουργικές, οικεία ελεγχόμενες, 
κοινές υπουργικές αποφάσεις, που 
επειδή είναι οικεία, κοινές 2-3 υπουρ-
γών τουλάχιστον εεεε είναι δυνατές 
αποφάσεις. Όχι λάθος! Η πολιτική 
που καθορίζει την ενέργεια και το 
περιβάλλον, είναι πολιτική την οποία 
δανειστήκαμε από τις επόμενες γενιές. 
Εάν την κρατήσουμε έτσι όπως την 
έχουμε, δεν θα υπάρχουν επόμενες 
γενιές, ανεξάρτητα της όποιας φυλής, 
οικονομικής ή κοινωνικής ή ηθικών 
αξιών, γι΄ αυτό λοιπόν εγώ θα ήθε-
λα στην ομιλία μου που έχει τίτλο με 
νούμερα περιβάλλον και ενέργεια δεν 
θα σας πω νούμερα, ακούσαμε πολ-
λά νούμερα, βέβαια εγώ δεν άκουσα 
πως πάνε οι ΑΠΕ σε αυτόν τον τόπο 
σήμερα, ένα μοντέλο που είπε ο κύρι-
ος Τσολακίδης ήταν πάρα πολύ χαρα-
κτηριστικό το τι θα γλιτώναμε. 

Το τι συμβαίνει σήμερα εγώ δεν 
το άκουσα. Ιστορικά θέλω να πω από 
τον Ιούνιο 79 που ξεκίνησε το ΠΑΚΟΕ 
να λειτουργεί σαν αστική μη κερδο-
σκοπική επιστημονική εταιρεία, βάζο-
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ντας στην τάξη της πάρα πολλούς 
ανθρώπους που είχαν πάρα πολύ 
αγανάκτηση και ενδιαφέρον για την 
προστασία του περιβάλλοντος ξεκι-
νήσαμε τον Ιούνιο του 1979 το θέμα 
του νέφους, που υπήρχε τότε τεράστιο 
πρόβλημα, με το φωτοχημικό μανι-
τάρι, ξεκινήσαμε προσπάθειες, εγώ 
τότε στο πανεπιστήμιο ήμουνα βοη-
θός, είχα προβλήματα με το διδακτο-
ρικό μου γιατί ο μόλυβδος, το πρώτο 
διδακτορικό μου ήταν για τον μόλυ-
βδο στην Αθήνα. Μόλις βγάλαμε τα 
νούμερα όλοι με κυνηγάγανε, διδα-
κτορικό δεν μπορούσα να πάρω, στο 
Λάνκαστερ πήγα και το έκανα. 

Στη βάση λοιπόν αυτή θέλω να πω 
τα εξής, ότι το 79 με το νέφος τον Ιού-
νιο, τον Αύγουστο με θέμα της Καρύ-
στου τότε που ήταν να εγκατασταθεί 
το πυρηνικό εργοστάσιο, μετά ήταν 
η Πτολεμαΐδα, μετά η Μεγαλόπολη, 
όλα αυτά ήτανε στοιχεία ενεργειακής 
πολιτικής, κακής ενεργειακής πολι-
τικής που δυστυχώς ακόμα πληρώ-
νουμε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή 
όλοι να λέμε όχι στον λιγνίτη, όχι 
στην μαύρη ενέργεια, όχι στον καρ-
κίνο από την μια και από την άλλη 
να βάζουμε μια Πτολεμαΐδα 5 με 5 
δις ευρώ. Πόσες μέρες ψάχναμε, θα 
μας πει ο κ. Τσολακίδης, πόση ενέρ-
γεια θα γλιτώναμε; πόσοι άνθρωποι 
δεν θα πεθάνανε στην Πτολεμαΐδα, 
στην Μεγαλόπολη και γενικά στα 
αστικά κέντρα. 1450 άνθρωποι τον 
χρόνο πεθαίνουν εξαιτίας της μαύρης 
αυτής ενέργειας, συνάνθρωποι μας, 
γιατί δεν κάνουμε αυτό που έπρεπε 
να κάνουμε. Να κάνουμε έναν υπο-
λογισμό στην κατανάλωση ενέργει-
ας. Λέμε ότι καταναλώνουμε ενέρ-
γεια, ποιος ελέγχει τι γίνεται ; Ποιος 
ελέγχει το τιμολόγιο της ΔΕΗ που 
αυξάνεται συνέχεια, ποιος προσδι-
ορίζει τους συνδικαλιστές που λένε 
ότι ξέρεις, θα βάλουμε αυτό το ποσο-
στό στο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Ποιος τα 
κάνει όλα αυτά;; κανένας. 

