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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  
Οι σηµαντικές αυξήσεις των συγκεντρώσεων αερίων του θερµοκηπίου έχουν ως αποτέλεσµα την 

αύξηση της θερµοκρασίας της επιφάνειας και της ατµόσφαιρας της γης η οποία επηρεάζει δυσµενώς 

τα φυσικά οικοσυστήµατα και την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Η ΕΕ βρίσκεται στην παγκόσµια πρωτοπορία όσον αφορά στις πολιτικές περιορισµού των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου. Με την πολιτική της, τις θέσεις της, τις πρωτοβουλίες της και κυρίως µε τις 

δεσµεύσεις της, συµµετέχει στην παγκόσµια προσπάθεια και παράλληλα πιέζει όλες εκείνες τις χώρες 

του "ανεπτυγµένου" κόσµου που διστάζουν να λάβουν παρόµοια µέτρα. Στο πλαίσιο αυτό 

αποφασίστηκε η κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο. 

Η κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα µας. Η Ελλάδα είναι η 

χώρα µε τη µεγαλύτερη ακτογραµµή στην Ευρώπη. Παράλληλα, πολλές περιοχές της υποφέρουν από 

λειψυδρία. Οι κλιµατικές αλλαγές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί οι περιοχές αυτές θεωρούνται 

ιδιαίτερα ευπαθείς και κινδυνεύουν να πληγούν από πληµµύρες, ξηρασία και να οδηγηθούν σε 

απερήµωση. 

Η προσπάθεια για τον περιορισµό των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου πρέπει να είναι 

παγκόσµια. Κάθε κράτος όµως, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες κλιµατολογικές-γεωγραφικές συνθήκες και 

το βαθµό ανάπτυξής του θα πρέπει να εφαρµόσει ιδιαίτερες πολιτικές και δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό 

το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέλαβε να εκπονήσει το "Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές", που αποτελεί 

την Ελληνική απάντηση και συµβολή στην παγκόσµια προσπάθεια για την καταπολέµηση των 

εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. 

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου προκαλείται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Μήπως θα 

έπρεπε να σταµατήσουµε κάθε οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα για να το αντιµετωπίσουµε; 

Οι σύγχρονες τεχνολογικές και επιστηµονικές τεχνικές αλλά κυρίως η σύγχρονη πολιτική στρατηγική 

παρέχουν τη δυνατότητα επιλογών που συνδυάζουν τον περιορισµό των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου µε το αίτηµα για οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη. 

Το "Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές" αποτελεί την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. 

Θέτει το πλαίσιο και συντονίζει τις δραστηριότητες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα µε στόχο 

τον περιορισµό των αερίων του θερµοκηπίου αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 

αποτελεσµατικότητας της Ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα. Υπογραµµίζει µε τον 

πλέον έµπρακτο τρόπο ότι η αναβάθµιση του περιβάλλοντος αποτελεί συστατικό στοιχείο κάθε 

πολιτικής που στοχεύει στη βιώσιµη ανάπτυξη και στη ποιότητα ζωής του πολίτη. 

Β. Παπανδρέου 

 

Υπουργός 
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11..11  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  ––  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  

Η αυξανόµενη επιστηµονική ανησυχία ότι οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στο κλίµα του πλανήτη οδήγησε 

στην υπογραφή της Σύµβασης-Πλαίσιο για την 

Κλιµατική Αλλαγή των Ηνωµένων Εθνών (στο 

εξής η Σύµβαση) στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον 

Ιούνιο του 1992 από το σύνολο σχεδόν των 

χωρών του πλανήτη. Η Ελλάδα κύρωσε τη 

Σύµβαση κάνοντάς την νόµο του Κράτους το 

1994 (Ν. 2205/94).  

 να καταβάλουν κάθε δυνατή

προσπάθεια µε σκοπό την επανα-

φορά των εκποµπών του διοξειδίου

του άνθρακα και των άλλων αερίων

του θερµοκηπίου, µέχρι το έτος

2000, στα επίπεδα του 1990, µεµο-

νωµένα ή σε συνεργασία µε άλλες

χώρες,  

 να υιοθετήσουν πολιτικές και µέτρα

για να µετριάσουν τις κλιµατικές

αλλαγές και   

 να διασφαλίσουν την µεταφορά

τεχνολογίας και οικονοµικών πόρων

προκειµένου να βοηθήσουν τις ανα-

πτυσσόµενες χώρες να αντιµετω-

πίσουν τις επιπτώσεις της κλιµατικής

µεταβολής και να αναπτυχθούν µε

βάση την προστασία του περιβάλ-

λοντος, στοχεύοντας στη συγκρά-

τηση των εκποµπών των αερίων του

θερµοκηπίου. 

Ο κατεξοχήν στόχος της Σύµβασης είναι η 

σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 

αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, σε 

επίπεδα τέτοια ώστε να προληφθούν 

επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίµα από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Η Σύµβαση 

αναγνωρίζει ότι οι αναπτυγµένες χώρες πρέπει 

να αναλάβουν τον πρωταρχικό ρόλο στην 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και τις 

καλεί:  

 

 

11..22  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΚΚΟΟΛΛΛΛΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΥΥΟΟΤΤΟΟ  

11..22..11  ΓΓεεννιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

Η 3η Σύνοδος των Συµβαλλοµένων Μερών της 

Σύµβασης, που έλαβε χώρα στο Κυότο τον 

∆εκέµβριο του 1997, ολοκλήρωσε τις 

διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τον καθορισµό 

ενός νοµικού οργάνου: του Πρωτοκόλλου του 

Κυότο για την κλιµατική αλλαγή (στο εξής το 

Πρωτόκολλο). Το Πρωτόκολλο εξασφαλίζει µία 

διαδικασία βάσει της οποίας µελλοντικές 

δράσεις για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

µεταβολής µπορεί να εντατικοποιηθούν. 

Καθορίζει για πρώτη φορά νοµικά 

δεσµευτικούς στόχους για τον περιορισµό των 

εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και 

επιβεβαιώνει την ανάγκη συνεργασίας της 

διεθνούς κοινότητας σε θέµατα που αφορούν 

σε ένα σηµαντικότατο περιβαλλοντικό 

πρόβληµα. 

Το κεντρικό σηµείο του Πρωτοκόλλου είναι οι 

νοµικά κατοχυρωµένες δεσµεύσεις των 

αναπτυγµένων κρατών να ελαττώσουν- 

µεµονωµένα ή σε συνεργασία µε άλλες χώρες- 

τις εκποµπές 6 αερίων του θερµοκηπίου (CO2, 

CH4, N2O, HFC, PFC και SF6) αρχικά την 

περίοδο 2008-2012 σε ποσοστό µεγαλύτερο 

του 5% από τα επίπεδα του 1990. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεσµεύτηκε για 

µείωση των εκποµπών της κατά 8%, οι ΗΠΑ 
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για 7%, η Ιαπωνία για 6%, ενώ άλλες χώρες 

όπως η Ρωσία και η Αυστραλία δεσµεύτηκαν 

να περιορίσουν το ρυθµό αύξησης των 

εκποµπών τους. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το 

Πρωτόκολλο προβλέπει την χρήση των 

παρακάτω: 

 

  

11..22..22  YYπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ  κκααιι  ττηηςς  
ΕΕλλλλάάδδααςς  

Στο πλαίσιο των δεσµεύσεων, που απορρέουν 

από το Πρωτόκολλο του Κυότο, η ΕΕ έχει 

δεσµευτεί, βάσει του άρθρου 4 του 

Πρωτοκόλλου, για µείωση των εκποµπών της 

κατά 8% την περίοδο 2008-2012. Ο 

διακανονισµός των επιµέρους υποχρεώσεων, 

στο εσωτερικό της ΕΕ αποτέλεσε το 

αντικείµενο συµφωνίας, στο Συµβούλιο 

Υπουργών Περιβάλλοντος τον Ιούνιο του 1998 

(burden-sharing agreement). Οι υποχρεώσεις 

όλων των κρατών-µελών της ΕΕ µε βάση τη 

συµφωνία αυτή παρουσιάζονται στον Πίνακα 

1.1.

 

Πίνακας 1.1: Κατανοµή των υποχρεώσεων των κρατών-µελών της ΕΕ για τη µείωση
των εκποµπών 6 αερίων στην περίοδο 2008-2012 σε σχέση µε το έτος
βάσης. 

         
      

 
Λουξεµβούργο - 28.0% 
Γερµανία - 21.5% 
∆ανία - 21.5% 
Αυστρία - 13.0% 

Ηνωµένο Βασίλειο - 12.5% 
Βέλγιο - 7.0% 
Ιταλία - 6.5% 
Ολλανδία - 6.0% 
Γαλλία 0% 
Φιλανδία 0% 
Σουηδία + 5.0% 
Ιρλανδία + 14% 
Ισπανία + 15% 
Ελλάδα + 25% 

Πορτογαλία + 28% 

 προαιρετική υιοθέτηση κοινών πολιτικών

και µέτρων 

 διαπραγµάτευση δικαιωµάτων εκποµπών

(Emissions Trading/ET) 

 εφαρµογή προγραµµάτων από κοινού

(Joint Implementation/JI) 

 δηµιουργία ενός µηχανισµού καθαρής

ανάπτυξης (Clean Development

Mechanism/CDM) 

 προστασία και επαύξηση των δασικών
εκτάσεων 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22..  ΕΕκκπποοµµππέέςς  ααεερρίίωωνν  ττοουυ    
θθεερρµµοοκκηηππίίοουυ  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα    
γγιιαα  τταα  έέττηη  11999900--22000000  
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22..11  ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΩΩΝΝ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΗΗΠΠΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΕΕΤΤΗΗ  11999900--22000000  

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι 

εκτιµήσεις για τις εκποµπές των αερίων του 

θερµοκηπίου, κατά την περίοδο 1990 – 2000. 

Επισηµαίνεται ότι το έτος βάσης για το 

διοξείδιο του άνθρακα  (CO2), το µεθάνιο 

(CH4) και το υποξείδιο του αζώτου (N2O) είναι 

το 1990, ενώ για τα F-gases (HFCs, PFCs και 

SF6), χρησιµοποιήθηκε ως έτος βάσης το 

1995. 

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται συγκεντρω-

τικά αποτελέσµατα των εκποµπών για τα 6 

αέρια του θερµοκηπίου για την περίοδο 1990 – 

2000. Ακολουθώντας τις Οδηγίες του IPCC για 

τη σύνταξη των εθνικών απογραφών, οι 

εκποµπές από τις διεθνείς εναέριες και 

θαλάσσιες µεταφορές δεν περιλαµβάνονται 

στις συνολικές εθνικές εκποµπές. Οι εκποµπές 

των τριών βασικών αερίων (CO2, CH4 και N2O) 

που καλύπτονται από τη Σύµβαση – Πλαίσιο 

έχουν αυξηθεί κατά 23% περίπου σε σχέση µε 

το 1990 και κατά συνέπεια ο στόχος που είχε 

υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Σύµβασης δεν έχει 

επιτευχθεί. Επιπλέον, η συνολική αύξηση των 

εκποµπών και των 6 αερίων είναι 23.4% σε 

σχέση µε τις εκποµπές του έτους βάσης. 

Πίνακας 2.1: Συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου για τα έτη 1990-2000 (σε kt 
CO

     

2 eq)   

Αέρια 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

CO2 85586 84610 87672 87268 88627 87273 90045 94380 101784 98698 107818 

CH4 8743 8705 9007 9106 9362 9494 9811 9922 10439 10410 10562 

N2O 10622 10520 10468 10144 10258 9899 10338 10625 10634 10418 10979 

F-gases 1193 1364 1161 1791 2303 3452 3988 4360 4257 4288 4429 

Σύνολα 106143 105199 108307 108308 110550 110119 114182 119287 127113 123814 133788 

∆είκτης (Ετος 
βάσης = 100) 

97.9 97.0 99.9 99.9 102.0 101.6 105.3 110.0 117.3 114.2 123.4 

Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 

αποτελούν την πλειοψηφία των συνολικών 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αφού 

ευθύνονταν για το 80.6% περίπου των 

συνολικών εκποµπών στην Ελλάδα το 2000, 

ενώ το µεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου 

ευθύνονταν για το 7.9% και 8.2% αντίστοιχα. 

Τέλος, τα F-gases (HFCs, PFCs και SF6), 
ευθύνονταν για το υπόλοιπο 3.3%. 

Όσον αφορά στη συνεισφορά των επιµέρους 

τοµέων (∆ιάγραµµα 2.1), οι δραστηριότητες 

που έχουν σχέση µε την ενέργεια αποτελούν 

την µεγαλύτερη πηγή (77.9% περίπου) των 

αερίων του θερµοκηπίου. Αυτές περιλαµ-

βάνουν κυρίως εκποµπές CO2 από την καύση 

ορυκτών καυσίµων (95% περίπου του 

συνόλου των εκποµπών από τον τοµέα της 

ενέργειας) και µικρότερα ποσοστά µεθανίου 

και υποξειδίου του αζώτου (1,5% και 3,5% 

αντίστοιχα). 

Οι άλλοι τοµείς όπως π.χ η Γεωργία (7.9%), οι 

Βιοµηχανικές διεργασίες (9.9%), τα Απόβλητα 

(4.1%) και η Χρήση διαλυτών (0.1%) συνεισ-

φέρουν το υπόλοιπο 22.1% των συνολικών 

εκποµπών.
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∆ιάγραµµα 2.1: Συνολικές εκποµπές (σε kt CO  2 eq) ανά τοµέα  

δραστηριότητας 
 

 

22..22  ΑΑΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΗΗΠΠΙΙΟΟΥΥ  

22..22..11  ∆∆ιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  

Όπως παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 2.2, στην 

ενέργεια (καύση ορυκτών καυσίµων) οφείλεται 

το 92% των συνολικών εκποµπών CO2, ενώ το 

υπόλοιπο 8% προέρχεται από τις βιοµηχανικές 

διεργασίες (παραγωγή τσιµέντου και ασβέστη) 

και τη χρήση διαλυτών.  

Από το 1990, οι εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα αυξάνονται συνεχώς, µε εξαίρεση τα 

έτη 1991 και 1999, όπου υπήρξε µία µείωση 

των εκποµπών της τάξης του 0.2% για το 

1991 σε σχέση µε το 1990 και µείωση 1% το 

1999 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. 

Το 2000, οι εκποµπές CO2 ήταν 103.7 Mt, 

συγκρινόµενες µε 84.3 Mt το 1990, παρου-

σιάζοντας συνολική αύξηση περίπου 23%. Η 

µέση ετήσια αύξηση των συνολικών εκποµπών 

για το χρονικό διάστηµα 1990 – 2000, ήταν 

της τάξης του 2.1%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για το χρονικό διάστηµα 1995 – 2000 

ανέρχεται στο 3.4%. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ 

ότι στα παραπάνω ποσοστά δεν υπολογίζονται 

οι εκποµπές και οι απορροφήσεις από τον 

τοµέα της αλλαγής χρήσεων γης και δασών. 
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∆ιάγραµµα 2.2:  Εκποµπές CO2    ανά τοµέα δραστηριότητας

 

22..22..22  ΜΜεεθθάάννιιοο  

Όπως παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 2.3, οι 

εκποµπές µεθανίου αυξήθηκαν κατά 22% 

περίπου σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. 

Η µέση ετήσια αύξηση των συνολικών 

εκποµπών µεθανίου για το χρονικό διάστηµα 

1990 – 2000, ήταν της τάξης του 2%, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για το χρονικό διάστηµα 

1995 – 2000 ανέρχεται στο 2.2%, (δεν υπολο-

γίζονται οι εκποµπές και οι απορροφήσεις από 

τον τοµέα αλλαγής χρήσεων γης και δασών). 

Ο τοµέας των αποβλήτων, που περιλαµβάνει 

τα στερεά απορρίµµατα και τα υγρά απόβλητα 

είναι η µεγαλύτερη ανθρωπογενής πηγή 

εκποµπών µεθανίου, ευθυνόµενη για το 51% 

περίπου των συνολικών εκποµπών µεθανίου 

το 2000. Ο τοµέας της γεωργίας, που 

περιλαµβάνει τις εντερικές ζυµώσεις των 

ζώων, τη διαχείριση ζωικών απορριµµάτων και 

τις καλλιέργειες, είναι η δεύτερη σηµαντι-

κότερη πηγή εκποµπών, ευθυνόµενη για το 

34% των συνολικών εκποµπών, ενώ ο τοµέας 

της ενέργειας (διαφυγές αερίων κατά την 

αποθήκευση και διανοµή υγρών/αερίων καυσί-

µων) ευθύνεται για το υπόλοιπο 15%. 
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∆ιάγραµµα 2.3:  Εκποµπές µεθανίου ανά τοµέα δραστηριότητας    
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22..22..33  ΥΥπποοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  ααζζώώττοουυ  

Το υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) είναι ένα 

ενεργό αέριο του θερµοκηπίου, που παράγεται 

καταρχήν µε φυσικό τρόπο από τα διάφορα 

χερσαία και υδάτινα οικοσυστήµατα. Υποξείδιο 

του αζώτου παράγεται επίσης από την 

αντίδραση µεταξύ αζώτου και οξυγόνου κατά 

τη διάρκεια των καύσεων.  

Το 2000, οι εκποµπές υποξειδίου του αζώτου 

αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση µε το 1990. Η 

µέση ετήσια αύξηση των συνολικών εκποµπών 

για το χρονικό διάστηµα 1990 – 2000, ήταν 

της τάξης του 0.3%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για το χρονικό διάστηµα 1995 – 2000 

βρίσκεται στο 2.1% (χωρίς να υπολογίζονται 

οι εκποµπές – απορροφήσεις από τον τοµέα 

αλλαγής χρήσεων γης και δασών). 

Ο αγροτικός τοµέας είναι η κύρια πηγή 

εκποµπών υποξειδίου του αζώτου, ευθυνόµενη 

για το 61% περίπου των συνολικών εκποµπών 

για το 2000. Ο τοµέας της ενέργειας ευθύνεται 

για το 34% των εκποµπών υποξειδίου του 

αζώτου, ενώ το υπόλοιπο 5% προέρχεται από 

βιοµηχανικές διεργασίες. 
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∆ιάγραµµα 2.4: Εκποµπές υποξειδίου του αζώτου ανά τοµέα
δραστηριότητας 

     

 

22..22..44  ΦΦθθοορριιωωµµέέννοοιι  υυδδρροογγοοννάάννθθρραακκεεςς  ((HHFFCCss ,,  )) υυππεερρφφθθοορράάννθθρραακκεεςς  ((PPFFCCss))  κκααιι  
εεξξααφφθθοορριιοούύχχοο  θθεείίοο  ((SSFF66   ))   

Οσον αφορά τα υπόλοιπα τρία αέρια του 

θερµοκηπίου HFCs, PFCs και SF6, οι εκποµπές 

παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση φτάνοντας 

τα 4.4 Mt CO2 eq το 2000, σε σχέση µε 1.2 Mt 

CO2 eq το 1990. Οι εκποµπές των τριών 

αυτών αερίων προέρχονται αποκλειστικά από 

βιοµηχανικές διεργασίες (∆ιάγραµµα 2.5) και 

αφορούν είτε στη παραγωγή, συντήρηση, 

λειτουργία και τελική διάθεση συσκευών 

ψύξης/κλιµατισµού, κλπ. ("κατανάλωση"), 

είτε, κατά το µεγαλύτερο ποσοστό, στην 

παραγωγή HCFC-22 και αλουµινίου ("παρα-

γωγή").
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∆ιάγραµµα 2.5: Εκποµπές HFCs, PFCs και SF6  

Οπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.5, οι 

εκποµπές των τριών αερίων (f–gases) που 

προέρχονται από βιοµηχανικές διεργασίες και 

αφορούν στην κατανάλωση καταγράφονται 

από το 1993 και µετά, φτάνοντας το 2000 να 

ευθύνονται για το 12% των συνολικών 

σχετικών εκποµπών. Το υπόλοιπο 88% 

προέρχεται από βιοµηχανικές διεργασίες που 

αφορούν στην παραγωγή και φτάνει τα 3.9 Mt 

το 2000, σε σύγκριση µε 1.2 Mt το 1990. 

Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εκποµπές 

από το 1997 (όταν οι εκποµπές f–gases που 

προέρχονταν από βιοµηχανικές διεργασίες και 

αφορούν στην παραγωγή έφτασαν στο 

υψηλότερο σηµείο δηλ., 4.1 Mt) και µέχρι το 

2000, παρουσιάζουν µια σταδιακή µείωση.   

Θα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι όλα τα 

στοιχεία που αφορούν τις εκποµπές 

θεωρούνται προσωρινά υπό την έννοια ότι 

βελτιώσεις στη µεθοδολογία, στους 

συντελεστές εκποµπής και κυρίως σε δεδοµένα 

δραστηριότητας και ενεργειακά ισοζύγια 

µπορούν να επιφέρουν αλλαγές σε µερικά ή 

και όλα τα έτη. Οι µεταβολές αυτές 

επιτρέπονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση και το 

Πρωτόκολλο, εφόσον είναι επαρκώς 

τεκµηριωµένες µέχρι το 2005, οπότε και θα 

οριστικοποιηθούν κατόπιν εις βάθους ελέγχου 

από επιτροπές ειδικών που θα επιλεγούν επί 

τούτου µε ευθύνη της Γραµµατείας της 

Σύµβασης Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές 

του ΟΗΕ. Για το λόγο αυτό τα ποσά και 

ποσοστά που παρουσιάζονται στην Έκθεση 

αυτή µπορεί να διαφέρουν από προηγούµενες 

Εκθέσεις. Οι διαφορές βέβαια αυτές δεν 

ξεπερνούν το 1-2% και οφείλονται στις αιτίες 

που προηγούµενα αναφέρθησαν. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33..  ΠΠρρόόββλλεεψψηη  εεξξέέλλιιξξηηςς  εεκκπποοµµππώώνν    
ααεερρίίωωνν  ττοουυ  θθεερρµµοοκκηηππίίοουυ  σσττηηνν    
ΕΕλλλλάάδδαα    
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33..11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΕΕΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΗΗΣΣ    

Η φάση της εκτίµησης του δυναµικού µείωσης 

και αξιολόγησης των δυνατών επεµβάσεων 

περιορισµού των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου στον ενεργειακό τοµέα 

προϋποθέτει τη διαµόρφωση ενός “Σεναρίου 

Αναµενόµενης Εξέλιξης” (ΣΑΕ), το οποίο 

απεικονίζει τη µελλοντική εξέλιξη των 

εκποµπών υπό τις παρούσες πολιτικές και 

πρακτικές συµπεριφοράς των καταναλωτών, 

καθώς και τις διαφαινόµενες µελλοντικές 

τάσεις. Έτσι, στο σενάριο αυτό λαµβάνονται 

υπόψη οι ήδη δροµολογηµένες πολιτικές στους 

διάφορους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 

(µεταφορές, βιοµηχανία κλπ.) και 

διαµορφώνονται εκτιµήσεις για την εξέλιξη 

των εκποµπών.  