Ο συνδικαλιστής ξεγυμνώνεται και 
λέει εγώ θα πάω να παίξω τον ρόλο 
μου, φτάνει πια όμως! Γιατί φτάσαμε 

στο πάτο. Με το Τσέρνομπιλ θυμάμαι 
έβγαινε τότε ο υπουργός ο Δημητρα-
κόπουλος, εμείς μετράγαμε ραδιενέρ-
γεια και φωνάζαμε το πρόβλημα και 
αυτοί βγαίνανε και τρώγανε φράου-
λες και λέγανε δεν υπάρχει πρόβλη-
μα και λέγανε στον κόσμο να τρώει, 
δεν υπήρχε πρόβλημα τότε. Όλα ήταν 
καλά ! 13. 500 άνθρωποι πεθάνα-
νε από την ραδιενέργεια στην Ελλά-
δα. Κάναμε παρέμβαση στην ΕΡΤ 
τότε να σταματήσει αυτή η ιστορία, 
ο Γεννηματάς με τον Γιαννικόπουλο 
τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής επι-
τροπής ενέργειας. Ε φτάνει πια! Ως 
πότε. . . Λέω ένα γεγονός που στοίχισε 
τη ζωή σε κάποιους ανθρώπους. Σε 
κάποιους Έλληνες οι οποίοι θα μπο-
ρούσαν να είχαν προλάβει το κακό, 
αν τυχόν πρόσεχαν! Τους έβγαλε στις 
τηλεοράσεις, τρώτε ότι θέλετε, χόρτα, 
γάλα, νερό όλα!

Θα φτάσουμε τώρα στο θέμα φυσι-
κού αερίου να πούμε κάποια πράγ-
ματα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να 
συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι 
μεταρρυθμίσεις, οι περιβόητες μεταρ-
ρυθμίσεις σε αυτόν τον τόπο που δεν 
γίνονται για διάφορους λόγους ότι 
εάν δεν κάνουν αυτό που πρέπει να 
κάνουν, δηλαδή τα 7, 5 δισεκατομ-
μύρια ευρώ στα 10 τελευταία χρό-
νια για το φυσικό αέριο, είναι λεφτά! 
Που εάν τα δίναμε στον κ. Τσολακί-
δη να αναπτύξει το ΚΑΠΕ θα έκανε 
θαύματα. Γιατί όμως δεν μπορούμε 
να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν 
επιτρέπεται! Λέμε ότι είμαστε Έλλη-
νες από την σκούφια μας που λένε, 
ότι αυτό σημαίνει. 

Σημαίνει πολλά πράγματα, ότι 
κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ίδιοι. 
Τώρα κάνουμε μια ημερίδα, ξέρε-
τε πως ημερίδες έχουμε κάνει σαν 
ΠΑΚΟΕ; 1840 και πάλι στο ίδιο έργο 
θεατές βρισκόμαστε. 20-30-50 άτομα 
βρισκόμαστε. Ας κάναμε μια συναυ-
λία να δείτε πόσοι θα μαζευόντουσαν 
! Αυτό δηλώνει αφενός, εγώ τι θέλω 
να πω, ότι ο κόσμος με την ανέχεια 
και το πρόβλημα που έχει αυτή την 
στιγμή, όχι σε ημερίδα δεν θα πάει, 
αλλά πουθενά. 