Όπως είναι φανερό, το ΣΑΕ αποτελεί ένα 

σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα των 

αποτελεσµάτων, καθώς όσο υψηλότερες είναι 

οι εκποµπές που εκτιµώνται από αυτό, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η ανάγκη προσπάθειας 

µείωσής τους ώστε να επιτευχθεί ένας πιθανός 

στόχος που έχει τεθεί. Ταυτόχρονα όµως, το 

υψηλό επίπεδο εκποµπών ενός ΣΑΕ 

διευκολύνει τον εντοπισµό πολιτικών και 

µέτρων για την µείωσή τους µε σχετικά 

χαµηλό κόστος. Σηµειώνεται πάντως ότι, σε 

κάθε περίπτωση, οι εκποµπές που 

προβλέπονται στο ΣΑΕ εξαρτώνται από 

παραδοχές σχετικά µε βασικά µεγέθη, όπως ο 

πληθυσµός, η οικονοµική ανάπτυξη, οι τιµές 

της ενέργειας, κτλ., και από τις πολιτικές που 

έχουν ενσωµατωθεί σε αυτό.  

Ως χρονικός ορίζοντας για το ΣΑΕ που 

διαµορφώθηκε στην παρούσα ανάλυση 

επιλέχθηκε το έτος 2020, έτσι ώστε αφενός να 

περιλάβει την πρώτη δεσµευτική περίοδο που 

θεσπίστηκε µε το Πρωτόκολλο του Κυότο 

(2008-2012), και αφετέρου να δοθεί η 

δυνατότητα σχεδιασµού ενός ολοκληρωµένου 

προγράµµατος µείωσης των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου που θα έχει µεσο- και µακρο-

πρόθεσµο προσανατολισµό. 

 

33..22  ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΨΨΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΩΩΝΝ  

 
Για την πρόβλεψη της εξέλιξης των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου στον ενεργειακό
τοµέα χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο ENPEP 

(ENergy and Power Evaluation Program). Το 

ENPEP αναπτύχθηκε στο Argonne National 

Laboratory (ANL, USA), είναι «υβριδικού 

τύπου» τύπου και εµπεριέχει διάφορα 

επιµέρους µοντέλα που έχουν ως στόχο την 

πλήρη ενεργειακή ανάλυση/προσοµοίωση του 

ενεργειακού/ηλεκτρικού συστήµατος, µε 

παράλληλη όµως ποσοτικοποίηση των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεών 

του. Έτσι, µε την ανάλυση του ενεργειακού 

συστήµατος γίνεται προσπάθεια να αποτι-

µηθούν οι νέες διευθετήσεις που προτείνονται, 

µε στόχο τη βελτίωση όχι µόνο της 

συµπεριφοράς του συστήµατος, αλλά και του 

προσδιορισµού των κοινωνικο-οικονοµικών 

απαιτήσεων που προβάλλονται για τη 

βιωσιµότητά του.  

Το ενεργειακό σύστηµα της χώρας 

απεικονίσθηκε στο µοντέλο ENPEP µε σηµα-

ντικό βαθµό λεπτοµέρειας, έτσι ώστε να είναι 

δυνατόν να προσδιορισθούν µε σαφήνεια οι 

κύριες πηγές εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου, καθώς και να αξιολογηθούν οι 

δράσεις εκείνες που συµβάλλουν σε 

σηµαντικές µειώσεις των καταναλισκόµενων 

ενεργειακών πόρων και των συνεπαγόµενων 

εκποµπών. 
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Για την πρόβλεψη της εξέλιξης των 

ενεργειακών καταναλώσεων και των 

συνεπαγόµενων εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου στο πλαίσιο του ΣΑΕ έγιναν 

ορισµένες βασικές παραδοχές που αφορούν 

στην εξέλιξη των δηµογραφικών χαρα-

κτηριστικών (πληθυσµός, αριθµός νοικοκυριών 

κλπ.), των µακροοικονοµικών µεγεθών, των 

τιµών και της φορολογίας καυσίµων, καθώς 

και παραδοχές που αναφέρονται στις 

µελλοντικές καιρικές συνθήκες. Επίσης, στο 

ΣΑΕ ενσωµατώθηκαν και οι παρούσες 

πολιτικές και πρακτικές συµπεριφοράς των 

καταναλωτών, καθώς και οι διαφαινόµενες 

µελλοντικές τάσεις. Ακόµα, έγινε η υπόθεση 

ότι κανένα συγκεκριµένο µέτρο που πηγάζει 

άµεσα από διάθεση αντιστροφής ή 

επιβράδυνσης της κλιµατικής µεταβολής δεν 

πρόκειται να ληφθεί εντός της περιόδου 

µελέτης. 

Η πρόβλεψη των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου στον µη-ενεργειακό τοµέα δεν 

βασίστηκε στη χρήση κάποιου εγκεκριµένου 

διεθνούς χρήσης υπολογιστικού εργαλείου 

προσοµοίωσης, όπως στον ενεργειακό τοµέα, 

αλλά στηρίχθηκε στην πρόβλεψη της εξέλιξης 

της δραστηριότητας για κάθε πηγή και τον 

προσδιορισµό του κατάλληλου συντελεστή 

εκποµπής. Για την πρόβλεψη της δραστη-

ριότητας απαιτείται ουσιαστικά η εκτίµηση του 

ρυθµού µεταβολής της σε σχέση µε το έτος 

βάσης, ο οποίος όµως δεν εξαρτάται µόνο από 

τις προσδιοριστικές παραµέτρους της δραστη-

ριότητας (π.χ. η παραγωγή τσιµέντου εξαρτά-

ται από τις εξελίξεις στον τοµέα των κατα-

σκευών) αλλά και από τεχνολογικές εξελίξεις 

(π.χ. βελτίωση παραγωγικότητας). Ο συντε-

λεστής εκποµπής εξαρτάται από την υιοθέτηση 

και το βαθµό διείσδυσης συγκεκριµένων 

πολιτικών.

 

33..33  ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  

33..33..11  ΒΒαασσιικκέέςς  ππααρρααδδοοχχέέςς  

Όπως ήδη αναφέρθηκε προηγούµενα το 
πρώτο βήµα για την εκτίµηση του κόστους 
περιορισµού των εκποµπών των αερίων του 
θερµοκηπίου είναι η διαµόρφωση ενός 
«Σεναρίου Αναµενόµενης Εξέλιξης» (ΣΑΕ), το 
οποίο εκτιµά την εξέλιξη των εκποµπών, όταν 
δεν έχουν υιοθετηθεί επιπρόσθετες πολιτικές 
µείωσης. Το επίπεδο των εκτιµώµενων 
εκποµπών στο ΣΑΕ βασίζεται σε παραδοχές 
που αφορούν κύριες παραµέτρους, όπως είναι 
ο πληθυσµός, οι οικονοµική ανάπτυξη, οι 
ενεργειακές τιµές κ.λ.π. Στα επόµενα 
παρουσιάζονται οι βασικές παραδοχές που 
έγιναν στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης 
για την πρόβλεψη της ενεργειακής 
κατανάλωσης και των συνεπαγόµενων 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στη 
Ελλάδα. 

 

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά: Σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα της πρόσφατης 
απογραφής πληθυσµού που έγινε από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (2001), ο 
πληθυσµός της Ελλάδας παρουσίασε αύξηση 
µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 0.64% 
κατά το χρονικό διάστηµα 1991-2001, ενώ ο 
µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του 
πληθυσµού για την περίοδο 2001-2020 
εκτιµάται σε 0.34% (∆ιάγραµµα 3.1). Για το 
ίδιο χρονικό διάστηµα, το µέσο µέγεθος 
νοικοκυριού εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά 
περίπου 1%. Συνεπώς, ο συνολικός αριθµός 
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των νοικοκυριών παρουσιάζει µια ετήσια 
αύξηση της τάξης του 1% για το χρονικό 
διάστηµα 1990-2020 και µια συνολική αύξηση 
κατά 37%, φτάνοντας τα 4.357.075 το 2020. 
Η εξέλιξη του πληθυσµού και των νοικοκυριών 

αποτελεί κρίσιµη παράµετρο εκτίµησης της 
ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς προσδιορίζει 
σε µεγάλο βαθµό τις ενεργειακές ανάγκες στον 
οικιακό και τριτογενή τοµέα καθώς και στις 
µεταφορές.
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∆ιάγραµµα 3.1: Πληθυσµιακή εξέλιξη στην Ελλάδα (1990-2020)   

 

Καιρικές συνθήκες: Έχει υιοθετηθεί η 
παραδοχή ότι οι µελλοντικές καιρικές συνθήκες 
θα προσοµοιάζουν µε αυτές των τελευταίων 
ετών. Η υπόθεση ότι οι κλιµατολογικές 
συνθήκες θα είναι πλησιέστερα προς το 
ιστορικό µέσο όρο θα αγνοούσε το γεγονός 
της αξιοσηµείωτης αύξησης της µέσης ετήσιας 
θερµοκρασίας κατά την τελευταία δεκαετία, 
και κατά συνέπεια θα οδηγούσε σε µία 
αδικαιολόγητα απότοµη αύξηση της ζήτησης 
ενέργειας για θέρµανση χώρων µετά το 2000. 
Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες στο 
µέλλον κινηθούν προς τον ιστορικό µέσο, τότε 
η κατανάλωση ενέργειας (πρωτογενής και 
τελική) θα είναι διαφορετική αυτής που 
προβλέπεται. 

 

Μακροοικονοµικά µεγέθη: Για την 
εκτίµηση του ΑΕΠ, χρησιµοποιήθηκαν οι 
επίσηµες βραχυπρόθεσµες (µέχρι το έτος 
2002) προβλέψεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, 
ενώ για την περίοδο µέχρι το έτος 2020 
χρησιµοποιήθηκαν οι προβλέψεις που 

εµπεριέχονται σε µελέτη της European 
Commission του 1999. Ο µέσος ετήσιος 
ρυθµός ανάπτυξης για το χρονικό διάστηµα 
2000-2005 υπολογίζεται σε περίπου 4.3%, ενώ 
για το χρονικό διάστηµα 2005-2010 ο ρυθµός 
αυτός πέφτει στο 3.4%. Για τη χρονική 
περίοδο µετά το 2010, η ετήσια οικονοµική 
διεύρυνση της ανάπτυξης προβλέπεται να 
σταθεροποιηθεί γύρω στο 3%. Η συνεισφορά 
του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 
τοµέα στο συνολικό ΑΕΠ παρουσιάζεται στο 
∆ιάγραµµα 3.2. Ο τριτογενής τοµέας, 
εξαιρουµένων των δηµόσιων υπηρεσιών, 
παρουσιάζει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης (4.04%), ενώ η συνεισφορά του στο 
ΑΕΠ το 2010 και το 2020 υπολογίζεται 
αντίστοιχα 57% και 61% (45% in 1990) 
(Πίνακας 3.1). Ο δηµόσιος τοµέας επίσης, 
προβλέπεται να παρουσιάσει ανάπτυξη µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 4% κατά τη 
χρονική περίοδο 2000-2010, ενώ αυτός ο 
ρυθµός πέφτει στο 3.5% µετά το 2010. Ο 
ετήσιος ρυθµός αύξησης στη βιοµηχανία είναι 
περίπου 1.1% κατά τη χρονική περίοδο 2000-
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2010 και 0.7% κατά τη χρονική περίοδο 2010-
2020, ενώ η συνεισφορά του στο συνολικό 
ΑΕΠ µειώνεται, από 24% το 1990 σε 16% το 
2010 και σε 13% in 2020. Τέλος, ο ετήσιος 

ρυθµός ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα είναι 
στο 1% κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
περιόδου µελέτης.  
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∆ιάγραµµα 3.2: Εξέλιξη της προστιθέµενης αξίας ανά τοµέα  
οικονοµικής δραστηριότητας (1990-2020). 

     
 

 

Πίνακας 3.1:  Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της προστιθέµενης αξίας ανά  
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (1990-2020). 

     
  

 
Πρωτογενής 
τοµέας Βιοµηχανία 

∆ηµόσιος 
τοµέας 

Λοιπός τριτογενής  
τοµέας Σύνολο 

1990-2000 2.0% 0.7% 1.7% 3.2% 2.2% 

2000-2010 1.0% 1.1% 4.0% 5.4% 3.9% 

2010-2020 1.0% 0.7% 3.5% 3.5% 2.9% 

 

Τιµές/Φορολογία καυσίµων: Το επίπεδο 
των ενεργειακών τιµών, επηρεάζει τόσο την 
µελλοντική συνολική ενεργειακή ζήτηση ενός 
δεδοµένου ενεργειακού συστήµατος, όσο και 
τα µερίδια των διαφόρων ενεργειακών πόρων 
στην κάλυψη της ζήτησης αυτής. Επι-
πρόσθετα, ο διαφορετικός βαθµός διείσδυσης 
των εναλλακτικών ενεργειακών πόρων και 
τεχνολογιών, επηρεάζει το επίπεδο των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, που 
προέρχονται από τον ενεργειακό τοµέα. Η 
πρόβλεψη της εξέλιξης των τιµών των 
καυσίµων, σε ένα µέσο- ή µακρο-πρόθεσµο 

ορίζοντα, παρουσιάζει σηµαντικά µεθο-
δολογικά προβλήµατα και αβεβαιότητες και 
εξαρτάται από τις συνθήκες στις διεθνείς 
αγορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
άνθρακα καθώς και από την εθνική τιµο-
λογιακή πολιτική που ακολουθείται. Καθώς η 
πλειοψηφία των αναλυτών συµφωνεί ότι οι 
διεθνείς τιµές πετρελαίου δεν θα παρου-
σιάσουν απότοµες διακυµάνσεις τα επόµενα 
χρόνια, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες παραδοχές 
για τις διεθνείς τιµές καυσίµων που περι-
λαµβάνονται σε αυτή την ανάλυση: 
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Οι διακυµάνσεις των διεθνών τιµών καυσίµων 
που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της 

µελέτης παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 3.3. 
Ακόµη υιοθετείται ότι τα βασικά χαρα-
κτηριστικά της υφιστάµενης φορολογικής 
πολιτικής των καυσίµων δεν πρόκειται να 
µεταβληθούν και δεν θα υπάρξει επιβολή 
φόρου άνθρακα στις τιµές των καυσίµων κατά 
τη διάρκεια της εξεταζόµενης χρονικής 
περιόδου. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί, ότι σε 
σχετικές συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ, η Ελληνική 
κυβέρνηση εναντιώθηκε στην εισαγωγή ενός 
παρόµοιου φόρου, τουλάχιστον βραχυ-
πρόθεσµα, αν και αυτό µπορεί να αλλάξει κατά 
το τέλος της παρούσας δεκαετίας. 

 Οι τιµές των στερεών καυσίµων
θα παραµείνουν στα επίπεδα του
1997 κατά τη διάρκεια της
περιόδου µελέτης. 

 Σε σχέση µε τις τιµές πετρελαίου
χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέ-
σµατα του µοντέλου International
Futures για την Ελλάδα. Σύµφωνα
µε αυτά τα αποτελέσµατα, οι τιµές
πετρελαίου θα παρουσιάσουν µια
µικρή αύξηση κατά τη διάρκεια
της περιόδου µελέτης, φτάνοντας
τα 21.06 $/bbl (τιµές 1997) το
έτος  2020.  

 Οι τιµές του φυσικού αερίου θα
ακολουθήσουν τις διακυµάνσεις

των τιµών πετρελαίου. 
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∆ιάγραµµα 3.3:   ∆ιακύµανση των διεθνών τιµών διαφόρων καυσίµων  
κατά την εξεταζόµενη περίοδο µελέτης. 

  
  

 

Πολιτικές και µέτρα: το ΣΑΕ προσδιορίζει τη 
µελλοντική ανάπτυξη του ενεργειακού 
συστήµατος υπό τις υφιστάµενες πολιτικές και 

συµπεριφορές των καταναλωτών, καθώς και 
υπό τις διαφαινόµενες µελλοντικές τάσεις. 
Συγκεκριµένα το ΣΑΕ περιλαµβάνει: 
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 Την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρισµού.  

 Τη συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και
των αυτοκινητοβιοµηχανιών (ACEA,
KAMA, JAMA), για τη µείωση της
κατανάλωσης των νέων αυτοκι-
νήτων, µε στόχο την επίτευξη
µείωσης των µέσων εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα σε 140
gr/km το 2008 (µε ενδιάµεσο
στόχο τα 170 gr/km το 2003).  

 Τη συνέχιση των υφιστάµενων
πολιτικών (Ν. 2244/1995, Ανα-
πτυξιακός νόµος, κ.λ.π.) για την
προώθηση των ΑΠΕ, της συµπα-
ραγωγής και εξοικονόµησης ενέρ-
γειας.  

 Την ενσωµάτωση των αναµενό-
µενων µειώσεων των εκποµπών
των αερίων του θερµοκηπίου από
έργα ΑΠΕ και εξοικονόµησης
ενέργειας, τα οποία έχουν εγκριθεί
και/ή ήδη υλοποιούνται στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ενέργειας (ΕΠΕ) του Β' ΚΠΣ. 

 Επιτόκιο προεξόφλησης: Το χρησι-
µοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης για 
την αξιολόγηση των εναλλακτικών 
ενεργειακών τεχνολογιών, διαφοροποιείται 
στη βάση τα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
των αποφασιζόντων που δραστηριο-
ποιούνται στους υπό θεώρηση ενερ-
γειακούς τοµείς. Συγκεκριµένα, στον 
οικιακό τοµέα οι καταναλωτές συνήθως 
προτιµούν επενδύσεις µε µικρή περίοδο 
αποπληρωµής και γι’ αυτό υιοθετήθηκε 
προεξοφλητικό επιτόκιο της τάξης του 
14%. Από την άλλη, οι βιοµηχανίες, 
εταιρείες κοινής ωφέλειας, διυλιστήρια, 
κ.λ.π., σχεδιάζουν συνήθως την επενδυτική 
τους πολιτική σε µακροπρόθεσµη βάση και 
γι’ αυτό το προεξοφλητικό επιτόκιο της 
τάξης του 6% θεωρήθηκε το πλέον 
κατάλληλο. Τέλος, στον τριτογενή τοµέα, 
υιοθετήθηκε προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο µε 
9%. 
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33..33..22  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  

      3.3.2.1 Προσφορά και ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας

 

Εγχώρια προσφορά πρωτογενούς ενέργειας 

Η εγχώρια προσφορά πρωτογενούς ενέργειας 
στην Ελλάδα, αναµένεται να αυξηθεί ελαφρά 
κατά τη διάρκεια της περιόδου µελέτης (από 
9.2 Mtoe το 1995 σε 9.6 Mtoe το 2010 και σε 
10.3 Μtoe το 2020), µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης γύρω στο 0.5% (Πίνακας 3.2). Η 
παραγωγή στερεών καυσίµων (λιγνίτης) 
αυξάνει την χρονική περίοδο 1995-2020 κατά 
15%, κυρίως λόγω της αξιοποίησής του στον 
τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής και αποτελεί τη 
σηµαντικότερη εγχώρια ενεργειακή πηγή καθ’ 
όλη την περίοδο µελέτης. Αντιθέτως, η 
εγχώρια παραγωγή υγρών καυσίµων µειώνεται 
δραµατικά κατά την δεκαετία 1995-2005, 
αφού τα αποθέµατα αργού αναµένεται 
σταδιακά να εξαντληθούν. Τέλος, οι ανα-
νεώσιµες πηγές ενέργειας αναµένεται να 
προωθηθούν σηµαντικά, λόγω των περι-
βαλλοντικών τους χαρακτηριστικών και της 

εφαρµοζόµενης πολιτικής υποστήριξής τους 
από την Ελληνική κυβέρνηση.  

Από τις διάφορες ΑΠΕ, η αιολική και ηλιακή 
ενέργεια παρουσιάζουν την πλέον αξιο-
σηµείωτη ανάπτυξη κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο, ενώ χαµηλότεροι είναι οι ρυθµοί για 
την υδραυλική ενέργεια, αφού οι περισσότερες 
κατάλληλες τοποθεσίες για υδροηλεκτρικά 
φράγµατα στην Ελλάδα έχουν ήδη αξιο-
ποιηθεί. (∆ιάγραµµα 3.4). Αντίθετα, το µερίδιο 
της βιοµάζας αναµένεται να µειωθεί κατά τη 
διάρκεια της περιόδου µελέτης. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στη µείωση κατανάλωσης βιοµάζας για 
θέρµανση χώρων στον οικιακό τοµέα, που 
είναι αποτέλεσµα της βελτίωσης του βιοτικού 
επιπέδου και της χρήσης από τους κατανα-
λωτές πιο σύγχρονων συστηµάτων θέρµανσης 
χώρων.

  

     

Πίνακας 3.2:  Εγχώρια προσφορά πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα (ktoe).    

 

Εγχώρια προσφορά πρωτογενούς ενέργειας 
(ktoe) 

Eτήσιος ρυθµός ανάπτυξης 
(%) 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 95/00 00/10 10/20 
Στερεά καύσιµα 7544 7905 8008 8267 8519 8711 0.9% 0.4% 0.5% 

Υγρά καύσιµα 468 100 0 0 0 0 -26.6% -100.0%  

ΑΠΕ 1152 1350 1308 1355 1434 1606 3.2% 0.0% 1.7% 

Φυσικό αέριο 0 0 0 0 0 0    

Σύνολο 9164 9355 9317 9622 9953 10317 0.4% 0.3% 0.7% 
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∆ιάγραµµα 3.4:   Προσφορά πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ  
στην Ελλάδα. 

   
 

 

Ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας 

Η συνολική ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας 

στην Ελλάδα αυξάνει συνεχώς κατά τη 

διάρκεια της υπό θεώρηση περιόδου (από 23.8 

Μtoe το 1995 σε 34 Μtoe το 2010 και σε 40 

Mtoe το 2020), µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό 

αύξησης γύρω στο 2.1% (Πίνακας 3.3). Τα 

υγρά καύσιµα καλύπτουν το µεγαλύτερο 

µέρος της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας. 

Παρ’ όλα αυτά, η συµµετοχή τους µειώνεται 

από 59% το 1995 σε 54% το 2010 και σε 

52% το 2020. Η κατανάλωση στερεών 

καυσίµων παρουσιάζει µια αύξηση της τάξης 

του 15% το χρονικό διάστηµα 1995-2020, ενώ 

η συµµετοχή τους πέφτει από 35% το 1995 

(περίπου 8400 ktoe) σε 24% το 2020 (περίπου 

9700 ktoe). Προβλέπεται επίσης ότι το φυσικό 

αέριο θα καλύψει ένα σηµαντικό µέρος της 

ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας, το οποίο 

υπολογίζεται σε 15.1% για το 2010 και σε 

20.1% το 2020, έχοντας ως αποτέλεσµα τη 

σχετική µείωση της συνεισφοράς στερεών και 

υγρών καυσίµων. Τέλος, η συνεισφορά των 

ΑΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων 

υδροηλεκτρικών, στη συνολική ζήτηση 

πρωτογενούς ενέργειας για ολόκληρη την 

εξεταζόµενη περίοδο, µειώνεται από 4.85% το 

1995 (1152 ktoe) σε 4% το 2010 (1355 ktoe) 

και το 2020 (1606 ktoe). Σε απόλυτες τιµές, η 

αξιοποίησή τους αυξάνει κατά 39% από το 

1995 µέχρι το 2020. Οπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως, το χαµηλό µερίδιο των ΑΠΕ 

στη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας, παρά την 

ενσωµάτωση σχετικών επενδύσεων στο ΣΑΕ 

(οι οποίες αφορούν κυρίως σε αιολικά πάρκα), 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση 

κατανάλωσης βιοµάζας για θέρµανση χώρων 

στον οικιακό τοµέα, ως αποτέλεσµα της 

βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του 

πληθυσµού.  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.3, το ΣΑΕ 
προβλέπει µια σηµαντική βελτίωση της 
ενεργειακής έντασης του υπό θεώρηση 
συστήµατος η οποία µειώνεται µε ένα µέσο 
ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1.3% καθ’όλη τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Η σχετική 
απεξάρτηση της ενεργειακής ζήτησης από την 
οικονοµική ανάπτυξη είναι επίσης εµφανής στο 
∆ιάγραµµα 3.5. Αυτό οφείλεται, αφενός στη 
διάρθρωση αυτής καθ’αυτής της οικονοµικής 
ανάπτυξης (µε την παραγωγή υψηλής αξίας 
προστιθέµενων αγαθών και υπηρεσιών που 
συνεπάγονται λιγότερες απαιτήσεις σε 
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ενέργεια και υλικά), και αφετέρου στη 
διείσδυση αποδοτικότερων ενεργειακών τεχνο-
λογιών και στην εν γένει ορθολογικοποίηση 
του ενεργειακού συστήµατος. Σε σχέση µε την 
κατά κεφαλή κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργεια, αυτή συνεχίζει να αυξάνει σηµαντι-
κά, µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 

1.7% ετησίως, κατά τη χρονική περίοδο µέχρι 
το 2020. Στο τέλος πάντως της εξεταζόµενης 
περιόδου (2010-2020),  ο µέσος ετήσιος ρυθ-
µός αύξησης της κατά κεφαλή πρωτογενούς 
ενεργειακής ζήτησης πέφτει στο 1.4%, καθώς 
τα αποτελέσµατα κορεσµού γίνονται πιο 
εµφανή.

 

Πίνακας 3.3:  Συνολική ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα (ktoe).     

 
Ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (ktoe) Eτήσιος ρυθµός 

ανάπτυξης (%) 
 1995 2000 2005 2010 2015 2020 95/00 00/10 10/20 

Στερεά καύσιµα 8386 8756 8894 9192 9462 9672 0.87% 0.49% 0.51% 

Υγρά καύσιµα 14117 15981 17023 18353 19441 20651 2.51% 1.39% 1.19% 

ΑΠΕ 1152 1350 1308 1355 1434 1606 3.22% 0.04% 1.72% 

Φυσικό αέριο 49 1732 3653 5148 6672 8036 104.01% 11.51% 4.55% 

Ηλεκτρισµός 69 -0.9 0.4 0.4 0.4 0.4    

Σύνολο 23773 27817 30880 34048 37009 39966 3.19% 2.04% 1.62% 
∆ιείσδυση ΑΠΕ 4.85% 4.85% 4.24% 3.98% 3.87% 4.02% 0.03% -1.97% 0.10% 

Ενεργειακή ένταση 
(ktoe/εκατ. Euro 2000) 

0.23 0.23 0.21 0.19 0.18 0.17 -0.12% -1.81% -1.30% 

Ανά κάτοικο κατανάλωση
ενέργειας  (toe/cap) 

2.26 2.56 2.77 2.99 3.20 3.42 2.53% 1.57% 1.36% 
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∆ιάγραµµα 3.5:   Εξέλιξη βασικών δεικτών του ενεργειακού  
συστήµατος της Ελλάδας σε σχέση µε το 1995. 
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Ενεργειακή εξάρτηση  

Λαµβάνοντας υπ' όψη τα προαναφερθέντα σε 
σχέση µε την εγχώρια προσφορά και τη 
συνολική ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας, δεν 
προκαλεί έκπληξη ότι η ενεργειακή εξάρτηση 
της χώρας προβλέπεται να αυξηθεί σηµαντικά 
κατά τη διάρκεια της περιόδου µελέτης. Οπως 

απεικονίζεται καθαρά στον Πίνακα 3.4, αναµέ-
νεται ότι περίπου τα ¾ των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών θα προέλθουν από 
εισαγωγές κατά το 2020, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για το 1995 ήταν 61%. 

 

Πίνακας 3.4:  Εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα κατά την περίοδο  
1995-2020. 

     

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Στερεά καύσιµα 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Υγρά καύσιµα 97% 99% 100% 100% 100% 100% 

Φυσικό αέριο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Σύνολο 61% 66% 70% 72% 73% 74% 

 

3.3.2.2 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας    

 

Λόγω των ιδιαίτερων πλεονεκτηµάτων της 
ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται διεθνώς 
µια µακροπρόθεσµη τάση αύξησης της 
κατανάλωσής της στους περισσότερους τοµείς 
των ανεπτυγµένων οικονοµιών. Ανάλογη 
εκτιµάται ότι θα είναι η τάση αυτή και στη 
χώρα µας. Συγκεκριµένα η ζήτηση ηλεκτρι-
σµού αναµένεται ότι θα αυξάνει µε έναν µέσο  

ετήσιο ρυθµό της τάξης του 3.1% κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2000 – 2010, ενώ ο 
ρυθµός αυτός πέφτει στο 2.5% κατά τη διάρ-
κεια της επόµενης δεκαετίας. Η καταγραφό-
µενη αυτή αύξηση αναµένεται να είναι ιδιαίτε-
ρα σηµαντική στον τριτογενή τοµέα (Πίνακας 
3.5).  

 

Πίνακας 3.5:    Εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρισµού ανά τοµέα, κατά την περίοδο  
1995-2020 (ktoe). 

      

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Βιοµηχανία 1171 1224 1293 1367 1408 1452 

Μεταφορές 13 21 29 58 105 145 

Αγροτικός τοµέας 171 241 284 328 375 425 

Τριτογενής 667 1047 1381 1762 2166 2607 

Οικιακός 1008 1179 1364 1508 1660 1826 

Σύνολο 3030 3711 4351 5023 5713 6454 

 

Οι εισαγωγές ηλεκτρισµού παραµένουν σε 
χαµηλό επίπεδο κατά τη διάρκεια της περιόδου 
µελέτης. Έτσι, το σύνολο σχεδόν των παραπά-

νω ηλεκτρικών αναγκών πρέπει να παραχθεί 
από το Ελληνικό ενεργειακό σύστηµα. Ταυτό-
χρονα, ο τοµέας ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα 
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υπόκειται σε σηµαντικές τροποποιήσεις κατά 
τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Η 
εισαγωγή του φυσικού αερίου καθώς και η 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού, 
αντιπροσωπεύουν σηµαντικές διαρθρωτικές 
εξελίξεις, οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο 
ΣΑΕ. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι-
σµού προσοµοιώνεται µέσω του καθορισµού 
τεσσάρων κατηγοριών παραγωγών, οι οποίοι 
διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα οικονοµικά 
τους χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που 
καλύπτουν, δηλ., 

 Μεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρισµού 

 Βιοµηχανικούς αυτο-παραγωγούς που χρη-
σιµοποιούν φυσικό αέριο 

 Ανεξάρτητους παραγωγούς στον βιοµη-
χανικό τοµέα, οι οποίοι καλύπτουν τις 
ανάγκες θέρµανσης και ηλεκτρισµού τους 
µέσω της συµπαραγωγής µε φυσικό αέριο.   

 Ανεξάρτητους παραγωγούς στον τριτογενή 
τοµέα, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες 
θέρµανσης και ηλεκτρισµού τους µέσω της 
συµπαραγωγής µε φυσικό αέριο.   

Με βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης η 
εγκατεστηµένη ισχύς του συστήµατος, αυξάνει 
κατά περίπου 9.8 GW κατά την περίοδο 1995-
2020 (Πίνακας 3.6). Η χρήση των παραδοσια-
κών λιγνιτικών και πετρελαϊκών σταθµών, δεν 
αλλάζει σηµαντικά κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου µελέτης. Πιο συγκεκριµένα, µόνο µία 
καινούρια λιγνιτική µονάδα εγκαθίσταται στο 
σύστηµα µετά το έτος 2000, ενώ µερικοί νέοι, 
µικροί πετρελαϊκοί σταθµοί εγκαθίστανται την 
ίδια χρονική περίοδο στα αυτόνοµα συστήµα-
τα των νησιών. Ταυτόχρονα, πρέπει να ση-
µειωθεί ότι αρκετές παλαιές λιγνιτικές µονάδες 
ανακατασκευάζονται κατά τη διάρκεια της 
περιόδου µελέτης, έτσι ώστε να επεκταθεί η 
διάρκεια ζωής τους. 

 

 

Πίνακας 3.6: Εγκατεστηµένη ισχύς συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής ανά τύπο µονάδων.    

Τύπος µονάδας Εγκατεστηµένη ισχύς (MW) Νέες µονάδες (MW) 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 95/00 00/10 10/20 
Λιγνιτικές 4533 4900 5210 5210 5210 5210 367 310 0 

Πετρελαϊκές 2287 2069 2293 2557 2745 2960 -218 488 403 

Φυσικού αερίου  1142 2799 3691 4879 5963 1142 2549 2272 

µεγάλων επιχειρήσεων 1107 2497 2947 3847 4747 1107 1840 1800 

       αυτο-παραγωγών 0 190 549 778 918 0 549 370 

         συµπαραγωγής 35 112 195 253 298 35 161 102 

Υδροηλεκτρικές 2524 2959 3369 3369 3369 3369 435 410 0 

Αιολικά 27 174 511 821 1171 1701 147 647 880 

Άλλες ΑΠΕ 0 0 0 0 0 0    

Σύνολο 9371 11244 14182 15648 17374 19203 1873 4404 3555 

 

  

  

 

 

Οι αυξηµένες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 
και ισχύ καλύπτονται κυρίως µε την 
εγκατάσταση νέων µονάδων συνδυασµένου 
κύκλου µε καύσιµο φυσικό αέριο. Η συνολικά 
εγκατεστηµένη ισχύς των µονάδων της 
κατηγορίας αυτής αυξάνει περίπου 5 φορές 

κατά την περίοδο 2000 – 2020 για να φτάσει 
τα 6 GW (31% της συνολικής εγκατεστηµένης 
ισχύος) το 2020. Αυτή η µάλλον εντυπωσιακή 
αύξηση, οφείλεται κατά κύριο λόγο στα 
σηµαντικά οικονοµικά και τεχνικά πλεονε-
κτήµατα που παρουσιάζει η εν λόγω τεχνο-
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λογία. Ακόµη, αναµένεται σηµαντική αύξηση 
της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Παρά το 
γεγονός ότι η εγκατεστηµένη ισχύς των 
µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων παραµένει 
ουσιαστικά στα  ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια 
της αναφερόµενης περιόδου, περίπου 1.7 GW 
αιολικών πάρκων αναµένεται να εγκατα-
σταθούν σαν αποτέλεσµα του πλούσιου 
αιολικού δυναµικού στην Ελλάδα και των 
πολιτικών υποστήριξης που εφαρµόζονται από 
την Ελληνική κυβέρνηση.    

Σε σχέση µε την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι µονάδες φυσικού αερίου που 
διευθύνονται από µεγάλες ηλεκτρικές 
επιχειρήσεις, καλύπτουν περίπου το 21% της 
συνολικής καθαρής ηλεκτροπαραγωγής το 
2010 (1155 ktoe), ενώ το ποσοστό αυτό 
φτάνει στο 27% (1942 ktoe) το 2020 (Πίνακας 
3.7). Αυτή η σηµαντική διείσδυση του 
φυσικού αερίου στο Ελληνικό ηλεκτρικό 
σύστηµα, περιορίζει τη σχετική συµµετοχή 

των λιγνιτικών µονάδων από 67% το έτος 
1995 σε 47% το 2010 και σε 39% το 2020. 
Ωστόσο, σε απόλυτες τιµές, η παραγόµενη 
από λιγνιτικούς σταθµούς ηλεκτρική ενέργεια 
αυξάνει κατά 21% κατά την περίοδο 1995-
2020. Οι βιοµηχανικοί αυτο-παραγωγοί 
καλύπτουν το 7% του συνολικού παρα-
γόµενου ηλεκτρισµού (484 ktoe), ενώ το 
µερίδιο της συµπαραγωγής είναι περίπου 2%. 
Συνολικά, η χρήση φυσικού αερίου για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί 
στο 28% του παραγόµενου ηλεκτρισµού το 
2010 και στο 37% το 2020. Αντίστοιχα, το 
µερίδιο του παραγόµενου ηλεκτρισµού από 
πετρελαϊκούς σταθµούς µειώνεται σε 13% το 
2010 (711 ktoe) και σε 12% το 2020 (874 
ktoe), ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων υδρο-
ηλεκτρικών) αυξάνει από 9.7% το 1995 σε 
11% το 2010 (606 ktoe) και σε 11.6% το 
2020 (822 ktoe) (∆ιάγραµµα 3.6). 

 

Πίνακας 3.7: Εξέλιξη της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ανά
τύπο µονάδων (ktoe).   

      
 

Τύπος µονάδας Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισµού (ktoe) Eτήσιος ρυθµός 
ανάπτυξης (%) 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 95/00 00/10 10/20 
Λιγνιτικές 2251 2467 2510 2590 2668 2727 1.9% 0.5% 0.5% 

Πετρελαϊκές 652 609 591 711 783 874 -1.4% 1.6% 2.1% 

Φυσικού αερίου 6 561 1117 1547 2059 2583 144.3% 10.7% 5.3% 

 µεγάλων επιχειρήσεων  6 542 958 1155 1515 1942 142.7% 7.8% 5.3% 

        αυτο παραγωγών-  0 0 100 289 410 484   5.3% 

          συµπαραγωγής 0 18 59 103 134 157  18.9% 4.3% 

Υδροηλεκτρικές 324 396 391 411 411 430 4.1% 0.4% 0.4% 

Αιολικά 3 42 123 195 278 392 70.1% 16.7% 7.2% 

Άλλες ΑΠΕ 0 0 0 0 0 0    

Εισαγωγές ηλεκτρισµού 120 149 61 61 61 61 4.5% -8.5% 0.0% 

Σύνολο 3356 4223 4793 5515 6260 7067 4.7% 2.7% 2.5% 
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∆ιάγραµµα 3.6: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες  
κατηγορίες µονάδων    

    
.

 

Σε σχέση µε την κατανάλωση καυσίµων για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Πίνακας 
3.8), τονίζεται ότι η χρήση στερεών και υγρών 
καυσίµων αυξάνεται ελαφρά κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο, ωστόσο το µερίδιό τους 
περιορίζεται από 96% το 1995 σε 64% το 
2020. Είναι ενδιαφέρον, ότι η αύξηση της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου, που 
τριπλασιάζεται τις δυο επόµενες δεκαετίες, 
είναι σηµαντικά µικρότερη από την αύξηση της 
εγκατεστηµένης ισχύος µονάδων φυσικού 

αερίου. Αυτό οφείλεται τόσο στον υψηλό 
βαθµό απόδοσης των µονάδων αυτών αλλά 
και στο ότι χρησιµοποιούνται κυρίως για την 
κάλυψη µέσων φορτίων και φορτίων αιχµής. 
Γενικά πάντως πρέπει να αναφερθεί ότι η 
ζήτηση καυσίµων για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας αυξάνει µε σηµαντικά µικρότερο 
ρυθµό σε σχέση µε αυτόν της ηλεκτρικής 
κατανάλωσης, το οποίο αποδίδεται κυρίως στη 
βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος. 

 

 

Πίνακας 3.8: Κατανάλωση καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.         

Τύπος καυσίµου Κατανάλωση καυσίµου (ktoe) Eτήσιος ρυθµός 
ανάπτυξης (%) 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 95/00 00/10 10/20 
Στερεά 7051 7861 7964 8224 8478 8671 2.2% 0.5% 0.5% 

Υγρά 1945 1996 2026 2463 2734 3071 0.5% 2.1% 2.2% 

Φυσικό αέριο 0 1324 2515 3468 4575 5701  10.1% 5.1% 

ΑΠΕ 327 438 515 606 689 821 6.0% 3.3% 3.1% 

Σύνολο 9323 11618 13020 14762 16476 18265 4.5% 2.4% 2.2% 
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3.3.2.3 Τελική κατανάλωση ενέργειας   

 

Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα 
αυξάνει συνεχώς καθ’ όλη την περίοδο 
µελέτης (από 16.2 Μtoe το 1995 σε 23.7 Μtoe 
το 2010 και σε 27.6 Mtoe το 2020), µε ένα 
µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξης του 
2.2% (Πίνακας 3.9). Τα υγρά καύσιµα έχουν 
το υψηλότερο µερίδιο στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας, παρουσιάζοντας 
ωστόσο µια µικρή µείωση του µεριδίου τους 
από 70% το 1995 σε 64% το 2010 και σε 
61% το 2020. Η κατανάλωση ηλεκτρισµού 
παρουσιάζει µέση ετήσια αύξηση της τάξης 
του 3.4% κατά την περίοδο 1995-2010, ενώ ο 
ρυθµός αυτός µειώνεται σε 2.5% κατά την 
τελευταία δεκαετία της εξεταζόµενης 
περιόδου. Η συνεισφορά του στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας αυξάνει από 18.7% το 
1995 (3030 ktoe) σε 21.2% το 2010 (5023 
ktoe) και σε 23.4% το 2020 (6454 ktoe). Το 
φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου το 
7.1% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 
2010 (1680 ktoe), ενώ το ποσοστό αυτό 
αυξάνει σε 8.5% το 2020 (2334 ktoe). Όπως 
είναι φανερό η διείσδυση αυτή έχει σαν 
αποτέλεσµα τη µείωση της σχετικής 
συνεισφοράς των υγρών καυσίµων και τον 
περιορισµό του ρυθµού ανάπτυξης του 
ηλεκτρισµού. Το µερίδιο των ΑΠΕ µειώνεται 
από 5.1% το 1995 σε 3.1% το 2010 και σε 
2.8% το 2020. Η µείωση του µεριδίου των 
ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας, παρά 

τη διείσδυση ηλιακών συστηµάτων, οφείλεται 
κυρίως στη µείωση της κατανάλωσης βιοµάζας 
στον οικιακό τοµέα. 

Η δοµή της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
ανά τοµέα, συµβαδίζει µε τα χαρακτηριστικά 
της οικονοµικής ανάπτυξης. Το µερίδιο του 
βιοµηχανικού τοµέα στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας µειώνεται από 32.5% το 1995 σε 
27.7% το 2010 και σε 25.7% το 2020. 
Αντιθέτως, το µερίδιο του αγροτικού τοµέα 
παραµένει ουσιαστικά το ίδιο (5.5-6.3%) κατά 
τη διάρκεια ολόκληρης της εξεταζόµενης 
περιόδου. Η συνεισφορά του τριτογενή τοµέα 
και των µεταφορών αυξάνεται σηµαντικά κατά 
τη διάρκεια της αναφερόµενης περιόδου (κατά 
περισσότερο από 5% και 2% αντίστοιχα). 
Τέλος, το µερίδιο του οικιακού τοµέα στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας µειώνεται 
ελαφρά κατά την περίοδο µελέτης, λόγω της 
διείσδυσης του φυσικού αερίου, της χρήσης 
ηλεκτρικών συσκευών υψηλής απόδοσης και 
της εγκατάστασης συστηµάτων κεντρικής 
θέρµανσης µε υψηλότερη ενεργειακή 
απόδοση. 

Η εξέλιξη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, 
απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα 3.7 και 
συζητούνται πιο λεπτοµερειακά στις επόµενες 
παραγράφους. 
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Πίνακας 3.9: Τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα ανά τοµέα και  
καύσιµο (ktoe). 

       

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
Σύνολο 16171 19417 21600 23719 25665 27588 

Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τοµέα    
Αγροτικός τοµέας 1013 1131 1218 1310 1408 1513 

Βιοµηχανία 5252 5821 6177 6564 6821 7094 

Οικιακός 3324 4362 4569 4782 5040 5290 

Τριτογενής 869 1289 1702 2180 2684 3236 

Μεταφορές 5713 6816 7933 8883 9711 10455 

Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιµο   
Στερεά καύσιµα 1029 863 898 935 952 970 

Υγρά καύσιµα 11246 13463 14295 15141 15919 16770 

Ηλεκτρισµός 3030 3711 4351 5023 5713 6454 

Θερµική ενέργεια 0 76 139 207 254 291 

ΑΠΕ 825 896 778 733 729 769 

Φυσικό αέριο 43 408 1138 1680 2097 2334 
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∆ιάγραµµα 3.7:  Εξέλιξη της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης  
στην Ελλάδα ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας.  

    
    

 

Βιοµηχανικός τοµέας  

Η ενεργειακή ζήτηση στον τοµέα της 
βιοµηχανίας αναµένεται να παρουσιάσει 
σχετικά µικρή αύξηση κατά τα επόµενα 25 
χρόνια κυρίως, λόγω της σχετικά µικρής 
ανάπτυξης του τοµέα αυτού στην Ελλάδα. 
Συγκεκριµένα, η µέση ετήσια αύξηση της 
ενεργειακής ζήτησης κατά τη δεκαετία 2000-
2010 αναµένεται να είναι γύρω στο 1.2%, ενώ 

το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 0.8% την 
επόµενη δεκαετία. Η ενεργειακή ένταση του 
τοµέα αυξάνει ελαφρά κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2000-2020. Οι πιο αξιοσηµείωτες 
αλλαγές στα µερίδια των καυσίµων στον τοµέα 
της βιοµηχανίας, σχετίζονται µε τη διείσδυση 
του φυσικού αερίου. Συγκεκριµένα, η αύξηση 
κατανάλωσης φυσικού αερίου και ατµού 
συµπαραγωγής είναι αρκετά σηµαντική 
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αναδεικνύοντας τις αυξηµένες επενδυτικές 
ευκαιρίες για συµπαραγωγή και για την 
εισαγωγή ενός καθαρότερου καύσιµου στην 
παραγωγική διαδικασία. Από την άλλη µεριά, ο 
τοµεακός ρόλος των υγρών καυσίµων περιορί-

ζεται, σαν αποτέλεσµα της διείσδυσης αερίου, 
ενώ η κατανάλωση στερεών καυσίµων παρα-
µένει ουσιαστικά η ίδια κατά την αναφερόµενη 
περίοδο.

    

 

Τοµέας µεταφορών  

Οι µεταφορές είναι µια πολύ σηµαντική 
δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες 
οικονοµίες όπου αποτελούν ουσιώδες στοιχείο 
της ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας 
αλλά και  ευηµερίας. Η µεταφορική δραστη-
ριότητα διακρίνεται σε εµπορευµατικές 
µεταφορές και σε επιβατικές µεταφορές. 