Κάνουνε γιορτές, ο δήμος Αθηναί-
ων κατανάλωσε για τις ημέρες εκεί-
νες που γίνονται φιέστες 4, 5 εκα-
τομμύρια. ευρώ! Έλεος! θα μπορούσε 
κάλλιστα αυτά τα 4, 5 εκ ευρώ να τα 
βάλει στην άκρη να τρέξουνε οι 3500 
οι υπάλληλοι του δήμου της Αθήνας, 
ας βάλουν τους 200 να τρέξουνε, να 
πάνε να μαζέψουνε χορηγίες για να 
κάνουνε τις φιέστες. Δεν έγινε ! βγά-
ζει τα πολλά λεφτά από τον κουβανά 
τον δικό σου, δανεικά είναι ! Χρωστά-
ει ο δήμος Αθηναίων αυτή την στιγ-
μή ξέρετε πόσα λεφτά; 14 δις 

Β. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ: Αναφορικά με την 
ανανεώσιμη ενέργειας στη χώρα μας 
θα πρέπει να πούμε ότι σε σύγκριση 

με τις άλλες χώρες πάμε πολύ καλά… 
έχουμε φτάσει να παράγουμε κοντά 
στο 20% τις ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, 
αυτό είναι επίτευγμα διότι ο στόχος 
ήταν το 2020 να φτάσουμε αυτό το 
ποσοστό. Βεβαίως αυτό το επίτευγμα 
οφείλεται σε μεγάλη αιμορραγία των 
καταναλωτών διότι αυτό έχει κοστίσει 
έως τώρα περίπου τα 10 δις ευρώ. και 
κοστίζει κάθε χρόνο και για επόμενα 
20 σχεδόν 1 δις πρόσθετο κόστος, επι-
δοτούμε δηλαδή αυτές τις ΑΠΕ ένα 
δις το χρόνο. Είχαμε ξεκινήσει με 1, 
5 τώρα είμαστε περίπου στα 1. Είναι 
μεγάλο το κόστος, βεβαίως το όφελος 
είναι πολύ μεγάλο και δεν μετριέται 
μόνο με φύρα. Μετριέται με την προ-
στασία του περιβάλλοντος με προο-
πτικές του μέλλοντος κ τα λοιπά.

 Άρα από αυτή την άποψη πρέπει 
να είμαστε ικανοποιημένοι, όπως επί-
σης θα έπρεπε να είμαστε και από την 
μείωση στο μείγμα το ενεργειακό του 
λιγνίτη. Μιλάμε για λιγνίτη σαν να 
είμαστε πριν 5-6 χρόνια όταν ο λιγνί-
της έφτανε στο 70% της ενεργειακής 
παραγωγής και τώρα είναι στο 35%. 
Και σε αυτό πρέπει να είμαστε ικα-
νοποιημένοι. Γιατί το λέω αυτό; Όχι 
ότι δεν θα πρέπει να μειωθεί ακόμα 
πιο πολύ αλλά διότι η ενέργεια στη 
χώρα μας είναι από τα πετρελαιοκαύ-
σιμα και κυρίως από τα εισαγόμενα. 

Ο λιγνίτης είναι ντόπιος κι όμως 
αυτόν τον έχουμε μειώσει δραματι-
κά και καλά κάναμε. Τώρα αναφορι-
κά με την ΔΕΗ. Δεν φταίει η ΔΕΗ γι’ 
αυτό το υψηλό κόστος, έχουμε από το 
φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Το 
κόστος του είναι φορολογικό, στις επι-
βαρύνσεις που δέχεται το ηλεκτρικό 
ρεύμα. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε 
ότι η ΔΕΗ πουλάει ρεύμα κάτω του 
κόστους γιατί έτσι είναι η ανταγω-
νιστική αγορά. Αναγκάζεται πολλές 
φορές να κλείνει τα εργοστάσια και 
να εισάγει ρεύμα γιατί είναι φθηνό-
τερο το εισαγόμενο, το οποίο μπο-
ρεί να προέρχεται από μολυσματι-
κές παραγωγές. 

Πωλείται μάλλον από την Βουλ-
γαρία, από την πυρηνική ενέργεια. 
Δηλαδή αγοράζουμε καταστροφή, 
επειδή είναι φθηνότερη. Το ρεύμα στη 
χώρα μας κοστίζει κοντά 10δις ευρώ. 

Ξέρετε πόσο πάει σε όλους τους 
φορείς και μαζί με την ΔΕΗ; η ΔΕΗ 
παίρνει 5 δις, τα αλλά μισά είναι επι-
βαρύνσεις που είναι: οίκο, οι επιδο-
τήσεις των νησιών μας, ΦΠΑ, φόρος 
λιγνίτη, διοξείδιο του άνθρακα αν τα 
μαζέψουμε όλα αυτά και των ΑΠΕ τον 
1δις το πληρώνουμε αυτή τη στιγμή 
για να επιδοτούμε την παραγωγή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φτά-
νουμε λοιπόν τα 10δις. Όλοι οι παρα-
γωγοί παίρνουνε 5 δις από τα 10. Αν 
πάμε αυτούς να τους μειώσουμε, πως 
μπορούμε να τους μειώσουμε;; Πες ότι 
κάνουμε μια καλύτερη ανταγωνιστι-

κή τιμή και από τα 5 δις θα πάρουνε 
4, μα τα 5 δις τα υπόλοιπα που πλη-
ρώνουμε είναι φόροι. 

Η ΔΕΗ πληρώνει 90 ευρώ την μεγα-
βατώρα. Από τα 200 που μας προστί-
θενται τα 90 χρεώνονται σαν πραγ-
ματικό κόστος χωρίς τους φόρους. 
Από τα 90 αυτά, τα 10 ευρώ πάνε 
σε εργατικό κόστος. Από τα 50δις, 
τα 550εκ ευρώ είναι το κόστος όλο 
του προσωπικού της ΔΕΗ. Πόσο να 
το μειώσει;; Τα μισά είναι μεταφορι-
κά. Πόσα να γλιτώσει ! Το κόστος του 
λιγνίτη από τα 90 ευρώ, 35 ευρώ. Οτι 
αφορά βέβαια το ρεύμα του λιγνίτη. 
Πόσο να το μειώσει και αυτό; Να το 
μειώσεις να το κάνεις 20-25; Θα γλι-
τώσεις πόσα ; 100 εκ. τον χρόνο;; Δεν 
είναι εκεί το πρόβλημα. Τα προβλή-
ματα είναι στην φορολογία, από τα 
30δις εμείς πληρώνουμε σε ενέργεια 
στη χώρα μας τα 15 δις είναι φορο-
λογία. Το 1/3 των φορολογικών εσό-
δων προέρχεται από την ενέργεια. 
Πως είναι δυνατόν να γίνει ανάπτυ-
ξη με τόσο μεγάλο κόστος. 

Σας είπα ο κάθε Έλληνας πληρώ-
νει 1200ευρω φόρους για ενέργεια, 
ενώ ο Γερμανός 600. Φανταστείτε λοι-
πόν τι διαφορά υπάρχει στην τροφο-
δότηση της οικονομίας. 

Τα τελευταία χρόνια οι ΑΠΕ δεν 
αναπτύσσονται διότι δεν χρηματοδο-
τούνται. παράδειγμα. Κάνω ένα μικρό 
φωτοβολταϊκό στο σπίτι μου ίσα ίσα 
για την δική μου την κατανάλωση, 
και για να μην αγοράζω μπαταρίες το 
ρεύμα το διοχετεύω στο δίκτυο και το 
ξαναπαίρνω όταν μου χρειάζεται. Το 
παράγω το καλοκαίρι και το βρίσκω 
τον χειμώνα, το κρατάω το μεσημέρι 
και το χρησιμοποιώ το βράδυ. Αυτό 
είναι ένα δώρο που κάνει το κράτος 
στον Έλληνα πολίτη και εξοικονομεί-
ται ουσιαστικά μέχρι και 200 ευρώ 
την μεγαβατώρα. Δηλαδή 20σεντ την 
κιλοβατώρα. 