Οι επιβατικές µεταφορές προβλέπεται ότι θα 
αυξηθούν µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης 
του 2.1% κατά τα επόµενα 20 χρόνια. Ο 
κύριος όγκος της µετακίνησης επιβατών 
λαµβάνει χώρα µέσω της χρήσης ιδιωτικών 
αυτοκινήτων. Οι οδικές µεταφορές αντιπρο-
σωπεύουν περισσότερο από το 90% του 
συνόλου των επιβατικών µεταφορών καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, ενώ 
το µερίδιό της αναµένεται να παρουσιάσει 
πτώση κατά ένα µικρό ποσοστό. Η 
κατανάλωση ενέργειας για επιβατικές µετα-
φορές, προβλέπεται να αυξηθεί µε χαµηλότερο 
ρυθµό από ότι η συνολική ζήτηση µεταφορι-
κού έργου. Συγκεκριµένα, η ενεργειακή 

ζήτηση για επιβατικές µεταφορές προβλέπεται 
να αυξάνει µε ένα ρυθµό της τάξης του 1.9% 
ετησίως, η οποία υπολείπεται της αντίστοιχης 
ζήτησης µεταφορικού έργου. Η τάση αυτή 
αποδίδεται κυρίως στις τεχνολογικές βελτιώ-
σεις που λαµβάνουν χώρα στον τοµέα. Είναι 
σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στο ΣΑΕ έχει 
ενσωµατωθεί η εθελοντική συµφωνία του 
1998 µεταξύ  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των Ευρωπαίων, Ιαπώνων και Κορεατών 
κατασκευαστών αυτοκινήτων, µε στόχο τη 
µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των 
οχηµάτων. 

Οι εµπορευµατικές µεταφορές αναµένεται να 
αυξηθούν µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης 
του 2.2% κατά τα επόµενα 20 χρόνια. Οι οδι-
κές µεταφορές εκτιµάται ότι θα έχουν τη µεγα-
λύτερη συνεισφορά στην κάλυψη του εν λόγω 
µεταφορικού έργου, ενώ η ενεργειακή ζήτηση 
προβλέπεται να αυξηθεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
της τάξης του 2.5% κατά τα επόµενα 20 
χρόνια.

 

 

Αγροτικός τοµέας  

Η ενεργειακή ζήτηση στον αγροτικό τοµέα 
αναµένεται να αυξηθεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
της τάξης του 1.5% κατά τα επόµενα 20 
χρόνια. Ο ρυθµός αυτός ανάπτυξης είναι 
υψηλότερος σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες 
των άλλων ∆υτικο-Ευρωπαϊκών χωρών και 
αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι η γεωργία 
στην Ελλάδα µετασχηµατίζεται στην εξεταζό-

µενη περίοδο από µια δραστηριότητα εντά-
σεως εργασίας σε δραστηριότητας εντάσεως 
κεφαλαίου και ενέργειας, µε την εκτεταµένη 
χρήση µηχανικού εξοπλισµού, κ.λ.π. Το ντίζελ 
και ο ηλεκτρισµός είναι τα σηµαντικότερα 
χρησιµοποιούµενα καύσιµα στον τοµέα για την 
κάλυψη των προαναφερθέντων ενεργειακών 
αναγκών.
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Οικιακός τοµέας  

Η ενεργειακή ζήτηση στον οικιακό τοµέα 
αναµένεται να παρουσιάσει µικρή σχετικά 
αύξηση κατά τα επόµενα 20 χρόνια, κυρίως 
λόγω της σχετικά µικρής αύξησης του 
πληθυσµού και της διείσδυσης αποδο-
τικότερων ενεργειακών τεχνολογιών. Η µέση 
ετήσια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης 
στον τοµέα κατά την περίοδο 2000-2020 
αναµένεται να είναι γύρω στο 1%. Η 
ενεργειακή ένταση βελτιώνεται µε ένα µέσο 
ετήσιο ρυθµό περί του 1.9%. Η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει µε ρυθµούς 
σχεδόν διπλάσιους αυτούς της συνολικής 
ζήτησης ενέργειας στον τοµέα. Η αυξηµένη 

διείσδυση κλιµατιστικών καθώς και ο 
µεγαλύτερος αριθµός ηλεκτρικών συσκευών 
ανά νοικοκυριό, αποτελούν τις κυριότερες 
αιτίες για την ανάπτυξη αυτή. Από την άλλη 
µεριά, η συνεισφορά της βιοµάζας στις 
ενεργειακές ανάγκες του οικιακού τοµέα 
µειώνεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια της 
περιόδου µελέτης, λόγω της µείωσης του 
αριθµού των αγροτικών νοικοκυριών, που είναι 
οι κύριοι χρήστες ξύλου ως θερµαντικού 
µέσου. Το φυσικό αέριο αναµένεται επίσης να 
διεισδύσει στον τοµέα, καλύπτοντας κυρίως 
ανάγκες θέρµανσης σε µεγάλες αστικές 
περιοχές.

    

   

Τριτογενής τοµέας  

Ο τριτογενής τοµέας επιδεικνύει έναν από τους 
πιο γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης µεταξύ 
όλων των τοµέων τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας. Συγκεκριµένα, η ενεργειακή 
κατανάλωση στον τριτογενή τοµέα αναµένεται 
να αυξηθεί µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της 
τάξης του 6.3% κατά την περίοδο 1995-2010, 
ενώ το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 4% την 
επόµενη δεκαετία (2010-2020). Η ενεργειακή 
ένταση αυξάνεται µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό 
της τάξης του 0.4% καθ’ όλη την περίοδο 

2000-2020. Ο ηλεκτρισµός καλύπτει το µεγα-
λύτερο µέρος των ενεργειακών αναγκών του 
τοµέα. Αυτό οφείλεται τόσο στην συνεχόµενη 
διείσδυση στη θέρµανση και σε χρήσεις 
ψύξης, όσο και στην αύξηση του αριθµού και 
της ποικιλίας ηλεκτρικών συσκευών, όπως οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λ.π. Το φυσικό 
αέριο και ο ατµός αναµένεται επίσης να 
διεισδύσουν στον τοµέα αυτό, αρχικά λόγω 
της τιµολογιακής πολιτικής που εφαρµόζεται 
στην Ελλάδα για τη χρήση φυσικού αερίου.

 

 

3.3.2.4 Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου     

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στις προηγούµενες 
παραγράφους, ο ενεργειακός τοµέας στην 
Ελλάδα βασίζεται κυρίως στη χρήση ορυκτών 
καυσίµων, µε αποτέλεσµα την έκλυση σηµα-
ντικών ποσοτήτων ρυπαντών και ιδιαίτερα 
αερίων του θερµοκηπίου. Στις επόµενες 
παραγράφους, γίνεται µια σύντοµη παρου-
σίαση της εξέλιξης των εκποµπών των αερίων 
του θερµοκηπίου που προέρχονται από τον 

ελληνικό ενεργειακό τοµέα, για την περίοδο 
1990-2020. Για το σκοπό αυτό, έχουν χρησι-
µοποιηθεί κατάλληλοι συντελεστές εκποµπών, 
που προέρχονται από την ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία.  

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι πλέον ακριβείς 
εκτιµήσεις αφορούν τις εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Οι εκποµπές CO2 έχουν εκτι-
µηθεί µε βάση συγκεκριµένους συντελεστές 
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εκποµπών που καταγράφονται στο IPCC, 
παίρνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ελληνικές 
πρακτικές. Ειδικότερα για την περίπτωση του 
λιγνίτη (brown coal), χρησιµοποιήθηκαν ειδικοί 
συντελεστές εκποµπής όπως προκύπτουν από 
σχετικές εργασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και της ∆ΕΗ.  

Για τα υπόλοιπα αέρια του θερµοκηπίου (CH4 
και N2O), η πλειοψηφία των συντελεστών 
εκποµπών που χρησιµοποιήθηκαν, προτεί-
νονται στο EMEP/CORINAIR (1996). Οι αντί-
στοιχες εκτιµήσεις εκποµπών χαρακτηρίζονται 
από µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας, λόγω του 
γεγονότος ότι οι προτεινόµενοι συντελεστές, 
σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται 
στις κρατούσες ελληνικές συνθήκες. Ήδη προς 
την κατεύθυνση αυτή γίνεται προσπάθεια 
θεµελίωσης συντελεστών εκποµπής, οι οποίοι 
θα προσοµοιάζουν ρεαλιστικότερα την 
ελληνική πραγµατικότητα. 

Το ΣΑΕ οδηγεί σε µια αύξηση των εκποµπών 
CO2 από τον ενεργειακό τοµέα κατά 44.9% το 
2010 και κατά 65.6% το 2020 σε σχέση µε το 
1990 (Πίνακας 3.10). Οι εκποµπές CO2 
προβλέπεται να παρουσιάσουν µια ετήσια 
αύξηση του 2.3% κατά την περίοδο 1990-
2000, ενώ ο ρυθµός αυτός µειώνεται σε 1.5% 
κατά την περίοδο 2000-2010 και σε 1.3% 
κατά την επόµενη δεκαετία. Ο ρυθµός 
αύξησης των εκποµπών µειώνεται κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, κυρίως 
λόγω της διείσδυσης φυσικού αερίου και 
διαφόρων ΑΠΕ, ιδιαίτερα στον τοµέα 
ηλεκτροπαραγωγής. Οι εκποµπές από τη 
διεθνή αεροπλοΐα και ναυσιπλοΐα (international 
bunkers) δεν περιλαµβάνονται σε αυτούς τους 
υπολογισµούς, καθώς µέχρι σήµερα οι 
εκποµπές αυτές δεν συνυπολογίζονται στα 
διεθνή σύνολα που χρησιµοποιούνται για 
σκοπούς συµµόρφωσης στo πλαίσιo του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο. 

∆εν αποτελεί έκπληξη, ότι, για την περίοδο 
µέχρι το 2020, οι τοµείς µε την πιο γρήγορη 
αύξηση εκποµπών, είναι εκείνοι όπου η 

ενεργειακή ζήτηση αναµένεται να αυξηθεί µε 
γρήγορους ρυθµούς, δηλαδή ο τριτογενής και 
ο τοµέας των µεταφορών. Ωστόσο, όσον 
αφορά στην απόλυτη συνεισφορά στις 
συνολικές εκποµπές CO2 που προκύπτουν από 
το ελληνικό ενεργειακό τοµέα, είναι ο τοµέας 
του ηλεκτρισµού που είναι υπεύθυνος για 
πάνω από το 50% του συνόλου των 
εκποµπών µεταξύ 1990 και 2020. Ο τοµέας 
των µεταφορών αποτελεί µια επίσης 
σηµαντική και συνεχώς αυξανόµενη πηγή 
εκποµπών CO2 και το µερίδιό του στο σύνολο 
εκποµπών CO2 από τον ενεργειακό τοµέα 
αυξάνεται από 20% το 1990 σε 23.5% το 
2010 και σε 24.1% το 2020. Αντιθέτως, το 
µερίδιο των εκποµπών CO2 που προέρχεται 
από τον βιοµηχανικό τοµέα µειώνεται 
συνεχώς, στην αναφερόµενη περίοδο, από 
15.6% το 1990 σε 13.1% το 2010 και σε 12% 
το 2020. 

Η εξέλιξη των εκποµπών των λοιπών αερίων 
του θερµοκηπίου που προκύπτουν από τον 
Ελληνικό ενεργειακό τοµέα, επίσης παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 3.10. Είναι σηµαντικό 
βέβαια να τονισθεί ότι οι υπολογισµοί αυτοί 
βασίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές 
αυξάνοντας την αβεβαιότητα των όποιων 
εκτιµήσεων.   

Οσον αφορά τις εκποµπές CH4, οι τοµείς 
µεταφορών και βιοµηχανίας αποτελούν τις πιο 
σηµαντικές πηγές και είναι υπεύθυνοι για το 
43% και 28% αντίστοιχα, του συνόλου των 
σχετικών εκποµπών το έτος 2020. Οι 
συνολικές εκποµπές CH4 αναµένεται να 
παρουσιάσουν µικρή µείωση µετά το 2000 µε 
ένα µέσο ετήσιο ρυθµό γύρω στο 0.8%. Από 
την άλλη µεριά, ο τοµέας ηλεκτρισµού 
αποτελεί την κύρια πηγή εκποµπών N2O και 
είναι υπεύθυνος για πάνω από το 50% του 
συνόλου των εκποµπών καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου µελέτης. Οι συνολικές εκποµπές 
N2O αυξάνονται µε έναν ετήσιο ρυθµό της 
τάξης του 1.3% για τα επόµενα 20 χρόνια. 
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Πίνακας 3.10: Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τον ενεργειακό  
τοµέα της Ελλάδας (kt).   

      
  

Τοµέας Ρυπ. 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Σύνολο        

CO2 76474 79778 95682 102083 110838 118866 126647 

CH4 15.0 16.3 21.8 19.2 18.8 18.7 19.1 

N2O 9.9 10.4 12.1 13.4 14.3 15.1 15.8 

Ηλεκτροπαραγωγή         

 CO2 41202 42746 51702 53199 58141 62877 67564 

 CH4 0.3 0.31 0.4 0.9 0.9 0.9 1.0 

 N2O 5.5 5.9 6.6 6.9 7.5 8.0 8.5 

Βιοµηχανία         

 CO2 11892 11913 13771 14063 14537 14837 15189 

 CH4 1.6 2.5 3.7 4.3 4.5 4.8 5.3 

 N2O 1.8 1.8 2.0 2.4 2.4 2.4 2.5 

Μεταφορές         

 CO2 15358 16970 19182 23324 26070 28409 30514 

 CH4 5.1 6.3 7.4 7.6 8.0 8.1 8.2 

 N2O 0.6 0.9 1.2 2.0 2.3 2.4 2.6 

Αγροτικός τοµέας         

 CO2 2815 2639 2659 2758 2871 3004 3149 

 CH4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 

 N2O 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 

Οικιακός τοµέας         

 CO2 4684 4851 7592 7840 8103 8394 8631 

 CH4 7.0 6.72 9.8 6.2 5.1 4.6 4.3 

 N2O 0.8 0.8 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 

Τριτογενής τοµέας         

 CO2 523 659 776 899 1115 1345 1600 

 CH4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

 N2O 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

  

 

 

 

 

Όσον αφορά τις συνολικές εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου σε όρους ισοδύναµων τόνων 
CO2, οι εκποµπές αυξάνουν από 79.9 Mt το 
1990 σε 115.7 Mt το 2010 και σε 132 Mt το 
2020 µε έναν ετήσιο ρυθµό της τάξης του 
1.7% (Πίνακας 3.11). Οπως απεικονίζεται 
καθαρά στο ∆ιάγραµµα 3.8, ο τριτογενής και ο 
τοµέας των µεταφορών παρουσιάζουν τους 
υψηλότερους ρυθµούς αύξησης εκποµπών των 
αερίων του θερµοκηπίου. Από την άλλη 
πλευρά, φαίνεται ότι οι εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου που προέρχονται από τους τοµείς 
της βιοµηχανίας και της γεωργίας αυξάνουν 
ελάχιστα, κυρίως λόγω της µέτριας ανάπτυξης 
αυτών των τοµέων. Ωστόσο, πρέπει να ση-
µειωθεί ότι οι εκποµπές αερίων του θερµοκη-
πίου αυξάνουν µε ρυθµούς χαµηλότερους της 
αντίστοιχης τοµεακής οικονοµικής ανάπτυξης, 
λόγω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
του συστήµατος και της χρήσης καθαρότερων 
καυσίµων. 
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Πίνακας 3.11: Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τον ενεργειακό τοµέα
της Ελλάδας (kt CO

        
  2eq).   

Τοµέας Ρυπ. 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Σύνολο CO2 eq 79859 83354 99890 106636 115677 123930 131951 

CO2 76474 79778 95682 102083 110838 118866 126647 

CH4 316 342 457 403 395 393 400 

N2O 3069 3233 3751 4150 4445 4671 4904 

Ηλεκτροπαραγωγή CO2 eq 42910 44569 53746 55360 60489 65377 70214 

 CO2 41202 42746 51702 53199 58141 62877 67564 

 CH4 6 7 8 18 19 20 20 

 N2O 1702 1817 2037 2143 2330 2481 2630 

Βιοµηχανία CO2 eq 12486 12518 14460 14889 15382 15696 16076 

 CO2 11892 11913 13771 14063 14537 14837 15189 

 CH4 33 53 78 90 95 100 111 

 N2O 561 552 611 735 749 759 776 

Μεταφορές CO2 eq 15660 17394 19719 24091 26940 29334 31480 

 CO2 15358 16970 19182 23324 26070 28409 30514 

 CH4 107 132 155 159 167 170 171 

 N2O 195 291 381 608 702 754 794 

Αγροτικός τοµέας CO2 eq 3148 2948 2972 3068 3199 3350 3514 

 CO2 2815 2639 2659 2758 2871 3004 3149 

 CH4 8 9 9 5 5 5 6 

 N2O 326 301 304 305 322 341 360 

Οικιακός τοµέας CO2 eq 5085 5240 8186 8301 8520 8791 9027 

 CO2 4684 4851 7592 7840 8103 8394 8631 

 CH4 147 141 206 130 107 96 91 

 N2O 254 248 388 330 310 301 304 

Τριτογενής τοµέας CO2 eq 569 688 807 928 1147 1381 1640 

 CO2 523 659 776 899 1115 1345 1600 

 CH4 15 0 0 1 1 1 1 

 N2O 31 28 31 28 31 35 39 
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∆ιάγραµµα 3.8: Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από  
το ενεργειακό σύστηµα της Ελλάδας ανά τοµέα  
οικονοµικής δραστηριότητας   

    
     

 .

 

Στον ενεργειακό τοµέα εκτός από τις εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου που αποδίδονται 

στην καύση των διαφόρων καυσίµων, 

παρατηρούνται και εκλύσεις κυρίως CH4 µε τη 

µορφή διαφυγόντων εκποµπών. Οι σηµα-

ντικότερες δραστηριότητες που σχετίζονται µε 

τις εκποµπές της κατηγορίας αυτής είναι οι δι-

εργασίες εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας, 

αποθήκευσης, µεταφοράς, κλπ. άνθρακα, 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο 

της παρούσας ανάλυσης η πρόβλεψη της 

εξέλιξης των διαφυγόντων εκποµπών CH4 

γίνεται στη βάση των εκτιµήσεων παραγωγής 

και διακίνησης στερεών καυσίµων, πετρελαίου 

και φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό 

σύστηµα µε τη χρήση κατάλληλων συντε-

λεστών εκποµπής. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.12 οι 

εκποµπές CH4 σε όρους CO2 eq αυξάνει από 

931 kt to 1990 σε 1213 kt το 2010 (αύξηση 

30.4) και σε 1326.2 kt το 2020 (αύξηση 

42.5%).

 

Πίνακας 3.12: Εξέλιξη διαφυγόντων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τον
ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας.   

        
   

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

CH4 (kt) 44.3 49.1 55.8 54.8 57.8 60.7 63.2 

CH4 (kt CO2eq) 930.5 1031.5 1172.2 1150.5 1213.0 1275.1 1326.2 

 

33..33..33  ΑΑννάάλλυυσσηη  εευυααιισσθθηησσίίααςς  

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο ενεργειακός τοµέας 

αποτελεί τη σηµαντικότερη πηγή εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου και ιδιαίτερα CO2. Η 

εξέλιξη λοιπόν των εκποµπών καθώς και η 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων που θα 

εφαρµοσθούν στον τοµέα αυτό αποτελούν 
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ιδιαίτερα σηµαντικούς παράγοντες που θα 

καθορίσουν σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία του 

όλου εγχειρήµατος περιορισµού των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου. Στο πλαίσιο της 

παρούσας ανάλυσης εκτιµήθηκε µε βάση το 

µοντέλο ENPEP ότι οι εκποµπές CO2 από τον 

ενεργειακό τοµέα θα αυξηθούν το 2010 κατά 

44.9% σε σχέση µε το 1990. Η τάση αυτή σε 

γενικές γραµµές επιβεβαιώνεται και από άλλα 

ενεργειακά µοντέλα πρόβλεψης εξέλιξης της 

ζήτησης ενέργειας και των συνεπαγόµενων 

εκποµπών CO2 για την Ελλάδα. Συγκεκριµένα 

το µοντέλο PRIMES το οποίο παρέχει 

εκτιµήσεις εξέλιξης των εκποµπών CO2 από 

τον ενεργειακό τοµέα για όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι οι εν λόγω 

εκποµπές στην Ελλάδα θα αυξηθούν την 

περίοδο 1990-2010 κατά 52.1%. Η απόκλιση 

αυτή µεταξύ των δύο ΣΑΕ οφείλεται στους 

παρακάτω λόγους: 

 Στο ΣΑΕ του µοντέλου PRIMES 

ενσωµατώνονται και οι εκποµπές που 

προκύπτουν από τις διεθνείς αεροπορικές 

µεταφορές. Αντίθετα, στο ΣΑΕ που 

διαµορφώθηκε στο ΕNPEP οι εκποµπές 

αυτές δεν περιλαµβάνονται, αφού στο 

πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο για 

την εκτίµηση των υποχρεώσεων κάθε 

χώρας δεν προσµετρώνται οι διεθνείς 

αεροπορικές και ναυτιλιακές µεταφορές.  

 Το µοντέλο PRIMES χρησιµοποιεί για τις 

εκποµπές CO2 από την καύση λιγνίτη στην 

ηλεκτροπαραγωγή το συντελεστή της 

EUROSTAT (99 t CO2/TJ) ενώ στο ΕΝPEP 

έχει χρησιµοποιηθεί συντελεστής εκπο-

µπής που προσοµοιάζει καλύτερα τα ελλη-

νικά κοιτάσµατα λιγνίτη (122 t CO2/TJ).  

 Η εναρµόνιση των δύο ΣΑΕ σε σχέση τόσο 

µε το κατά πόσο περιλαµβάνονται στην 

ανάλυση οι διεθνείς µεταφορές όσο και µε 

τον συντελεστή εκποµπής CO2 από την 

καύση λιγνίτη αµβλύνει σηµαντικά τις 

αποκλίσεις τους. Πιο συγκεκριµένα, στην 

περίπτωση αυτή το PRIMES οδηγεί σε 

αύξηση των εκποµπών CO2 από τον 

ενεργειακό τοµέα κατά 45.8% που είναι 

πολύ κοντά στα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν από το ENPEP. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως οι διαφορές που 

καταγράφονται ανάµεσα στα δύο µοντέλα 

είναι λογικές και ερµηνεύσιµες, ενώ θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι προκύπτουν 

από δύο υπολογιστικά εργαλεία διαφορε-

τικής µεθοδολογικής προσέγγισης.  
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33..44  ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  

33..44..11  ΒΒιιοοµµηηχχααννιικκέέςς  δδιιεερργγαασσίίεεςς  

   

  

 Σε σχέση µε την παραγωγή 

τσιµέντου θεωρείται ότι αν και δεν 

θα εγκατασταθεί καινούριος κλίβα-

νος κατά την εξεταζόµενη περίοδο, 

η παραγωγή των υφιστάµενων 

µονάδων θα προσεγγίσει το 

µέγιστο δυναµικό τους προκει-

µένου να καλυφθούν εγχώριες 

ανάγκες αλλά και εξαγωγικές 

δραστηριότητες. 