Το πρόβλημα είναι ότι πάει ο κατα-
ναλωτής στην ΤΡΑΠΕΖΑ να πάρει 
δάνειο 5000 ευρώ και δεν του το δίνει. 
Έτσι αναγκάζεται ο πολίτης και πλη-
ρώνει το ρεύμα ενώ θα μπορούσε να 
το ‘χει τζάμπα. 

Οι ανεμογεννήτριες έχουν ακόμα 
80ευρω την μεγαβατώρα, τιμή όνειρο 
για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν 
κάνει κανείς επένδυση γιατί ποιος 
θα του δώσει 10, 20, 50 εκ ευρώ που 
χρειάζεται. Καμία τράπεζα. Λοιπόν το 
πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Το 
αέριο γιατί δεν κατακτάει μεγαλύτε-
ρα ποσοστά στην αγορά. Παρόλο που 
δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ λέω 
το εξής: Κάνουμε πρόταση στον υπουρ-
γό για να γίνει μια εκκίνηση για τα 
ταξί καλή. Να επιδοτήσετε 1000 ταξί, 
από 1000 ευρώ, για να γίνει ένα ξεκί-
νημα για την αεριοκίνηση στα ΤΑΞΙ. 
Το είδε θετικά ο κ. Φάμελλος. Για να 

Ο κ. Π. Χριστοδουλάκης
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δούμε τώρα θα προχωρήσει; 1εκατ 
είναι! Για το φυσικο αέριο στα νησιά 
7, 5 δισεκατομμύρια τα τελευταία 
10χρονια. 750 εκ το χρόνο. 
Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ: Το πρόβλημα 
στην Ελλάδα είναι πολυσύνθετο. 
Δεν υπάρχει συνέχεια σε οτιδήπο-
τε καλό κάνει κάποιος. Δεν μπο-
ρούμε να συνεννοηθούμε και δεν 
μπορούμε να έχουμε μια συλλογι-
κή απόφαση σε κάποια πράγματα. 
δυστυχώς διαφωνούμε συνέχεια 
στο να γίνει κάτι. Να μάθουμε να 
συνεργαζόμαστε. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 40χρο-
νια δεν έχουμε εργοστάσιο σκουπι-
διών στην Αθήνα. 

Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ: Υπάρχει συνολι-
κή αντίδραση σε κάποια πράγματα. 

Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: Τα αποθέμα-
τα είναι τα ίδια, με τη διαφορά ότι 
αλλάζουν οι μέθοδοι εξόρυξης. ενώ 
παλιότερα η τεχνολογία δεν ήταν 
αναπτυγμένη, δεν ήταν οικονομι-
κό να βγει το σχιστολιθικό αέριο 
πχ, τώρα που αναπτύχθηκε αυτή η 
τεχνολογία, σου λέει υπάρχει άπει-
ρο. Πρώτα ήταν τα οριακά αποθέ-
ματα που οι τεχνολογίες δεν είχαν 
αναπτυχθεί για να βγάλει κάποιος το 
πετρέλαιο ή το φυσικο αέριο. Τώρα 
που αναπτυχθήκαν οι τεχνολογί-
ες σου λέει το πετρέλαιο δεν πάει 
μέχρι το 2040 πάει μέχρι το 2060. 
Το φυσικό αέριο θα περάσει και το 
2100. Τα κοιτάσματα υπάρχουν όσο 
υπάρχει η γη, θα φανούν κοιτάσμα-
τα τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα 
αλλά αυτό είναι διάρκεια εκατομ-
μυρίων ετών. 