 Όσον αφορά την παραγωγή 

ασβέστη, θεωρείται ότι η συνολική 

παραγωγή κατά την περίοδο 

µελέτης θα αυξάνει ελαφρά, για να 

σταθεροποιηθεί προς το τέλος της 

περιόδου σε ετήσια επίπεδα παρα-

γωγής της τάξης των 450 kt. 

 Τέλος, όσον αφορά τις εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου από διά-

φορες δραστηριότητες σε χηµικές 

βιοµηχανίες και µονάδες παρα-

γωγής µη σιδηρούχων µετάλλων, 

θεωρείται ότι θα παραµείνουν στα 

επίπεδα του 2000 καθ’ όλη την 

περίοδο µελέτης. 

3.4.1.1 Βιοµηχανικές διεργασίες

Η εξέλιξη των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου από βιοµηχανικές διεργασίες 

εξαρτάται από το επίπεδο δραστηριότητας σε 

συγκεκριµένους βιοµηχανικούς κλάδους, που 

περιλαµβάνουν µονάδες παραγωγής 

τσιµέντου, ασβέστου, γυαλιού, µη σιδηρούχων 

µετάλλων, χηµικών προϊόντων, κλπ. Από τις 

µονάδες παραγωγής µη µεταλλικών ορυκτών 

(τσιµεντάδικα, ασβεστάδικα, κλπ.) εκλύεται 

κατά κύριο λόγο CO2  ως παραπροϊόν από την 

παραγωγή clinker, καθώς επίσης κατά τη 

διάρκεια θέρµανσης του ανθρακικού 

ασβεστίου και του ασβεστόλιθου. Αντίθετα, 

κατά την παραγωγή µη σιδηρούχων µετάλλων 

και χηµικών προϊόντων εκλύονται CO2, N2O και 

κυρίως ενώσεων φθορίου (f-gases) από 

συγκεκριµένες παραγωγικές δραστηριότητες 

(π.χ. πρωτογενής παραγωγή αλουµινίου, 

παραγωγή νιτρικού οξέος, κλπ.). Οι βασικές 

παραδοχές που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 

παρούσας ανάλυσης προκειµένου να εκτιµηθεί 

η µελλοντική εξέλιξη των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου από βιοµηχανικές διεργασίες 

συνοψίζονται στα επόµενα: 

 

 

3.4.1.2 Χρήση HFCs, PFCs και SF6

Εκποµπές HFCs και PFCs δηµιουργούνται κατά 

την κατασκευή, λειτουργία συντήρηση και 

τελική διάθεση προϊόντων όπως συσκευές 

ψύξης και κλιµατισµού, συστήµατα πυρο-

προστασίας και αντιεκρηκτικά, παραγωγή 

αφρώδους µονωτικού, κλπ. Η πρόβλεψη των 

σχετικών εκποµπών που παρουσιάζεται στη 

συνέχεια αφορά µόνο στις συσκευές ψύξης και 

κλιµατισµού καθώς: (α) αποτελούν την πλέον 

δυναµική κατηγορία προϊόντων και (β) τα 

διαθέσιµα δεδοµένα στις υπόλοιπες κατηγορίες 

δεν επαρκούν για µία κατά το δυνατόν 

ασφαλή πρόβλεψη. 
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Η εξέλιξη των εκποµπών από την 

παραγωγή/χρήση/τελική διάθεση συσκευών 

ψύξης και κλιµατισµού εξαρτάται από τον 

αριθµό των συσκευών, τις τεχνικές πλήρωσης, 

συντήρησης και τελικής διάθεσης αυτών, 

καθώς και από το χρόνο ζωής των συσκευών. 

Θεωρώντας ότι δεν θα υπάρξει σηµαντική 

διαφοροποίηση των τεχνικών προσδιοριστικών 

παραµέτρων, οι υπόλοιπες βασικές παραδοχές 

που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 

ανάλυσης προκειµένου να εκτιµηθεί η 

µελλοντική εξέλιξη των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου από τη χρήση f-gases συνο-

ψίζονται στα επόµενα: 

 Συσκευές ψύξης στον οικιακό τοµέα. 

Θεωρείται ότι από το 1993 και µετά το 

ψυκτικό που χρησιµοποιείται είναι το 

HFC-134a, ενώ ο χρόνος ζωής των 

ψυγείων είναι ίσος µε 15 έτη. Ο µέσος 

ετήσιος ρυθµός αύξησης της φαινόµενης 

κατανάλωσης

    

    
 

   

                                                

1 ψυγείων για την περίοδο 

2000 – 2020 εκτιµάται σε 1,3% ενώ η 

εγχώρια παραγωγή ψυγείων αυξάνει µε 

µέσο ρυθµό της τάξης του 2,5%.      

 Συσκευές κλιµατισµού στον οικιακό
/ τριτογενή τοµέα. ∆ιακρίνονται τρεις 

κατηγορίες κλιµατιστικών µηχανηµάτων 

(split units και ηµικεντρικά συστήµατα, 

ψύκτες και λοιπές εφαρµογές κεντρικού 

κλιµατισµού) για τις οποίες θεωρείται ότι 

από το 1993 και µετά το ψυκτικό µέσο 

που χρησιµοποιείται ανήκει στα f-gases. 

Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της 

φαινόµενης κατανάλωσης για την περίοδο 

2000 – 2020 εκτιµάται σε 4,4%.     

 Συσκευές κλιµατισµού στα αυτο-
κίνητα. Θεωρείται ότι από το 1995 και 

µετά το ψυκτικό που χρησιµοποιείται είναι 

το HFC-134a, ενώ όλα τα αυτοκίνητα 

µετά το 2000 θα έχουν κλιµατισµό. Ο 

χρόνος ζωής των κλιµατιστικών στα 

αυτοκίνητα είναι ίσος µε 12 έτη. Ο µέσος 

ετήσιος ρυθµός αύξησης της φαινόµενης 

κατανάλωσης για την περίοδο 2000 – 

2020 εκτιµάται σε 2,3%.  

 
1 Φαινόµενη Κατανάλωση = Εγχώρια Παραγωγή + 

Εισαγωγές - Εξαγωγές 

 

Με βάση λοιπόν τις παραπάνω παραδοχές η 

εξέλιξη των εκποµπών αερίων του θερµο-

κηπίου από βιοµηχανικές διεργασίες και τη 

χρήση των f-gases σε όρους ισοδυνάµων 

τόνων CO2 (∆ιάγραµµα 3.9) παρουσιάζουν µία 

συνεχή αύξηση έως το 2020 µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό της τάξης του 2,6% (1990 – 2020).  

Επισηµαίνεται ότι η χρήση των f-gases στην 

τελική κατανάλωση αποτελεί τον πλέον 

δυναµικό τοµέα των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου από τις βιοµηχανικές διεργασίες, 

καθώς ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησής τους 

την περίοδο 1995 – 2020 υπολογίζεται σε 

18,5% περίπου, ενώ η σχετική συµµετοχή 

τους στο σύνολο των εκποµπών από τις 

βιοµηχανικές διεργασίες αυξάνει από 1% το 

1995 σε 20% το 2010 και 40% το 2020.  

Οι συνολικές εκποµπές το 2010 ανέρχονται σε 

15,9 Μt CO2eq ενώ το 2020 σε 20,8 Μt CO2eq 

παρουσιάζοντας αύξηση 66% και 117% 

αντίστοιχα σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. 

Η σηµαντική αύξηση των εκποµπών µετά το 

2005 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τελική 

διάθεση των συσκευών µε f-gases. 
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∆ιάγραµµα 3.9: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από  
βιοµηχανικές διεργασίες. 

    
 

 

33..44..22  ΧΧρρήήσσηη  δδιιααλλυυττώώνν  κκααιι  σσυυννααφφώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

Οι εκποµπές CO2 από τη χρήση βαφών, την 

απολίπανση µετάλλων - στεγνό καθάρισµα και 

λοιπών συναφών δραστηριοτήτων ανέρχονται 

το 1990 σε 177 kt ενώ το 2000 µειώνονται σε 

169 kt. Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης 

εκτιµάται (∆ιάγραµµα 3.10) ότι οι εκποµπές 

από τον εν λόγω τοµέα θα αυξηθούν το 2010 

σε 177 kt (επανέρχονται δηλαδή στα επίπεδα 

του 1990)  και το 2020 σε 181 kt (αύξηση σε 

σχέση µε το 1990 κατά 2.6%). 
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∆ιάγραµµα 3.10: Εκποµπές CO2    από τη χρήση διαλυτών. 

33..44..33  AAπποορρρρίίµµµµαατταα  

Κατά τη διαµόρφωση του ΣΑΕ έγιναν οι 

ακόλουθες βασικές παραδοχές για την εκτίµη-

ση της εξέλιξης των εκποµπών CH4 από τη 

διαχείριση απορριµµάτων: 
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 Η συνολική πληθυσµιακή εξέλιξη (µόνιµος 

πληθυσµός) κατά την περίοδο 2002-2020 

είναι αυτή που περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 1.3 (Εξέλιξη ενεργειακών 

καταναλώσεων και εκποµπών στον 

ενεργειακό τοµέα). Ωστόσο, δεδοµένου 

ότι ο δείκτης ηµερήσιας παραγωγής 

απορριµµάτων ανά κάτοικο διαφο-

ροποιείται µεταξύ αστικών, ηµιαστικών 

και αγροτικών περιοχών, ενώ για τον 

υπολογισµό των παραγόµενων ποσο-

τήτων απορριµµάτων λαµβάνονται υπόψη 

και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (π.χ. 

διαφορετικό κοινωνικό-οικονοµικό προφίλ 

ανά νοµό), για την κατανοµή του 

συνολικού πληθυσµού τόσο ανά νοµό, 

όσο και µεταξύ των τριών κατηγοριών 

(δηλ. αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές) 

εντός του κάθε νοµού, συνεκτιµήθηκαν οι 

τάσεις που καταγράφονται στις τελευ-

ταίες απογραφές πληθυσµού. Σηµειώνεται 

ότι τα µέχρι σήµερα δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα της απογραφής πληθυ-

σµού του 2001 δεν εµπεριέχουν 

ξεχωριστά τον αστικό, ηµιαστικό και 

αγροτικό πληθυσµό ανά νοµό, αλλά µόνο 

τον συνολικό πληθυσµό του νοµού. 

Σε ότι αφορά στον εποχιακό πληθυσµό 

(αλλοδαποί τουρίστες), θεωρήθηκε ένας 

µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των 

διανυκτερεύσεων κατά 1.3% κατά την 

περίοδο 2001-2010 και 0.7% κατά την 

περίοδο 2010-2020. Οι διανυκτερεύσεις 

αυξάνονται συνολικά κατά 23% την 

περίοδο 2000-2020, ενώ η συνολική 

αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά την 

περίοδο 1990-2000 (σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της ΕΣΥΕ) ήταν 28%. 

 Ο δείκτης ηµερήσιας παραγωγής 

απορριµµάτων ανά κάτοικο (µόνιµος 

πληθυσµός) κατά την περίοδο 2001-2020 

αυξάνεται µε ρυθµό αντίστοιχο της 

τελευταίας δεκαετίας. Οπως σηµειώθηκε 

παραπάνω, για την εκτίµηση των 

υφιστάµενων εκποµπών ο δείκτης αυτός 

διαφοροποιήθηκε µεταξύ αστικών, 

ηµιαστικών και αγροτικών περιοχών, ενώ 

σε ορισµένους νοµούς θεωρήθηκαν 

µικρές αποκλίσεις από τον επιµέρους 

γενικό δείκτη κάθε κατηγορίας (δηλ. 

αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές) λόγω 

γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων. Ετσι, στο 

ΣΑΕ ο µέσος δείκτης ηµερήσιας 

παραγωγής απορριµµάτων ανά κάτοικο 

εξελίσσεται ως εξής: 

−  

−  

−  

Αστικές περιοχές. 1990: 0.9 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα, 2001: 1.15 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα, 2010: 1.45 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα, 1.75 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα. 

Ηµιαστικές περιοχές. 1990: 0.78 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα, 2001: 1.08 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα, 2010: 1.37 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα, 1.68 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα. 

Αγροτικές περιοχές. 1990: 0.64 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα, 2001: 0.93 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα, 2010: 1.2 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα, 1. 5 

kg/κάτοικο ⋅ ηµέρα. 

Ο δείκτης ηµερήσιας παραγωγής απορ-

ριµµάτων ανά άτοµο για τον εποχιακό 

πληθυσµό (τουρίστες) κατά την περίοδο 

2001-2020 διατηρήθηκε σταθερός στα 

επίπεδα του 2001. 

Με βάση τις παραδοχές που προανα-

φέρθηκαν για την πληθυσµιακή εξέλιξη 

και την εξέλιξη του δείκτη ηµερήσιας 

παραγωγής ανά κάτοικο, η συνολική 

ποσότητα των παραγόµενων απορριµµά-

των στη χώρα το 2010 εκτιµήθηκε σε 

περίπου 6 εκατοµµύρια τόννους, ενώ το 

2020 σε 7.5 εκατοµµύρια τόννους. Το 
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2001, η ποσότητα των παραγόµενων 

απορριµµάτων εκτιµήθηκε σε 4.5 εκα-

τοµµύρια τόννους, (αποτέλεσµα που 

συµπίπτει µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε). Σηµειώνεται ότι τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή της 

µεθοδολογίας για προηγούµενα έτη 

επίσης συµπίπτουν µε τις αντίστοιχες 

εκτιµήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε (υπήρχαν 

διαθέσιµες εκτιµήσεις για τα έτη 1987, 

1995 και 1997), τόσο όσον αφορά στη 

συνολική ποσότητα των παραγόµενων 

απορριµµάτων (3, 3.6 και 3.9 εκατοµ-

µύρια τόννοι αντιστοίχως), όσο και στις 

ποσότητες των παραγόµενων απορριµ-

µάτων ανά περιφέρεια. Ετσι, η µέση 

ετήσια αύξηση για την περίοδο 2001-

2010 εκτιµάται σε 3% και για την περίοδο 

2010-2020 σε 2.3%, σε σύγκριση µε 

3.8% για την περίοδο 1997-2001. 

 Σε ότι αφορά στην εκτίµηση της 

ποιοτικής σύστασης των παραγόµενων 

απορριµµάτων, ως βάση λαµβάνεται η 

σύσταση  των παραγόµενων απορριµµά-

των που αναφέρεται στον Εθνικό 

Σχεδιασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1997), ενώ για 

την περίοδο 1997-2020 έγινε η παραδοχή 

ότι το κλάσµα των ζυµώσιµων µειώνονται 

µε σταθερό ρυθµό 0.3% ετησίως, ενώ το 

ποσοστό των υλικών συσκευασίας (χαρτί, 

πλαστικό) αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό 

0.2% ετησίως. Η σύνθεση των παραγό-

µενων απορριµµάτων που προκύπτει µε 

βάση τις παραπάνω παραδοχές παρουσιά-

ζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 3.13:  Εκτιµώµενη σύσταση παραγόµενων απορριµµάτων (%)    

Υλικό 1990 1997 2001 2006 2009 2010 2016 2020 
Ζυµώσιµα 49.1 47.0 45.8 44.3 43.4 43.1 41.3 40.1 
Χαρτί 18.6 20.0 20.8 21.8 22.4 22.6 23.8 24.6 

Πλαστικά 7.1 8.5 9.3 10.3 10.9 11.1 12.3 13.1 
Μέταλλα 5.2 4.5 4.1 3.6 3.3 3.2 2.6 2.2 
Γυαλί 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 
Λοιπά 15.4 15.5 15.6 15.7 15.7 15.8 15.9 16.0 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 Σε ότι αφορά στην ανακύκλωση, 

θεωρήθηκε καταρχήν µια πολύ µικρή 

αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώ-

µενων υλικών (τα οποία ανέρχονταν σε 

περίπου 333.000 τόννους το 2001 επί 

συνόλου 4.750.000 τόννων, όπου δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι ποσότητες των 

ανακτώµενων ζυµώσιµων, ή αλλιώς 

ποσοστό ανακύκλωσης της τάξης του 

7%) κατά την περίοδο 2001-2020. Ετσι, 

χωρίς την εφαρµογή άλλου µέτρου 

εφόσον πρόκειται για ΣΑΕ και δεδοµένου 

του υψηλού ρυθµού αύξησης των 

παραγόµενων απορριµµάτων, το ποσοστό 

ανακύκλωσης µειώνεται σε 5.8% το 2010 

και 5% το 2020. Ωστόσο, επιπλέον της 

εξέλιξης αυτής, στο ΣΑΕ ενσωµατώθηκαν 

και οι απαιτήσεις που θέτει η Οδηγία 

99/31 για τη «Περί Υγειονοµικής Ταφής 

των Αποβλήτων». Η Οδηγία αυτή ορίζει 

ότι η ποσότητα των βιοαποδοµήσιµων 

υλικών (δηλ. ζυµώσιµα και χαρτί) που θα 

οδηγούνται προς ταφή κατά τα έτη 2006, 

2009 και 2016 θα πρέπει να είναι ίση µε 

το 75%, 50% και 35% των παραγόµενων 

βιοαποδοµήσιµων υλικών κατά το 1995. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις εκτιµηθείσες 

παραγόµενες ποσότητες απορριµµάτων 
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για το 1995, προκύπτει ότι η ποσότητα 

των βιοαποδοµήσιµων υλικών που θα 

οδηγείται προς ταφή το 2006 θα πρέπει 

να µην ξεπερνά τους 1.8 εκατοµµύρια 

τόννους, το 2009 τους 1.2 εκατοµµύρια 

τόννους και το 2016 τους 0.85 

εκατοµµύρια τόννους (σε σύγκριση µε 

περίπου 2 εκατοµµύρια τόννους το 2001). 

Για την περίοδο µετά το 2016, 

θεωρήθηκε ότι η ποσότητα των 

ζυµώσιµων που θα ανακτάται θα 

παραµείνει σταθερή στα επίπεδα του 

2016 (καθώς η Οδηγία δεν θέτει σχετικό 

περιορισµό για την περίοδο αυτή). 

Με βάση τις προαναφερθείσες παραδοχές, 

η συνολική ποσότητα των παραγόµενων 

απορριµµάτων και η ποσότητα των 

απορριµµάτων που οδηγείται προς ταφή 

παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 3.11: 
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∆ιάγραµµα 3.11: Ποσότητες παραγόµενων απορριµµάτων και ποσότητες
απορριµµάτων που οδηγούνται προς ταφή (1990-2020) 

    
    

 

 Προκειµένου να εκτιµηθεί η εξέλιξη της 
ποσότητας των απορριµµάτων που θα 

οδηγούνται σε οργανωµένους χώρους 

διάθεσης κατά την περίοδο 2002-2020, 

λαµβάνεται υπόψη ο προγραµµατισµός 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την κατασκευή νέων 

χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµά-

των (ΧΥΤΑ) ανά νοµό και το αναγγελθέν 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. 

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό αυτόν 

προκύπτει η ακόλουθη κατανοµή της 

συνολικής ποσότητας των απορριµµάτων 

που οδηγούνται προς ταφή κατά την 

περίοδο 1990-2020: 
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∆ιάγραµµα 3.12: Εκτιµώµενες ποσότητες απορριµµάτων που οδηγούνται  
σε οργανωµένους και µη-οργανωµένους χώρους ταφής

   
    

 

Για την εκτίµηση των εκποµπών µεθανίου από 

τη διαχείριση των απορριµµάτων ακολου-

θήθηκε η «µεθοδολογία αναφοράς» (default 

methodology) του ΙPCC. H εφαρµογή της 

µεθοδολογίας αυτής, σε συνδυασµό µε τις 

προαναφερθείσες παραδοχές, οδηγεί στην 

εκτίµηση εκποµπών CH4 από τη διαχείριση των 

στερεών απορριµµάτων που παρουσιάζεται 

στο ∆ιάγραµµα 3.13. Προκειµένου να καταστεί 

σαφής η σηµασία της εφαρµογής της Οδηγίας 

99/31 στην εξέλιξη των εκποµπών, στο 

διάγραµµα αυτό παρουσιάζονται και οι 

εκποµπές µεθανίου στην περίπτωση που δεν 

υπήρχε η Οδηγία 99/31. 

Οι εκποµπές CH4 παρουσιάζουν µείωση κατά 

περίπου 12% το 2010 (2500 kt CO2-equiv.) σε 

σχέση µε το 1990 (2800 kt CO2-equiv.), ενώ 

σηµειώνεται αύξηση των εκποµπών κατά 33% 

το 2020 (3740 kt CO2-equiv.) σε σχέση µε το 

1990. Η διαφοροποίηση της τάσης µετά το 

2016 οφείλεται στο γεγονός ότι η ποσότητα 

των βιοαποδοµήσιµων που ανακτάται από το 

2017 και µετά παραµένει σταθερή στα επίπεδα 

του 2016 (και, δεδοµένου ότι η συνολική 

ποσότητα των παραγόµενων απορριµµάτων 

αυξάνεται, η ποσότητα των βιοαποδοµήσιµων 

που τελικά οδηγείται προς ταφή παρουσιάζει 

αύξηση από το 2017 και µετά, µε αντίστοιχη 

αύξηση των εκποµπών µεθανίου). 
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∆ιάγραµµα 3.13:  Εκτιµώµενες εκποµπές CH     
 

4 από τη διαχείριση
απορριµµάτων (σε tn CO2-equiv.)

 

Από το ∆ιάγραµµα 3.13 προκύπτει ότι η 

έγκαιρη και συνεπής εφαρµογή της Οδηγίας 

99/31 για την υγειονοµική ταφή των 

απορριµµάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για τη συγκράτηση των εκποµπών µεθανίου 

από τη διαχείριση απορριµµάτων στο ΣΑΕ. 

Απόκλιση από τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

αυτής θα έχει ως αποτέλεσµα την σηµαντική 

αύξηση των εκποµπών από τον τοµέα αυτόν, 

µε σηµαντική επίδραση στο εθνικό σύνολο 

εκποµπών. Σηµειώνεται τέλος ότι η Οδηγία 

αυτή ενσωµατώθηκε στο ΣΑΕ καθώς η 

εφαρµογή της είναι υποχρεωτική, ενώ το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει εκπονήσει ειδική µελέτη σχετικά 

µε τις απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις µηχανικής 

διαλογής και κοµποστοποίησης µε βάση τις 

απαιτήσεις της Οδηγίας αυτής. 

 

 

 

33..44..44  ΥΥγγρράά  αασσττιικκάά  ααππόόββλληητταα  

Οι εκποµπές CH4 από την επεξεργασία των 

υγρών αποβλήτων οφείλονται στο ποσοστό 

των αποβλήτων µε αναερόβια επεξεργασία. 

Κατά τη διαµόρφωση του ΣΑΕ έγιναν οι 

ακόλουθες βασικές παραδοχές για την 

εκτίµηση της εξέλιξης των εκποµπών CH4: 

 Η συνολική πληθυσµιακή εξέλιξη (µόνιµος 

πληθυσµός) κατά την περίοδο 2002-2020 

είναι αυτή που περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 1.3 (Εξέλιξη ενεργειακών 

καταναλώσεων και εκποµπών στον 

ενεργειακό τοµέα). Σε ότι αφορά στην 

εξέλιξη του εποχιακού πληθυσµού (αλλο-

δαποί τουρίστες), θεωρήθηκε ο ίδιος ρυθ-

µός αύξησης των διανυκτερεύσεων µε 

αυτόν στην περίπτωση των απορριµ-

µάτων. 

 O δείκτης BOD θεωρήθηκε ίσος µε 0.05 

kg BOD/ κάτοικο ⋅ ηµέρα (τιµή αναφοράς 

για την Ευρώπη, σύµφωνα µε το IPCC). 

 Για την εκτίµηση του ποσοστού των 
αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε 

εγκαταστάσεις αερόβιας επεξεργασίας 

κατά την περίοδο 2001-2020, λαµβάνο-

νται υπόψη οι σχετικές εκτιµήσεις του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε («Πρόγραµµα βιολογικών 

καθαρισµών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αναβάθµιση της 
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ποιότητας ζωής», Αθήνα, Μάιος 2000). 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις αυτές, το 

ποσοστό του εξυπηρετούµενου πληθυ-

σµού ανέρχεται σε περίπου 32% το 1999, 

75% το 2001-2002 και 95% το 2006. Από 

το 2007 και µετά θεωρήθηκε ότι το 

ποσοστό αυτό παραµένει σταθερό στα 

επίπεδα του 2006 (θεωρώντας ότι ένα 

πολύ µικρό ποσοστό του πληθυσµού θα 

εξακολουθήσει να χρησιµοποιεί αναερόβια 

συστήµατα επεξεργασίας λόγω αδυναµίας 

σύνδεσης του συνόλου των οικισµών της 

χώρας µε µονάδες αερόβιας επεξεργασίας 

αποβλήτων). 

 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, οι 

εκποµπές CH4 από τη διαχείριση των υγρών 

αστικών αποβλήτων παρουσιάζονται στο 

∆ιάγραµµα 3.14. Σε σχέση µε το 1990 (938 

ktn CO2-equiv.), oι εκποµπές στο ΣΑΕ 

µειώνονται κατά 88% το 2005 (115.1 ktn CO2-

equiv.) και κατά 94% το 2010 και 2020.  
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∆ιάγραµµα 3.14: Εκποµπές CH4   
  

από τη διαχείριση αστικών  
υγρών αποβλήτων

 

33..44..55  ΓΓεεωωρργγίίαα  

Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στη 

γεωργία προέρχονται από τη διαχείριση 

ζωικών αποβλήτων, τις εντερικές ζυµώσεις των 

ζώων, τη χρήση συνθετικών αζωτούχων 

λιπασµάτων, την καύση γεωργικών 

υπολειµµάτων και τα γεωργικά εδάφη  (κατά 

τη διαδικασία της νιτροποίησης/nitrification – 

απονιτροποίηση/denitrification, που λαµβάνει 

χώρα στο έδαφος µέσω της δράσης των 

µικροοργανισµών που περιέχονται σε αυτό). 

Προσδιοριστικές παράµετροι της εξέλιξης των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην 

γεωργία είναι ο αριθµός των ζώων, το ύψος 

της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και  

η κατανάλωση συνθετικών αζωτούχων 

λιπασµάτων.  

Για τη διαµόρφωση του ΣΑΕ έγιναν οι 

ακόλουθες παραδοχές: 

 Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των 

γεωργικών εκτάσεων κατά την περίοδο 

2001-2020, οι µελλοντικές εκτιµήσεις 

βασίστηκαν στις τάσεις που παρατη-

ρήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία. 

Συγκεκριµένα, θεωρήθηκε ότι αύξηση των 

εκτάσεων θα υπάρξει µόνο για δύο είδη 

καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες 

και ρύζι, µε µέση ετήσια αύξηση κατά την 
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περίοδο 2001-2020 της τάξης του 0.4% 

και 2%), ενώ οι εκτάσεις των υπόλοιπων 

καλλιεργειών (αροτραίες, λαχανικά, 

κτηνοτροφικά φυτά) θα µειωθούν µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης που 

κυµαίνεται από 0.4%-1.7%  (ανάλογα µε 

το είδος της καλλιέργειας). Η συνολική 

καλλιεργούµενη έκταση κατά την περίοδο 

2001-2020 µειώνεται συνολικά κατά 

3.8% (η συνολική µείωση κατά την 

περίοδο 1990-2000 ήταν 1.6%, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ). 

 Σε ό,τι αφορά στην παραγωγή των 
γεωργικών προϊόντων (µέσω της οποίας 

υπολογίζονται οι ποσότητες των 

παραγόµενων γεωργικών υπολειµµάτων 

και στη συνέχεια, µέσω των τελευταίων, 

οι εκποµπές υποξειδίου του αζώτου από 

τα γεωργικά εδάφη και οι εκποµπές 

υποξειδίου του αζώτου και µεθανίου από 

την καύση των γεωργικών υπολειµµά-

των), θεωρήθηκε µία εξέλιξη του δείκτη 

παραγωγικότητας (kg παραγόµενου 

προϊόντος ανά εκτάριο) ανάλογη µε 

αυτήν της τελευταίας δεκαετίας. Με βάση 

την εξέλιξη του δείκτη αυτού ανά 

καλλιεργούµενο είδος και την πρόβλεψη 

των εκτάσεων ανά είδος (βλ. παραδοχή 

παραπάνω), υπολογίζεται η γεωργική 

παραγωγή ανά είδος για την περίοδο 

2001-2020.   

 Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του ζωικού 
κεφαλαίου κατά την περίοδο 2001-2020, 

οι µελλοντικές εκτιµήσεις βασίστηκαν 

επίσης στις τάσεις που παρατηρήθηκαν 

κατά την τελευταία δεκαετία. Aύξηση του 

αριθµού των ζώων θεωρήθηκε για τα 

αιγοπρόβατα και πουλερικά (µέση ετήσια 

αύξηση κατά την περίοδο 2001-2020 της 

τάξης του 0.3%-0.4%), ο αριθµός των 

χοίρων διατηρήθηκε περίπου σταθερός 

στα επίπεδα του 2000, ενώ µείωση 

θεωρήθηκε για τα βοοειδή (µέσος ετήσιος 

ρυθµός µείωσης της τάξης του 1.8% κατά 

την περίοδο 2001-2020). 

 Η κατανοµή των ζωικών αποβλήτων ανά 

σύστηµα επεξεργασίας (αναερόβια, υγρή, 

αποθήκευση και διάθεση στο έδαφος 

κλπ.) διατηρήθηκε ίδια µε αυτήν της 

περιόδου 1990-2000.  

 Το ποσοστό των γεωργικών υπολειµ-

µάτων που καίγεται στον αγρό θεωρείται 

ότι παραµένει στα επίπεδα της περιόδου 

1990-2000 (δηλ. της τάξης του 25%).  

 Σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση 

συνθετικών αζωτούχων λιπασµάτων, 

έγινε η παραδοχή ότι κατά την περίοδο 

2001-2020 θα συνεχιστεί η µείωση της 

χρήσης τους, που παρατηρήθηκε κατά 

την περίοδο 1990-2000. Ετσι, ο µέσος 

ετήσιος ρυθµός µεταβολής της συνολικής 

ποσότητας αζώτου που αποτίθεται στο 

έδαφος µέσω της χρήσης συνθετικών 

αζωτούχων λιπασµάτων ανέρχεται σε 

1.4% κατά την περίοδο 2001-2020, ενώ η 

ποσότητα αζώτου που αποτίθεται στο 

έδαφος εµφανίζεται µειωµένη κατά 36% 

το 2020 σε σύγκριση µε το 2000. 

 

Οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου από 

τη γεωργία υπολογίζονται µε εφαρµογή της 

µεθοδολογίας του ΙPCC, σε συνδυασµό µε τις 

παραδοχές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι 

εκποµπές Ν2Ο και CH4 για την περίoδο 1990-

2020, εκφρασµένα σε ισοδύναµους τόννους 

διοξειδίου του άνθρακα, παρουσιάζονται στα 

∆ιαγράµµατα 3.15 και 3.16 αντιστοίχως. 
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∆ιάγραµµα 3.15: Εκποµπές Ν    2Ο από τη γεωργία
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∆ιάγραµµα 3.16: Εκποµπές CH4 από τη γεωργία   

Οι εκποµπές N2O κατά την περίοδο 2000-2020 

µειώνονται, µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό της 

τάξης του 0.6% και η συνολική µείωση σε 

σχέση µε το 1990 είναι περίπου 11% το 2010 

και 13% το 2020. Το 95% περίπου των 

εκποµπών N2O προέρχεται από τα γεωργικά 

εδάφη. 

Οι εκποµπές CH4 κατά την περίοδο 2000-2020 

µειώνονται ελαφρώς, µε ένα µέσο ετήσιο 

ρυθµό της τάξης του 0.02% και η συνολική 

µείωση σε σχέση µε το 1990 είναι περίπου 

1.4% το 2010 και 2% το 2020. Το 81% των 

εκποµπών CH4 προέρχεται από τις εντερικές 

ζυµώσεις. 

Σε ό,τι αφορά στις συνολικές εκποµπές αερίων 

του θερµοκηπίου από τη γεωργία, αυτές ση-

µειώνουν συνολική µείωση κατά 7.5% το 2010 

(περίπου 9670 ktn) και 9.4% το 2020 (9470 

ktn) σε σύγκριση µε το 1990 (περίπου 10450 

ktn). Οι εκποµπές από τα γεωργικά εδάφη και 

τις εντερικές ζυµώσεις των ζώων αποτελούν 

περίπου το 60% και 30% των συνολικών 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τον 

τοµέα αντιστοίχως. 
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33..44..66  ΑΑλλλλααγγέέςς  σσττηη  χχρρήήσσηη  γγηηςς  κκααιι  δδαασσοοπποοννίίαα  

Οι πλέον σηµαντικές δραστηριότητες της 

κατηγορίας αυτής που αποτελούν πηγές 

εκποµπής κυρίως διοξειδίου του άνθρακα αλλά 

και άλλων αερίων του θερµοκηπίου είναι: 

 Οι αλλαγές του ξυλαποθέµατος, της δοµής 

και σύνθεσης των δασών και άλλων 

δασικών εκτάσεων. 

 Οι µετατροπές δασών δασικών εκτάσεων 

και χορτολίβαδων. 

 Η εγκατάλειψη καλλιεργούµενων εδαφών. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κάποιες από τις 

δραστηριότητες αυτές είναι πηγές εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου ενώ κάποιες άλλες 

λειτουργούν ως καταβόθρες σύµφωνα µε το 

τελικό κείµενο των τεχνικών λεπτοµερειών 

που εγκρίθηκε στο Μαρακές το Νοέµβριο του 

2001. Η εκτίµηση της εξέλιξης των εκποµπών/ 

απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου από 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις 

αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία είναι 

αρκετά δύσκολη και παρουσιάζει σηµαντικό 

βαθµό αβεβαιότητας. Για την Ελλάδα η 

αβεβαιότητα επιτείνεται εξ αιτίας της έλλειψης 

ειδικών στοιχείων αλλά και των κενών στη 

χρονική εξέλιξη των. Στο πλαίσιο της 

παρούσας ανάλυσης η εκτίµηση εξέλιξης των 

εκποµπών (∆ιάγραµµα 3.16) από τις 

δραστηριότητες αυτές έγινε στη βάση 

ιστορικών στοιχείων ενώ λήφθησαν υπόψη 

σχετικά απαισιόδοξα σενάρια εξέλιξης των 

πυρκαγιών στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριµένα 

θεωρήθηκε ότι την επόµενη εικοσαετία οι 

δασικές πυρκαγιές θα καταστρέφουν αριθµό 

εκταρίων ίσο µε το µέσο όρο των τελευταίων 

10 ετών προσαυξηµένο κατά µία τυπική 

απόκλιση. 
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∆ιάγραµµα 3.17: Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από  
αλλαγές στη χρήση γης και στη δασοπονία. 
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33..55  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΨΨΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΩΩΝΝ  ΑΑΕΕΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΗΗΠΠΙΙΟΟΥΥ  

Τα συνολικά αποτελέσµατα της πρόβλεψης 

των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου 

για την περίοδο 2000-2020 παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 3.14 και 3.15. Στο πλαίσιο του 

Πρωτοκόλλου του Κυότο οι εκποµπές βάσης 

της χώρας (εκποµπές 1990 για τα αέρια CO2, 

CH4 και Ν2Ο και 1995 για τα f-gases) 

ανέρχονται σε 108.4 Μt CO2eq. Η συνολική 

αύξηση των εκποµπών σε σχέση µε το έτος 

βάσης (σε kt CO2-equiv) είναι +35.8% το 

2010 και +56.4% το 2020. Ο µέσος ετήσιος 

ρυθµός αύξησης των εκποµπών την περίοδο 

2000-2020 εκτιµάται σε 1.2%. Ο ενεργειακός 

τοµέας αποτελεί τη βασική πηγή εκποµπών µε 

ποσοστό συµµετοχής γύρω στο 76-79% καθ’ 

όλη την περίοδο µελέτης.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αναµένεται 

σηµαντική αύξηση των εκποµπών των αερίων 

του θερµοκηπίου στην περίοδο µέχρι το 2020 

και ιδιαίτερα στον ενεργειακό τοµέα. 

Εποµένως, είναι αναγκαίος ο σχεδιασµός και η 

υλοποίηση ενός συνολικού προγράµµατος 

περιορισµού των εκποµπών στο οποίο θα 

προσδιορίζονται άµεσοι αλλά και µακρο-

πρόθεσµοι στόχοι. Όπως είναι φανερό, η 

διαµόρφωση ενός τέτοιου προγράµµατος θα 

πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα 

της ενέργειας που αποτελεί στη σηµα-

ντικότερη πηγή εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου.
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Πίνακας 3.14: Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου    

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
Εκποµπές CO2 (kt) 85586 87273 107817 111962 120816 128947 136834 

Ενέργεια 76474 79778 95682 102083 110838 118866 126647 
Βιοµηχανικές διεργασίες 7686 7709 7877 7929 8026 8126 8230 

∆ιαλύτες 177 156 169 173 177 179 181 
Γεωργία        
∆άση 1249 -370 4090 1776 1776 1776 1776 

Απορρίµµατα        
Εκποµπές CH4 (kt) 416.3 452.1 503.0 447.4 377.9 382.8 442.0 

Ενέργεια 59.3 65.4 77.6 74.0 76.6 79.4 82.2 
Βιοµηχανικές διεργασίες        

∆ιαλύτες        
Γεωργία 172.7 173.6 170.1 171.0 170.4 169.8 169.3 
∆άση 5.7 2.4 2.0 9.9 9.9 9.9 9.9 

Απορρίµµατα 178.5 210.6 253.3 192.5 121.1 123.7 180.6 
Εκποµπές N2O (kt) 34.3 31.9 35.4 35.2 36.0 36.4 36.9 

Ενέργεια 9.9 10.4 12.1 13.4 14.3 15.1 15.8 
Βιοµηχανικές διεργασίες 2.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

∆ιαλύτες        
Γεωργία 22.0 19.6 21.5 19.8 19.6 19.4 19.1 
∆άση 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 

Απορρίµµατα        
Εκποµπές f-gases (kt 
CO2eq) 

1193 3452 4429 5171 7306 9774 11990 

Ενέργεια       
Βιοµηχανικές διεργασίες 1193 3452 4429 5171 7306 9774 11990 

∆ιαλύτες        

Γεωργία        

∆άση        

Απορρίµµατα        

 

 

Πίνακας 3.15: Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα (kt CO     2eq) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
Ενέργεια 80789 84386 101062 107787 116890 125205 133277 

Βιοµηχανικές διεργασίες 9591 11725 12874 13667 15899 18467 20787 
∆ιαλύτες 177 156 169 173 177 179 181 
Γεωργία 10448 9737 10227 9736 9668 9566 9467 
∆άση 1391 -307 4138 2030 2030 2030 2030 

Απορρίµµατα 3749 4422 5319 4042 2542 2598 3793 
ΣΥΝΟΛΟ 106145 110120 133789 137435 147206 158046 169536 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44..  ΕΕκκττίίµµηησσηη  δδυυννααµµιικκοούύ  µµέέττρρωωνν  
ππεερριιοορριισσµµοούύ  ττωωνν  εεκκπποοµµππώώνν  
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44..11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ΣΑΕ για 

την Ελλάδα, αναµένεται σηµαντική αύξηση 

των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου 

για την περίοδο 2000 – 2020 (Πίνακας 4.1). 

Συγκεκριµένα:  

 Η συνολική αύξηση των εκποµπών σε σχέση µε το 1990 (σε kt CO2-eq) είναι +35.8%
το 2010 και +56.4% το 2020. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των εκποµπών όλη την
περίοδο 2000-2020 εκτιµάται σε 1.2%.   

 Ο ενεργειακός τοµέας αποτελεί τη βασική πηγή εκποµπών µε ποσοστό συµµετοχής που
αυξάνει από 76% το 1990 σε 79% το 2010 και το 2020.  

  

Πίνακας 4.1: Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (kt CO   2-equiv) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
Ενέργεια 80789 84386 101062 107787 116890 125205 133277 
Βιοµηχανικές διεργασίες 9591 11725 12874 13667 15899 18467 20787 
∆ιαλύτες 177 156 169 173 177 179 181 
Γεωργία 10448 9737 10227 9736 9668 9566 9467 
∆άση 1391 -307 4138 2030 2030 2030 2030 
Απορρίµµατα 3749 4422 5319 4042 2542 2598 3793 

ΣΥΝΟΛΟ 106145 110120 133789 137435 147206 158046 169536 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την αναµενόµενη 

σηµαντική αύξηση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου ιδιαίτερα στον ενεργειακό τοµέα, 

είναι αναγκαίος ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 

ενός συνολικού προγράµµατος περιορισµού 

των εκποµπών µε στόχο τον περιορισµό της 

αύξησης των εκποµπών αερίων του θερµο-

κηπίου και την εκπλήρωση των στόχων που 

τίθενται από το Πρωτόκολλο του Κυότο. Στις 

επόµενες παραγράφους παρουσιάζεται αναλυ-

τικότερα µια σειρά  µέτρων που στοχεύουν 

στον περιορισµό των εκποµπών αυτών και 

γίνεται εκτίµηση του δυναµικού τους. 

 

44..22  ∆∆ΥΥΝΝΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΜΜΠΠΩΩΝΝ  

Η επιλογή των µέτρων που παρουσιάζονται 

στη συνέχεια έγινε µε κριτήρια (α) την 

τεχνολογική και εµπορική ωριµότητα των 

διαθέσιµων τεχνολογιών ώστε να είναι δυνατή 

η άµεση προώθησή τους, (β) την άµεση και 

µετρήσιµη απόδοσή τους ως προς τη µείωση 

των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και 

(γ) τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 

της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Έτσι, 

ζητήµατα που αναφέρονται στην ενηµέρωση 

του κοινού σχετικά µε την προστασία του 

περιβάλλοντος, την αναγκαιότητα της 
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εξοικονόµησης ενέργειας, της προώθησης των 

ΑΠΕ, του ελέγχου των µετακινήσεων κτλ., 

καθώς και στην τροποποίηση των εκπαι-

δευτικών προγραµµάτων σε όλες τις βαθµίδες 

δεν εξετάζονται, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η 

προώθηση σχετικών δράσεων δεν αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή 

των µέτρων.   

Για την εκτίµηση του δυναµικού µείωσης των 

εκποµπών εξετάστηκαν πιθανά µέτρα κυρίως 

στον ενεργειακό τοµέα καθώς και στους τοµείς 

των απορριµµάτων, της γεωργίας και των 

βιοµηχανικών διεργασιών. Ειδικότερα για τον 

ενεργειακό τοµέα, εξετάστηκαν οι δυνα-

τότητες εξοικονόµησης και υποκατάστασης 

καυσίµων στους ακόλουθους τοµείς: 

• Οικιακός και τριτογενής τοµέας 

• Μεταφορές 

• Βιοµηχανία 

• Ηλεκτροπαραγωγή 

Στη συνέχεια (παρ. 4.2.1 - 4.2.7) παρουσιά-

ζονται αναλυτικά τα µέτρα που εξετάστηκαν, 

ενώ στην παράγραφο 4.3 δίνονται 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα των 

διαφόρων µέτρων όσον αφορά στο ενεργειακό 

όφελος, στη µείωση των εκποµπών και στη 

σύγκρισή τους µε τις εκποµπές του ΣΑΕ για τα 

έτη 2005 και 2010 και του έτους βάσης 

(1990).  

Επισηµαίνεται ότι η ανάλυση του δυναµικού 

µείωσης των εκποµπών που παρουσιάζεται 

στις επόµενες παραγράφους βασίζεται στην 

ανεξάρτητη θεώρηση κάθε µέτρου λαµβά-

νοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του υπό 

εξέταση συστήµατος, τους συντελεστές εκπο-

µπής που έχουν προσδιοριστεί, και υιοθε-

τώντας κατά το δυνατόν τεχνικά εφικτούς 

βαθµούς διείσδυσης. Οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των µέτρων, και οι συνολικές µειώσεις 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν λόγω και της 

υιοθέτησης ρεαλιστικότερων βαθµών υλο-

ποίησης των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων,  

παρουσιάζονται στο τέλος του παρόντος 

Κεφαλαίου.

 

44..22..11  ΟΟιικκιιαακκόόςς  κκαα   ιι ΤΤρριιττοογγεεννήήςς  ττοοµµέέααςς  

Η κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό και 

τριτογενή τοµέα αναµένεται να παρουσιάσει 

σηµαντική αύξηση (περίπου 1% ετησίως για 

τον οικιακό και 4,7% ετησίως για τον 

τριτογενή τοµέα για την περίοδο 2000 - 2020). 

Η µεγάλη αύξηση στον τριτογενή τοµέα 

αποδίδεται, κατά κύριο λόγο, στη µεγάλη 

ανάπτυξη των κλάδων των υπηρεσιών, του 

εµπορίου και του τουρισµού. Αντίστοιχα, 

σηµαντική είναι η συµβολή αυτών των τοµέων 

στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, η 

οποία υπερβαίνει το 2010 το 70% σε σχέση µε 

τα επίπεδα του 1990.  

Η µεγάλη ηλικία των κτιρίων, ο χαµηλός 

βαθµός διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), ο χαµηλός βαθµός απόδοσης 

των ενεργειακών συσκευών που χρησιµο-

ποιούνται και η µη ορθολογική ενεργειακή 

συµπεριφορά, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 

υπάρχει ένα σηµαντικό δυναµικό εξοικονό-

µησης ενέργειας και µείωσης των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται το δυναµικό εξοικονόµησης 

ενέργειας (µε διάκριση σε θερµική και 

ηλεκτρική) και µείωσης των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου (σε όρους CO2equiv) για 

κάθε τοµέα σε σχέση µε το ΣΑΕ. Οι βασικοί 

άξονες παρέµβασης που εξετάστηκαν είναι: 

1. Κέλυφος υφιστάµενων κτιρίων. Οι 

θερµικές απώλειες του κελύφους των 
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κτιρίων καθορίζουν την κατανάλωση 

ενέργειας για τη διατήρηση των 

επιθυµητών συνθηκών άνεσης µέσα σε 

αυτό. Η µεγάλη ηλικία των κτιρίων 

κατοικίας συνεπάγονται την ύπαρξη 

µεγάλου αριθµού κτιρίων µε κακή έως 

µέτρια θερµική συµπεριφορά. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα την υψηλή κατανάλωση 

ενέργειας για τη διατήρηση των 

επιθυµητών συνθηκών άνεσης ή το 

χαµηλό επίπεδο συνθηκών άνεσης. 