Ερώτηση: Στην Ελλάδα έχουμε 
καταστρέψει πολλές φορές φυσικά 
ρέματα και τα έχουμε μπαζώσει 
και τους κάνουμε οχετούς. Υπάρχει 
καμία σκέψη για κάποιο πρόγραμμα 
να αποκαταστήσουν το περιβάλλον 
στο τοπίο που ήταν παλιά ; 

Ερώτηση κυρίας: Έχω ένα 
VOLVO που το πήγα για να το μετα-
τρέψω σε αέριο και μου είπανε ότι 
δεν γίνεται κυρία μου, θα χαλάσει 
η μηχανή σας. Δεν ξέρω αν υπάρ-
χει κάποιος τρόπος για να γίνεται 
σε όλα τα αυτοκίνητα. Και επίσης 
δεν γνώριζα σαν πολίτης ότι αν 
επενδύσω 5000 για φωτοβολταϊκά 
θα τα κάνω απόσβεση μέσα σε ένα 
χρόνο. θα έπρεπε από τους αρμο-
δίους φορείς, όποιοι και αν είναι, 
να κάνουν ένα είδος διαφήμισης. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: όπως 
λέει και η κυρία θα μπορούσε το 
ΚΑΠΕ να κάνει ένα βίντεο και επει-
δή θα είναι σαν κοινωνικό μήνυμα, 
δεν πληρώνει καθόλου σε οποιο-
δήποτε κανάλι. Είναι ένας νόμος 
αυτός για οποιοδήποτε κοινωνικό 

μήνυμα, γιατί αυτό πρόκειται για 
κοινωνικό μήνυμα, μπορεί κάλλι-
στα να κάνει ένα μήνυμα των 3ων 
λεπτών να ενημερώσει τον κόσμο. 

Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: Για τα αυτοκί-
νητα να πούμε το εξής: Καμία εται-
ρεία που παράγει αυτ/τα για βενζί-
νη η πετρέλαιο δεν εγγυάται για το 
αυτοκίνητο όταν βάλετε αεριοκίνη-
ση. Όμως ποιος εγγυάται; Εγγυάται 
στην Ελλάδα το υπουργείο μεταφο-
ρών που επιτρέπει σε συστήματα 
αεριού που ενσωματώνονται στα 
αυτοκίνητα αν είναι πιστοποιημέ-
να τότε μπορεί κάποιος να τα βάλει 
και το συνεργείο. Τώρα μπαίνει το 
ερώτημα εάν ο κινητήρας αντέχει το 
αέριο. Ο μηχανολόγος λέει το εξής: 
κατά 95-99 % το αντέχει το αέριο. 
Δεν υπάρχει διαφορά σε ότι αφο-
ρά το μήκος ζωής του αυτοκίνητου. 
Η συμπεριφορά όμως του κινητή-
ρα με αέριο σε σχέση με αυτό της 
βενζίνης εφόσον ο κινητήρας δεν 
έχει κατασκευαστεί για αέριο, μπο-
ρεί να αλλάξει. 

Ερώτηση: Ποια είναι η κατά-
σταση σχετικά με τα φωτοβολται-
κά πάρκα;

Β. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ: Τα φωτοβολταϊ-
κά πάρκα και όλες οι πηγές ανανεώ-
σιμης ενέργειας μπαίνουν σε διακο-
πτική διαδικασία. Έγιναν οι πρώτοι 
διαγωνισμοί γύρω στα 50μεγαβατ, 
πρέπει το κράτος να βγάλει διαγω-
νισμούς για ανεμογεννήτριες 100 
μεγαβάτ, θα πάνε οι επενδυτές και 
θα προσφέρουν όποιους τους δώσει 
την πιο χαμηλή τιμή, θα πάρει τις 
τιμές αυτές. Έγινε τώρα δοκιμαστι-
κά, πέτυχε, να φανταστείτε ότι στα 
φωτοβολταϊκό οι τιμές είναι κάτω 
των 80 ευρώ άνα κιλοβατώρα με 

τόσο ήλιο που έχουμε, στην Γερ-
μανία με 60 ευρώ πληρώνουν και 
έχουν τον μισό ήλιο. 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όταν η 
τιμή της ΔΕΗ ήταν 10 με 12 λεπτά 
στην Ισπανία ήταν 8. 