Τα µέτρα που εξετάστηκαν είναι: 

• Βελτίωση θερµικής συµπεριφοράς
κτιρίων οικιακού τοµέα (Μέτρο ΟΤ1). 
Το µέτρο αφορά στη µόνωση οροφής 

σε κτίρια µε έτος κατασκευής πριν το 

1979 (αµόνωτα κτίρια). Συγκεκριµένα 

η εφαρµογή του µέτρου στο χρονικό 

ορίζοντα του 2010 αφορά στη µόνωση 

του 6% των αµόνωτων κτιρίων που 

διαθέτουν κεντρική θέρµανση και του 

16% των αµόνωτων κτιρίων που δεν 

διαθέτουν κεντρική θέρµανση. Εκτι-

µάται ότι η εφαρµογή του µέτρου θα 

αποφέρει το 2010 30 ktoe θερµικό 

όφελος, ενώ η µείωση των εκποµπών 

ανέρχεται σε 95 ktn CO

  
  

  
   

2-equiv.       

• Βελτίωση θερµικής συµπεριφοράς
κτιρίων τριτογενή τοµέα (Μέτρο
ΟΤ2). Εξετάστηκε κατά κύριο λόγο η 
προσθήκη διπλών υαλοστασίων. Η 

εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγ-

χάνεται εξαρτάται από τη χρήση του 

κτιρίου (γραφεία, καταστήµατα κτλ), 

και κυµαίνεται από 20% έως 50% ανά 

κτίριο. Ο βαθµός διείσδυσης διαφορο-

ποιείται ανάλογα µε το είδος της 

χρήσης και ορίζεται για το 2010 στο 

5% των αµόνωτων κτιρίων του 

εµπορικού τοµέα και στο 9% των 

αµόνωτων κτιρίων του δηµόσιου 

τοµέα. Εκτιµάται ότι η εφαρµογή του 

µέτρου θα αποφέρει 2 ktoe θερµικό 

όφελος και 1 ktoe ηλεκτρικό όφελος, 

ενώ η µείωση των εκποµπών ανέρχε-

ται σε 11 ktn CO2-equiv.  

2. Ενεργειακός εξοπλισµός θέρµανσης 

και δροσισµού. Η κατανάλωση ενέργειας 

για κεντρική θέρµανση αποτελεί ένα 

σηµαντικό µέρος της συνολικής κατανά-

λωσης ενέργειας στον οικιακό και τριτο-

γενή τοµέα. Η κατανάλωση αυτή εξαρ-

τάται τόσο από το επίπεδο θερµοµόνωσης 

του κτιρίου, όσο και από τα χαρακτη-

ριστικά του συστήµατος λέβητας - 

καυστήρας. Σε πολλές περιπτώσεις και 

ειδικά σε κτίρια µε ελλιπή συντήρηση, ο 

βαθµός απόδοσης των συστηµάτων 

κεντρικής θέρµανσης είναι πολύ χαµηλός. 

Ταυτόχρονα, η κατανάλωση ενέργειας για 

κλιµατισµό (ιδιαίτερα στον τοµέα των 

υπηρεσιών) αυξάνεται διεθνώς. Η 

αυξητική αυτή τάση αναµένεται να 

συνεχισθεί τα επόµενα χρόνια ως 

αποτέλεσµα της βελτίωσης του βιοτικού 

επιπέδου που συνεπάγεται την αύξηση του 

επιπέδου των συνθηκών άνεσης αλλά και 

της χρήσης περισσότερων µηχανηµάτων/ 

συσκευών. Η αυξηµένη αυτή κατανάλωση 

συνεισφέρει όχι µόνο στην αύξηση των 
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εκποµπών αλλά και στη δηµιουργία 

προβληµάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο, 

καθώς συµπίπτει µε τη ζώνη του φορτίου 

αιχµής του συστήµατος. Επιπλέον, η 

ραγδαία αύξηση της ζήτησης αυτών των 

συστηµάτων οδήγησε, σε πολλές περιπτώ-

σεις σε εγκαταστάσεις συστηµάτων χωρίς 

µελέτη εγκατάστασης ή έστω κάποιους 

γενικούς κανόνες διαστασιολόγησης και 

τοποθέτησης. 

Τα µέτρα που εξετάστηκαν είναι: 

• Συντήρηση λεβήτων κεντρικής
θέρµανσης (Μέτρο ΟΤ3). Η 

συντήρηση των εγκαταστάσεων 

κεντρικής θέρµανσης σε ετήσια βάση 

(κατά την έναρξη της περιόδου 

θέρµανσης), µπορεί να οδηγήσει σε 

βελτίωση του βαθµού απόδοσης, 

µέχρι και 10%, ανάλογα µε τη 

κατάσταση του λέβητα πριν την 

πραγµατοποίηση της συντήρησης. Ο 

βαθµός διείσδυσης καθορίζεται για το 

2010 στο 49% των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων του οικιακού τοµέα, 

ενώ στον τριτογενή τοµέα η διείσδυση 

αυτή προσεγγίζει το 7% των εγκα-

ταστάσεων σε κτίρια γραφείων, το 

16% σε ξενοδοχεία, το 3% σε 

εγκαταστάσεις του εµπορικού τοµέα 

και το 26% στα δηµόσια κτίρια. 

Εκτιµάται ότι η εφαρµογή του µέτρου 

θα αποφέρει 41 ktoe θερµικό όφελος, 

ενώ η µείωση των εκποµπών ανέρχε-

ται σε 130 ktn CO

   
 

   
 

 
  

  
 

2-equiv. 

• Αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής
θέρµανσης (Μέτρο ΟΤ4). Εξετάζεται 
η αντικατάσταση εγκαταστάσεων 

µεγάλης ηλικίας (όπου βελτιωτικές 

παρεµβάσεις δεν έχουν σηµαντικά 

αποτελέσµατα) µε νέους υψηλού 

βαθµού απόδοσης. Ο βαθµός διείσδυ-

σης ορίζεται στο 5% των υφιστά-

µενων το 2010 εγκαταστάσεων κε-

ντρικής θέρµανσης για τον οικιακό 

τοµέα, ενώ οι αντίστοιχοι βαθµοί 

διείσδυσης στον τριτογενή τοµέα 

καθορίζονται ως εξής: γραφεία 2%, 

ξενοδοχεία 4%, εµπόριο 1% και 

δηµόσιος τοµέας 6%. Εκτιµάται ότι η 

εφαρµογή του µέτρου θα αποφέρει το 

2010 19 ktoe θερµικό όφελος, ενώ η 

µείωση των εκποµπών ανέρχεται σε 

61 ktn CO2-equiv. 

• Σκιασµός, ανεµιστήρες οροφής, 
νυχτερινός αερισµός (Μέτρο ΟΤ5). 
Εκτιµάται ότι µε τη χρήση κατάλληλων 

τεχνικών ηλιοπροστασίας (π.χ. ανοι-

χτόχρωµα εξωτερικά επιχρίσµατα, 

εγκατάσταση τεντών κτλ.) είναι 

δυνατή η µείωση του ψυκτικού 

φορτίου ενός κτιρίου κατά 30%. Το 

µέτρο εφαρµόζεται στον τριτογενή 

τοµέα και πιο συγκεκριµένα σε κτίρια 

του δηµόσιου τοµέα (30% διείσδυση), 

σε ξενοδοχεία (20% διείσδυση) και 

στα λοιπά κτίρια του τριτογενή τοµέα 

(10% διείσδυση). Εκτιµάται ότι η 

εφαρµογή του µέτρου θα αποφέρει 5 

ktoe ηλεκτρικό όφελος, ενώ η µείωση 

των εκποµπών ανέρχεται σε 57 ktn 

CO2-equiv. 

• Χρήση αποδοτικότερων συσκευών
κλιµατισµού (Μέτρο ΟΤ6). Η 

εξοικονόµηση ενέργειας ανά συσκευή 

εκτιµάται σε 20% περίπου δεδοµένου 

ότι στην αγορά κυκλοφορούν ήδη 

συσκευές µε κατανάλωση µικρότερη 

από το µέσο όρο σε ποσοστό από 

10% έως 30%. Η χρήση των νέων 

µονάδων υψηλής απόδοσης προσδιο-

ρίζεται για το 2010 στο 18% των 

εγκατεστηµένων µονάδων στον οικια-

κό τοµέα, ενώ οι αντίστοιχες διεισδύ-

σεις στον τριτογενή τοµέα προ-
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σδιορίζονται σε: γραφεία 8%, 

ξενοδοχεία 9%, εµπόριο 5%, δηµόσιος 

τοµέας 7%. Εκτιµάται ότι η εφαρµογή 

του µέτρου θα αποφέρει 11 ktoe 

ηλεκτρικό όφελος, ενώ η µείωση των 

εκποµπών ανέρχεται σε 116 ktn CO2-

equiv. 

3. Ηλεκτρικές συσκευές και φωτισµός. Η 

αύξηση του βιοτικού επιπέδου είχε ως 

αποτέλεσµα τη χρήση περισσότερων 

ηλεκτρικών συσκευών στον οικιακό τοµέα, 

κάτι που αναµένεται να συνεχιστεί και στο 

µέλλον. Επιπλέον, στα κτίρια του 

τριτογενή τοµέα αναµένεται µια συνεχής 

αύξηση του εξοπλισµού.  

Ο τεχνητός φωτισµός αποτελεί µια 

σηµαντική συνιστώσα της συνολικά 

καταναλισκόµενης ενέργειας στα κτίρια και 

προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό το 

ενεργειακό κόστος του κτιρίου (ιδιαίτερα 

στον τριτογενή τοµέα). Τα επίπεδα 

τεχνητού φωτισµού που απαιτούνται 

εξαρτώνται από τη χρήση του κτιρίου και 

καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από το 

σχεδιασµό του κτιρίου. Αποτέλεσµα του 

σχεδιασµού, τόσο σε επίπεδο κτιρίου όσο 

και σε πολεοδοµικό επίπεδο, είναι η 

ύπαρξη χώρων µε µεγάλα βάθη, η ύπαρξη 

µικρών ανοιγµάτων, η σκίαση από 

γειτονικά κτίρια κτλ. Η θεωρητικά πλέον 

ενδεδειγµένη λύση της αύξησης του 

φυσικού φωτισµού (π.χ. µε την αύξηση 

των ανοιγµάτων) έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση των θερµικών απωλειών του 

κτιρίου, οπότε αυξάνεται και η 

κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση 

χώρων. Έτσι, η αξιοποίηση της δωρεάν 

παρεχόµενης ηλιακής ενέργειας αποτελεί 

ένα σύνθετο πρόβληµα, η µελέτη του 

οποίου δεν µπορεί να γίνει µε γενικούς 

όρους. 

Τα µέτρα που εξετάστηκαν είναι: 

• Χρήση αποδοτικότερων ηλεκτρικών
συσκευών (Μέτρο ΟΤ7). Το µέτρο 

θεωρείται ότι εφαρµόζεται µόνο στον 

οικιακό τοµέα καθώς η ποικιλία των 

συσκευών που χρησιµοποιούνται στον 

τριτογενή τοµέα δεν επιτρέπει την 

αναλυτική παρουσίασή τους. Η περαι-

τέρω διείσδυση συσκευών υψηλής 

απόδοσης εκτιµάται για το 2010 σε 

18-37% του συνόλου των συσκευών 

ανά κατηγορία (πλυντήρια, συστήµατα 

εικόνας ήχου, κλπ.). Εκτιµάται ότι η 

εφαρµογή του µέτρου θα αποφέρει 26 

ktoe ηλεκτρικό όφελος, ενώ η µείωση 

των εκποµπών ανέρχεται σε 291 ktn 

CO

   
 

   
 

2-equiv. 

• Χρήση λαµπτήρων υψηλής απόδοσης
(Μέτρο ΟΤ8). Στους λαµπτήρες 

υψηλής απόδοσης (α) υπάρχουν 

ενσωµατωµένα όργανα αφής και 

λειτουργίας, (β) το στοιχείο σύνδεσης 

µε το ντουί είναι ίδιο ακριβώς µε τους 

κοινούς λαµπτήρες, (γ) η διάρκεια 

ζωής είναι µέχρι και οκταπλάσια των 

συµβατικών λαµπτήρων και (δ) η 

κατανάλωση ενέργειας είναι το 25% 

της κατανάλωσης ενός συµβατικού 

λαµπτήρα. Ο βαθµός διείσδυσης του 

µέτρου ορίζεται για το 2010 στο 45% 

του συνόλου των λαµπτήρων στον 

οικιακό τοµέα, ενώ στον τριτογενή 

τοµέα η διείσδυση είναι 37% 

(σηµειώνεται ότι στον τριτογενή 

τοµέα ήδη στο ΣΑΕ υπάρχει σηµαντική 

διείσδυση λαµπτήρων υψηλής από-

δοσης). Εκτιµάται ότι η εφαρµογή του 

µέτρου θα αποφέρει 134 ktoe 

ηλεκτρικό όφελος, ενώ η µείωση των 

εκποµπών ανέρχεται σε 1467 ktn CO2-

equiv. 
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• Αυτοµατισµοί στο φωτισµό (Μέτρο
ΟΤ9). Κάθε εγκατάσταση φωτισµού 

µπορεί να εξοπλιστεί µε συστήµατα 

ανίχνευσης παρουσίας, που σκοπό 

έχουν να θέτουν σε λειτουργία τους 

λαµπτήρες ανάλογα µε την παρουσία 

ή όχι ανθρώπων στο χώρο. Επίσης, 

είναι δυνατή η τοποθέτηση αισθη-

τήρων µέτρησης φωτεινής έντασης, 

έτσι ώστε να ανάβουν τόσα φώτα που 

σε συνδυασµό µε το φυσικό φωτισµό 

να παρέχουν ικανοποιητικές συνθήκες 

φωτισµού. Η εξοικονόµηση που επι-

τυγχάνεται είναι της τάξης του 20% 

ανά εγκατάσταση αυτοµατισµού, και ο 

βαθµός διείσδυσης που ορίζεται για το 

2010 ανέρχεται σε 5% του συνόλου 

των κτιρίων του τριτογενή τοµέα. 

Εκτιµάται ότι η εφαρµογή του µέτρου 

θα αποφέρει 2 ktoe ηλεκτρικό όφελος, 

ενώ η µείωση των εκποµπών ανέρχε-

ται σε 23 ktn CO

   

    
 

    
   

2-equiv.  

4. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στον 

οικιακό και τριτογενή τοµέα. Οι ΑΠΕ 

αναγνωρίζονται σήµερα ως µια σηµαντική 

εναλλακτική λύση όσον αφορά στην 

παραγωγή ενέργειας και στην αντιµε-

τώπιση των έντονων περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. Αν και το εκµεταλλεύσιµο 

δυναµικό των ΑΠΕ στον ελληνικό χώρο 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, ο βαθµός 

αξιοποίησής του είναι µάλλον χαµηλός, µε 

την εξαίρεση της χρήσης ηλιακών 

συλλεκτών. Ωστόσο, η δραστηριοποίηση 

των επενδυτών για εφαρµογές ΑΠΕ στην 

ηλεκτροπαραγωγή στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ενέργειας 

δηµιουργεί θετικές προοπτικές για την 

ανάπτυξή τους. 

Τα µέτρα που εξετάστηκαν είναι: 

• Ηλιακοί συλλέκτες για θέρµανση
νερού (Μέτρο ΟΤ10). Η χρήση 

ηλιακών συλλεκτών για θέρµανση 

νερού (θερµοσιφωνικά συστήµατα) 

είναι η πλέον διαδεδοµένη εφαρµογή 

ΑΠΕ στον ελληνικό χώρο. Η 

υφιστάµενη συµµετοχή της ηλιακής 

ενέργειας στην κάλυψη των αναγκών 

θέρµανσης νερού στον οικιακό τοµέα 

ανέρχεται στο 22% των συνολικών 

αναγκών, ενώ ο στόχος που τίθεται 

στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης 

αφορά στην κάλυψη το 2010 του 35% 

της ζήτησης ενέργειας για θέρµανση 

νερού στον οικιακό τοµέα από 

ηλιακούς συλλέκτες (θερµοσιφωνικά 

συστήµατα). Για κτίρια κατοικίας µε 

περισσότερους από τρεις ορόφους 

εξετάζεται επιπρόσθετα η περίπτωση 

των κεντρικών ηλιακών συστηµάτων. 

Ο στόχος που τίθεται στο πλαίσιο της 

παρούσας ανάλυσης για κεντρικά 

ηλιακά συστήµατα είναι ιδιαίτερα 

φιλόδοξος και αφορά στην κάλυψη 

του 10% της ζήτησης ενέργειας το 

2010 για θέρµανση νερού στον 

οικιακό τοµέα. Εκτιµάται ότι η 

εφαρµογή του µέτρου συνολικά θα 

αποφέρει 115 ktoe ηλεκτρικό όφελος, 

ενώ η µείωση των εκποµπών ανέρχε-

ται σε 1258 ktn CO2-equiv. 

• Ηλιακοί συλλέκτες για θέρµανση
χώρων και νερού (Μέτρο ΟΤ11). Οι 
ηλιακοί συλλέκτες για θέρµανση 

χώρων και νερού θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µόνο ως βοηθητικά 

συστήµατα στο συµβατικό σύστηµα 

θέρµανσης. Επίσης, η χρήση τους 

κρίνεται σκόπιµη µόνο σε κτίρια µε 

χαµηλές θερµικές απώλειες. Στο 

πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης υιο-

θετείται βαθµός διείσδυσης 0,5% επί 

του συνόλου των νοικοκυριών το 

2010. Εκτιµάται ότι η εφαρµογή του 

µέτρου θα αποφέρει 6 ktoe θερµικό 
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όφελος και 2 ktoe ηλεκτρικό όφελος, 

ενώ η µείωση των εκποµπών 

ανέρχεται σε 44 ktn CO2-equiv. 

• Φωτοβολταϊκά συστήµατα (roof-top) 
σε σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο
Μέτρο ΟΤ12). Τα φωτοβολταϊκά 
θεωρούνται τα ιδανικά συστήµατα 

ενεργειακής µετατροπής καθώς (α) 

χρησιµοποιούν την πλέον διαθέσιµη 

πηγή ενέργειας στον πλανήτη, (β) 

κατασκευάζονται από το δεύτερο πιο 

διαδεδοµένο στοιχείο στον φλοιό της 

γης, (γ) δεν έχουν κινούµενα µέρη και 

(δ) παράγουν ηλεκτρισµό, που 

αποτελεί την πιο χρήσιµη µορφή 

ενέργειας. Ωστόσο, ο χαµηλός βαθµός 

απόδοσης και το υψηλό κόστος δεν 

ευνοούν την ευρεία χρήση τους. Τα 

φωτοβολταϊκά συστήµατα απευθύνο-

νται σε περιοχές εφαρµογών, όπου το 

υψηλό κόστος τους δεν αποτελεί 

σηµαντικό εµπόδιο (π.χ. έλλειψη ή 

υψηλό κόστος εναλλακτικών µεθόδων 

παροχής ενέργειας). Τα τελευταία 

χρόνια εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέ-

ρον για την εφαρµογή διασυνδεδεµέ-

νων φωτοβολταϊκών σε κτίρια (ορο-

φές, προσόψεις). Έτσι, εξετάζεται η 

εγκατάσταση συστηµάτων συνολικής 

ισχύος 5 MW το 2010 σε οροφές 

κτιρίων του τριτογενή τοµέα. 

Εκτιµάται ότι η εφαρµογή του µέτρου 

θα αποφέρει 1 ktoe ηλεκτρικό όφελος, 

ενώ η µείωση των εκποµπών ανέρχε-

ται σε 8 ktn CO

 
     

(  

  

     
  

     
 

2-equiv.  

• Τηλεθέρµανση µε βιοµάζα (Μέτρο
ΟΤ13). Η βιοµάζα µπορεί να είναι 

εκµεταλλεύσιµη τόσο σε επίπεδο κτι-

ρίου όσο και σε επίπεδο οικισµού. Η 

αντίστοιχη τεχνολογία και στα δύο 

επίπεδα είναι ώριµη µε πολλά παρα-

δείγµατα σύγχρονων εφαρµογών θέρ-

µανσης κτιρίων ή οικιστικών συνόλων 

µέσω τηλεθέρµανσης. Ως πρώτη ύλη 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν είτε 

δασικά είτε αγροτικά υπολείµµατα. 

Ετσι, το µέτρο αφορά στην 

εγκατάσταση το 2010 επιπλέον 200 

MWth τέτοιων συστηµάτων. Εκτιµάται 

ότι η εφαρµογή του µέτρου θα 

αποφέρει 3 ktoe θερµικό όφελος, 9 

ktoe ηλεκτρικό όφελος ενώ η µείωση 

των εκποµπών ανέρχεται σε 318 ktn 

CO2-equiv. 

5. Φυσικό αέριο. Η χρήση του φυσικού 

αερίου διεθνώς αυξάνει συνεχώς λόγω των 

ενεργειακών και περιβαλλοντικών πλεονε-

κτηµάτων που παρουσιάζει έναντι των 

υγρών και στερεών καυσίµων. Η διείσδυση 

του φυσικού αερίου στον οικιακό και 

τριτογενή τοµέα στην Ελλάδα βρίσκεται 

στα πρώτα στάδια καθώς δεν έχει 

ολοκληρωθεί η κατασκευή των δικτύων 

διανοµής.  

Εξετάστηκαν τα ακόλουθα µέτρα: 

• Αυξηµένη χρήση φυσικού αερίου για
θέρµανση χώρων (Μέτρο ΟΤ14). Η 

προώθηση ενός ταχύτερου ρυθµού 

διείσδυσης του φυσικού αερίου στον 

οικιακό και τριτογενή τοµέα για θέρ-

µανση χώρων, αποτελεί το πρώτο 

µέτρο που εξετάζεται. Πιο συγκε-

κριµένα θεωρείται ότι µε το µέτρο 

αυτό θα αυξηθεί η κατανάλωση 

φυσικού αερίου για θέρµανση χώρων 

το 2010 κατά 5% στον οικιακό τοµέα 

(32 ktoe) και κατά 15% στον 

τριτογενή τοµέα (23 ktoe). Εκτιµάται 

ότι η εφαρµογή του µέτρου θα αποφέ-

ρει 11 ktoe θερµικό όφελος, ενώ η 

µείωση των εκποµπών ανέρχεται σε 

82 ktn CO2-equiv. 

• Χρήση φυσικού αερίου για δροσισµό
(Μέτρο ΟΤ15). Το φυσικό αέριο 
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το 

δροσισµό κτιρίων σε συστήµατα που 

εργάζονται µε βάση τον κύκλο 

απορρόφησης ή µε τη χρήση µηχανών 

φυσικού αερίου που κινούν τους 

συµπιεστές ψυκτών κύκλου µηχανικής 

συµπίεσης. Για την εκτίµηση του 

δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας 

και µείωσης των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου, θεωρήθηκε περαιτέρω 

διείσδυση του αερίου στο χρονικό 

ορίζοντα του 2010 κατά 84 ktoe σε 

αυτή την κατηγορία. Το µέτρο θα 

εφαρµοσθεί µόνο στον τριτογενή 

τοµέα, και εκτιµάται ότι θα αποφέρει 

28 ktoe ηλεκτρικό όφελος ενώ η 

µείωση των εκποµπών ανέρχεται σε 

106 ktn CO2-equiv. 