Β. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ: Κάτι που δεν 
απαντήθηκε και πρέπει να απαντη-
θεί, ένας άλλο λόγος είναι τεχνικός, 
δεν αντέχει το σύστημα μας περισ-
σότερες ΑΠΕ, τι να της κάνει; Δεν 
μπορεί να της απορροφήσει γιατί 
δεν παράγουνε την ώρα που της 
χρειάζεται ο καταναλωτής. Δηλαδή 
δεν έχει αέρα όταν εγώ χρειάζομαι 
ρεύμα. Υπάρχουν όμως άλλες ΑΠΕ, 
όπως η γεωθερμία που μπορεί να 
δίνει 24ωρες και η βιομάζα που 
μπορεί να δίνει 24ωρες και άλλες 
μορφές ενέργειας που όμως έχουν 
μείνει πολύ πίσω στην χώρα μας. 
Άλλες ΑΠΕ όμως όπως ο ήλιος και 
ο αέρας δεν είναι εύκολο να αντι-
καταστήσουν άλλες μορφές ενέρ-
γειας αν δεν γίνουν ας πούμε δια-
συνδέσεις με άλλες χώρες ώστε 
να φεύγει το ρεύμα εκεί και να το 
παίρνουμε οπότε το χρειαζόμαστε, 
αν δεν συνταχθούν τα νησιά μας. 
Τι να το κάνει ένα νησί το φωτο-
βολταϊκό όταν δεν μπορεί να το 
απορροφήσει. Θα μπορούσε να το 
διοχετεύει στην Αθήνα και να το 
παίρνει όταν το χρειαζότανε. Υπάρ-
χουν τέτοια εμπόδια που κοστίζουν 
δηλαδή πάρα πολλά λεφτά!

Ερώτηση: κ Ραπτόπουλος, εφευ-
ρέτης: θέλουμε να φτιάξουμε ένα 
τρένο περιπάτου που χρησιμοποι-
ούν οι δήμοι, να κινείται με υγρα-
έριο. Η συσκευή αυτή που θα μας 
βάλουνε στη μηχανή μπορεί να 

κάνει και για φυσικο αέριο η θέλει 
άλλη διάταξη; Γιατί αυτό είναι το 
μέλλον όλων των δήμων της χώρα;

Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ: εξαρτάται από 
τον κινητήρα, Τι κινητήρας θα είναι. 
Παραδείγματος χάρη εσωτερικής 
καύσεως κινητήρας για το τρένο, 
αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο 
σύστημα που είναι για υγραεριοκί-
νηση, ο ίδιος ο κινητήρας, ισχύει 
η απάντηση που έδωσα και προη-
γούμενα. Θα έχει και διαφορετική 
απόδοση, κατά άλλα ότι αφορά το 
χρόνο ζωής μικρή επίδραση θα ‘χει. 
Άρα κάτι και για τα δυο καύσιμα. 

Ερώτηση: Δηλαδή η ΔΕΗ αγο-
ράζει ρεύμα και το ξαναπουλάει; 

Η ΔΕΗ μπορεί να παίζει τον 
διπλό ρολό. Μπορεί να αγοράζει 
ρεύμα και το πουλάει με διαγωνι-
στικό τρόπο, δεν το πουλάει στο 
σύστημα, στον εαυτό της, το πουλάει 
στον διαχειριστή του συστήματος. 
Απλώς η ΔΕΗ κατέχει και εργοστά-
σια δικά της, είναι και παραγωγός 
αλλά καμιά φορά δεν μπορεί να τα 
πουλήσει. . . . . , καμιά φορά η εισα-
γωγή είναι και πιο φτηνή. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σας 
ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες 
που ήρθατε εδώ σήμερα, ελπίζω 
κάτι να πήρε ο καθένας σας από 
αυτά που ακούστηκαν. Εύχομαι την 
επόμενη ημερίδα που θα κάνου-
με με την ευκαιρία της παγκόσμια 
ημέρας καταναλωτή, που είναι 15 
του Μάρτη, να πούμε πραγματικά 
κάποια πράγματα για τον κατανα-
λωτή γιατί υποφέρει, αυτοϋποφέρει.

Ευχαριστούμε και πάλι πάρα 
πολύ!!