 

44..22..22  ΜΜεεττααφφοορρέέςς

   
 

  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ΣΑΕ η 

προβλεπόµενη αύξηση της κατανάλωσης 

ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών είναι 

σηµαντική κατά την εξεταζόµενη χρονική 

περίοδο (+53% το 2020 σε σχέση µε το 

2000). Κατά συνέπεια σηµαντική είναι και η 

αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκη-

πίου στον τοµέα των µεταφορών. Συγκε-

κριµένα, εκτιµάται αύξηση των εκποµπών µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξης του 

2.4% για την περίοδο 2000 – 2020 (από 19.7 

Μtn το 2000 σε 31.5 Μtn το 2020). Οι βασικοί 

ρύποι που εκπέµπονται, σε σχέση µε το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου, είναι το CO2 και 

το N2O, η συµµετοχή του οποίου αναµένεται 

αυξητική λόγω της διείσδυσης των κατα-

λυτικών οχηµάτων.   

Τα µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν για 

τη µείωση των εκποµπών στον τοµέα των 

µεταφορών µπορούν να διακριθούν σε τρεις 

κατηγορίες: σε αυτά που αφορούν στα οχή-

µατα, σε αυτά που αφορούν στη διαχείριση 

του συστήµατος των µεταφορών και σε αυτά 

που αφορούν στη χρήση νέων καυσίµων (π.χ. 

βιοκαύσιµα, χρήση φυσικού αερίου, κλπ.).   

1. Επεµβάσεις στα οχήµατα. Τα µέτρα 

που αναφέρονται στα οχήµατα αφορούν 

µόνο σε επιµέρους βελτιώσεις της απόδο-

σης. Συγκεκριµένα, η βασική παρέµβαση 

που εξετάσθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

ανάλυσης αφορά στη: 

• Συντήρηση αυτοκινήτων και
φορτηγών (Μέτρο Μ1). Σύµφωνα µε 
τις επικρατούσες συνθήκες συντή-

ρησης των αυτοκινήτων, η σωστή και 

συστηµατική συντήρηση του συστή-

µατος ανάφλεξης του κινητήρα και 

του συστήµατος µετάδοσης και πέδι-

σης κίνησης µπορεί να προσφέρει 

κατά µέσο όρο µείωση της ειδικής 

κατανάλωσης κατά περίπου 2%. Γίνε-

ται η παραδοχή της υποχρεωτικής και 

τακτικής εφαρµογής του µέτρου στο 

σύνολο των επιβατικών ΙΧ και ηµι-

φορτηγών. Η εκτίµηση της εξοικονό-

µησης ενέργειας και της συνεπαγό-

µενης µείωσης βασίζεται στη θεώρηση 

ότι για το 30% των οχηµάτων υπάρ-

χουν περιθώρια µικρών βελτιώσεων 

στην απόδοσή τους. Το αναµενόµενο 
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ενεργειακό όφελος εκτιµάται σε 25 

ktoe και θα οδηγήσει σε µείωση 

εκποµπών κατά 76 ktn CO2-equiv.  

 

2. ∆ιαχείριση συστήµατος µεταφορών. 

Η προώθηση µέτρων που αφορούν στη 

διαχείριση του συστήµατος των µετα-

φορών (π.χ. χρήση µαζικών µέσων 

µεταφοράς, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 

κλπ.) θεωρείται ως µία σηµαντική 

παρέµβαση τόσο για τη µείωση των 

εκποµπών όσο και για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Παρόλα αυτά, σε όλες τις 

χώρες σηµειώνεται σηµαντική αύξηση των 

εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου 

στον τοµέα των µεταφορών, γεγονός που 

δείχνει ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί 

άµεσα µία σηµαντική στροφή του κοινού 

στη χρήση µαζικών µέσων µεταφοράς, 

ειδικά σε ό,τι αφορά στις µετακινήσεις 

εκτός πόλης. 

Τα µέτρα που εξετάστηκαν είναι: 

• Χρήση λεωφορείων φυσικού αερίου 
(Μέτρο Μ2). Όπως είναι γνωστό 300 

λεωφορεία που χρησιµοποιούν ως 

καύσιµο φυσικό αέριο (CNG) ήδη κυ-

κλοφορούν στην Αθήνα καλύπτοντας 

σηµαντικό ποσοστό του µεταφορικού 

έργου που ικανοποιείται από τα µέσα 

µαζικής µεταφοράς. Στο πλαίσιο της 

παρούσας ανάλυσης και στο χρονικό 

ορίζοντα του έτους 2010 εξετάζεται η 

προµήθεια και νέων τέτοιων λεωφο-

ρείων αυξάνοντας το µερίδιό τους στις 

αστικές µεταφορές από 26% σε 35% 

(555 λεωφορεία). Εκτιµάται ότι η 

αναµενόµενη εξοικονόµηση εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου θα είναι της 

τάξης των 2 ktn CO

   
 

  
 

    
 

   

2-equiv.  

• Βελτιώσεις στη φωτεινή σηµατο-
δότηση (Μέτρο Μ3). Σύµφωνα µε 

στοιχεία του IPCC που προέρχονται 

από σχετικές εφαρµογές στις ΗΠΑ, η 

υλοποίηση του µέτρου αυτού µπορεί 

να αποδώσει εξοικονόµηση ενέργειας 

0.8-3.5% στους κόµβους που θα 

εφαρµοστεί. Παρά το γεγονός ότι µία 

πλήρης εκτίµηση των δυνατοτήτων 

εξοικονόµησης ενέργειας και εκπο-

µπών από το µέτρο αυτό προϋποθέτει 

µια µελέτη των κυριότερων προβλη-

µατικών οδικών κόµβων στις µεγάλες 

πόλεις, εκτιµάται ότι η εφαρµογή του 

µέτρου στο 25% των κόµβων από το 

2010 και µετά θα οδηγούσε σε 

ενεργειακό όφελος της τάξης των 19 

ktoe και σε µείωση εκποµπών κατά 58 

ktn CO2-equiv. 

•  Προώθηση της χρήσης αστικών
συγκοινωνιών (Μέτρο Μ4). Η 

εντυπωσιακή αύξηση του αριθµού των 

ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων συνο-

δεύεται από πτωτική τάση όσον 

αφορά στη χρήση των αστικών 

συγκοινωνιών. Η εφαρµογή του 

µέτρου της προώθησης των αστικών 

συγκοινωνιών προϋποθέτει µία σειρά 

από παράγοντες, όπως αξιοπιστία των 

δροµολογίων και µικρό χρόνο αναµο-

νής, εξασφάλιση οµαλών συνθηκών 

κυκλοφορίας και κατά συνέπεια µικρή 

διάρκεια της διαδροµής. Η ενίσχυση 

της συµµετοχής των µέσων µαζικής 

µεταφοράς στο µεταφορικό έργο των 

αστικών κέντρων κατά 6% το 2010  

θα οδηγούσε σε ενεργειακό όφελος 98 

ktoe και σε µείωση εκποµπών κατά 

461 ktn CO2-equiv.  

• Ήπιες παρεµβάσεις µείωσης των
εκποµπών (Μέτρο Μ5). Στον τοµέα 
των µεταφορών είναι δυνατόν να 

εφαρµοσθούν µια σειρά ήπιων παρεµ-

βάσεων που στοχεύουν στη µείωση 
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της ενεργειακής κατανάλωσης, στην 

ορθολογικοποίηση του συστήµατος 

µεταφορών και τέλος στη µείωση των 

εκποµπών. Τέτοιες παρεµβάσεις είναι 

η θέσπιση αντι-κινήτρων χρήσης των 

Ι.Χ. ιδιαίτερα στο κέντρο των πόλεων, 

η προώθηση πολιτικών βελτιστο-

ποίησης της χρήσης νέων – καθαρών 

τεχνολογιών, η εφαρµογή πολιτικών 

απόσυρσης αυτοκινήτων παλαιάς 

τεχνολογίας, κλπ. Στο πλαίσιο της 

παρούσας ανάλυσης και για το χρονικό 

ορίζοντα του έτους 2010 θεωρήθηκε 

ότι τέτοιου είδους παρεµβάσεις θα 

προωθηθούν µόνο σε πιλοτική κλίµακα  

(ενώ κάποιες από αυτές ήδη 

ενσωµατώνονται στο ΣΑΕ). Έτσι, από 

τις παρεµβάσεις της κατηγορίας αυτής 

δεν αναµένονται σηµαντικές µειώσεις 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

3. Χρήση νέων καυσίµων. Το µοναδικό 

µέτρο της κατηγορίας αυτής που 

εξετάζεται αναφέρεται στη χρήση βιο-

καυσίµων (Μέτρο Μ6). Η προσθήκη 

βιοκαυσίµου στη βενζίνη σε ποσοστό 

2.5% δεν απαιτεί ιδιαίτερες προσαρµογές 

στον κινητήρα του οχήµατος και θα 

αποφέρει µείωση των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου κατά 319 ktn CO

 

2-equiv 

τo 2010. 

 

44..22..33  ΒΒιιοοµµηηχχααννίίαα  

    
 

    
 

     
 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΣΑΕ, ο µέσος 

ετήσιος ρυθµός αύξησης της τελικής ζήτησης 

ενέργειας στη βιοµηχανία είναι  της τάξης του 

1% για την περίοδο 2000 – 2010, γεγονός που 

αποδίδεται αφενός στους µέτριους αναπτυ-

ξιακούς ρυθµούς που προβλέπονται για τον 

κλάδο την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και 

στην έλλειψη µιας ολοκληρωµένης στρατηγι-

κής εξοικονόµησης ενέργειας στο βιοµηχανικό 

τοµέα. Η αύξηση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµο-

κηπίου (από τις θερµικές χρήσεις µόνο) το 

2020 κατά 11% σε σχέση µε το 2000. Στο 

πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης εξετάσθηκαν 

τα ακόλουθα µέτρα ορθολογικής χρήσης 

ενέργειας και µείωσης των εκποµπών στον 

τοµέα της βιοµηχανίας: 

• Προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου
(Μέτρο Β1). Στο πλαίσιο του µέτρου 

αυτού θεωρείται αυξηµένη διείσδυση 

φυσικού αερίου στο βιοµηχανικό τοµέα το 

2010 κατά 15% σε σχέση µε το ΣΑΕ 

(περίπου 130 ktoe). Το επιπλέον φυσικό 

αέριο θα υποκαταστήσει κατά κύριο λόγο 

µαζούτ (Ν. 2965), ενώ η υποκατάσταση 

αυτή θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε 

ενεργειοβόρες µονάδες µε υψηλές 

θερµικές ανάγκες ώστε να υποστηριχθεί η 

διείσδυσή του και να περιοριστεί το 

κόστος της ανάπτυξης εκτεταµένου 

δικτύου µεταφοράς του. Το καθαρό 

ενεργειακό όφελος εκτιµάται σε 6 ktoe, µε 

αντίστοιχη µείωση εκποµπών κατά 163 ktn 

CO2-equiv τo 2020.  

• Προώθηση της χρήσης ηλιακών
συστηµάτων (Μέτρο Β2). Εκτιµήθηκε ότι 
η υποκατάσταση µαζούτ και ντίζελ από 

ηλιακούς συλλέκτες για παραγωγή ατµού 

χαµηλών (κατά 20% των σχετικών 

αναγκών) και µέσων θερµοκρασιών (κατά 

10% των σχετικών αναγκών) θα επιφέρει 

θερµικό όφελος 103 ktoe και εξοι-

κονόµηση εκποµπών 340 ktn CO2-equiv τo 

2010. 

• Αξιοποίηση της βιοµάζας σε θερµικές
χρήσεις (Μέτρο Β3). Η υποκατάσταση 

µαζούτ από βιοµάζα κυρίως σε µονάδες 
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επεξεργασίας ξύλου και εκκοκιστηρίων και 

σε µικρότερο ποσοστό στη βιοµηχανία 

τροφίµων (επεξεργασία φρούτων κλπ., 

παραγωγή ελαιολάδου, επεξεργασία δηµη-

τριακών)  θα οδηγούσε σε µείωση της 

κατανάλωσης πετρελαιοειδών κατά  11 

ktoe και σε εξοικονόµηση εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου κατά 46 ktn CO2-

equiv. 

• ∆ιάφορα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας
(Μέτρο Β4). Τα εξεταζόµενα µέτρα 

αφορούν κυρίως σε επεµβάσεις νοικοκυρέ-

µατος και εκσυγχρονισµού που στοχεύουν 

στη µείωση των απωλειών στο σύστηµα 

παραγωγής ατµού, και στην αξιοποίηση 

της απορριπτόµενης θερµότητας από τους 

κλιβάνους. Ταυτόχρονα, εξετάζονται και 

επεµβάσεις βελτίωσης της απόδοσης στη 

θέρµανση χώρων και στο φωτισµό. 

Υπολογίζεται ότι η εφαρµογή των παρα-

πάνω δράσεων µπορεί να επιφέρει θερµικό 

όφελος 26 ktoe και ηλεκτρικό όφελος 14 

ktoe, ενώ η µείωση των εκποµπών από το 

σύνολο των παραπάνω µέτρων θα είναι 

της τάξης των 238 ktn CO

   
 

2-equiv τo 2010. 

 

 

44..22..44  ΗΗλλεεκκττρροοππααρρααγγωωγγήή  

    
 

   
  

Τα µέτρα περιορισµού των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου που εξετάστηκαν στον τοµέα 

της ηλεκτροπαραγωγής περιλαµβάνουν: 

• Προώθηση της εγκατάστασης αιολικών
πάρκων (Μέτρο Η1.1). Η εγκατεστηµένη 

ισχύς των αιολικών συστηµάτων στο ΣΑΕ 

εκτιµήθηκε σε 821 MW το 2010. Αν και οι 

εκτιµήσεις του οικονοµικά εκµεταλλεύ-

σιµου δυναµικού της αιολικής ενέργειας 

της χώρας παρουσιάζουν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις, εκτιµάται ότι υπάρχουν 

σηµαντικά περιθώρια εγκατάστασης επι-

πρόσθετων αιολικών µονάδων. Το ενδια-

φέρον εξάλλου των επενδυτών κατά την 

υποβολή σχετικών προτάσεων στη 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) επι-

βεβαιώνει την εκτίµηση αυτή. Στο πλαίσιο 

της παρούσας ανάλυσης θεωρήθηκε στο 

χρονικό ορίζοντα του 2010 η εγκατάσταση 

800 MW αιολικών πάρκων πέραν των 

όσων ήδη έχουν ενσωµατωθεί στο ΣΑΕ. Η 

εφαρµογή του µέτρου αυτού εκτιµάται ότι 

θα οδηγήσει σε µείωση εκποµπών CO2 

κατά 1850 ktn CO2-equiv, λαµβάνοντας 

υπόψη το ενεργειακό µίγµα της 

ηλεκτροπαραγωγής στο ΣΑΕ. 

• Προώθηση της εγκατάστασης µικρών
υδροηλεκτρικών έργων (Μέτρο Η1.2). Το 
εκµεταλλεύσιµο δυναµικό των µικρών 

υδροηλεκτρικών έργων στα 4 σενάρια της 

µελέτης TERES II κυµαίνεται από 360 έως 

380 MW περίπου. Στο πλαίσιο της 

παρούσας ανάλυσης και δεδοµένου ότι 

στο ΣΑΕ ήδη περιλαµβάνεται η 

εγκατάσταση 100 MW µικρών 

υδροηλεκτρικών έργων, θεωρήθηκε η 

εγκατάσταση επιπλέον 250 MW στο 

χρονικό ορίζοντα του έτους 2010. 

Εκτιµάται ότι το µέτρο θα οδηγήσει σε 

µείωση εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου κατά 1033 ktn CO2-equiv. 

Σηµειώνεται πάντως ότι σε ορισµένες 
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περιπτώσεις απαντώνται δυσκολίες 

ανάπτυξης τέτοιων έργων, που πηγάζουν 

από πιθανές αντιφάσεις µε πολιτικές 

προφύλαξης περιοχών ιδιαίτερου φυσικού 

κάλους. 

• Εγκατάσταση κεντρικών φωτοβολταϊκών
µονάδων (Μέτρο Η1.3). ∆εδοµένου ότι 
το κόστος των φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων είναι ακόµη πολύ υψηλό 

θεωρήθηκε ότι η διείσδυσή τους στο ΣΑΕ 

θα είναι µηδενική. Εντούτοις στο πλαίσιο 

της προσπάθειας µείωσης των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου που θα πρέπει να 

καταβάλει η χώρα  προκειµένου να 

επιτύχει τους στόχους του Κυότο 

εξετάζεται η εγκατάσταση 10 MW τέτοιων 

µονάδων στον χρονικό ορίζοντα τους 

έτους 2010.  Η εφαρµογή του µέτρου 

αυτού θα οδηγήσει σε µείωση εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου

   
 

    

     
(  

     
 

  
 

 κατά 21 ktn CO2-

equiv, λαµβάνοντας υπόψη το ενεργειακό 

µίγµα της ηλεκτροπαραγωγής στο ΣΑΕ. 

• Ανάπτυξη γεωθερµικού δυναµικού υψηλής
ενθαλπίας (Μέτρο Η1.4). Εκτιµήθηκε ότι 
τα προβλήµατα που σηµειώθηκαν στο 

παρελθόν στη µονάδα εκµετάλλευσης της 

γεωθερµίας στη Μήλο για παραγωγή 

ηλεκτρισµού δεν θα επιτρέψουν την 

επαναλειτουργία της µονάδας αυτής. 

Οµως, υπάρχει σηµαντικό εκµεταλλεύσιµο 

δυναµικό στη Λέσβο και στη Νίσυρο, το 

οποίο εκτιµάται από το ΙΓΜΕ σε περίπου 

10 MW στη Λέσβο και 20 MW στη Νίσυρο. 

Η κατασκευή λοιπόν µίας ή δύο µονάδων 

συνολικής ισχύος 10 MW το 2010 

εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε µείωση 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 

50 ktn CO2-equiv. 

• Προώθηση της χρήσης βιοµάζας για
ηλεκτροπαραγωγή Μέτρο Η1.5). Η 

εκτίµηση του πραγµατικού δυναµικού 

εκµετάλλευσης της βιοµάζας για παραγωγή 

ηλεκτρισµού ή/και θερµότητας  είναι 

σχετικά δύσκολη, καθώς εξαρτάται από 

µία σειρά παράγοντες, όπως το κόστος της 

πρώτης ύλης, την πρόθεση συνεργασίας 

των αγροτικών συνεταιρισµών, το ύψος 

και τη διακύµανση της ζήτησης όσον 

αφορά στην παραγόµενη θερµότητα κλπ. 

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης 

θεωρήθηκε η εγκατάσταση 200 MW 

µονάδων βιοµάζας στο χρονικό ορίζονται 

του 2010, οι οποίες µπορούν να 

συµβάλουν στη µείωση εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου κατά  1074 ktn CO2-

equiv, λαµβάνοντας υπόψη το ενεργειακό 

µίγµα της ηλεκτροπαραγωγής στο Σενάριο 

Αναµενόµενης Εξέλιξης. 

• Λειτουργία σταθµών φυσικού αερίου στη
βάση (Μέτρο Η2). Η περαιτέρω 

αξιοποίηση των µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής που χρησιµοποιούν 

φυσικό αέριο ως µονάδες βάσης του 

ηλεκτρικού συστήµατος θα οδηγήσει στην 

αύξηση της συµµετοχής του καυσίµου 

αυτού στο ενεργειακό µίγµα της 

ηλεκτροπαραγωγής εις βάρος του λιγνίτη. 

Εκτιµάται ότι η εφαρµογή του το υπό 

θεώρηση µέτρου θα συµβάλλει στην 

εξοικονόµηση εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου της τάξης των 3350 ktn CO2-

equiv. 

• Συστήµατα συµπαραγωγής µε φυσικό
αέριο (Μέτρο Η3). Η διείσδυση του 
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φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό 

σύστηµα αναµένεται να αναδείξει 

σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες εγκα-

τάστασης συστηµάτων συµπαραγωγής 

(ατµού και ηλεκτρισµού) τόσο στη 

βιοµηχανία όσο και στον τριτογενή τοµέα. 

Ήδη στο ΣΑΕ εκτιµάται ότι η εγκα-

τεστηµένη ισχύς των συστηµάτων αυτών 

θα φθάσει το 2010 τα 84 ΜW. Στο πλαίσιο 

της παρούσας ανάλυσης θεωρείται η 

εγκατάσταση επιπλέον 41 MW τέτοιων 

συστηµάτων η οποία µπορεί να συµβάλλει 

στη µείωση των εκποµπών κατά 222 ktn 

CO2-equiv.

 

44..22..55  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηη  ααπποορρρριιµµµµάάττωωνν  

 
    

    

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΣΑΕ, οι 

εκποµπές CH4 από τη διαχείριση 

απορριµµάτων παρουσιάζουν µείωση κατά 

περίπου 12% το 2010 (2500 kt CO2-equiv.) σε 

σχέση µε το 1990 (2800 kt CO2-equiv.), ενώ 

σηµειώνεται αύξηση των εκποµπών κατά 33% 

το 2020 (3740 kt CO2-equiv.) σε σχέση µε το 

1990. Σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 2000, οι 

εκποµπές το 2010 και 2020 εµφανίζονται 

µειωµένες κατά περίπου 48% και 22% 

αντιστοίχως. Σηµειώνεται ότι η µείωση των 

εκποµπών οφείλεται στα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή της Οδηγίας 

99/31 περί υγειονοµικής ταφής αποβλήτων, η 

οποία δεν θεωρήθηκε ως µέτρο µείωσης των 

εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, αλλά 

ενσωµατώθηκε στο ΣΑΕ καθώς η εφαρµογή 

της είναι υποχρεωτική. 

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, 

εξετάσθηκε η περαιτέρω µείωση των 

εκποµπών µεθανίου µέσω της εγκατάστασης
δικτύου συλλογής του παραγόµενου µεθανίου
και της καύσης του προς CO2 σε πυρσό 
(Μέτρο A1). Σηµειώνεται ότι το ∆υναµικό 

Παγκόσµιας Αύξησης Θερµοκρασίας (Global 

Warming Potential/GWP) για το CH4 είναι 21 

(δηλ. το αποτέλεσµα 1 τόννου CH4 είναι 

αντίστοιχο µε το αποτέλεσµα 21 τόννων CΟ2), 

απ’όπου και είναι σαφές το όφελος σε σχέση 

µε τη µείωση εκποµπών από τη µετατροπή 

µέρους του παραγόµενου µεθανίου σε 

διοξείδιο του άνθρακα. Συγκεκριµένα, θεωρή-

θηκε ότι η εφαρµογή του µέτρου αυτού 

αφορά καταρχήν στους ΧΥΤΑ (πλην Αττικής, 

Πάτρας και Θεσσαλονίκης, καθώς σε αυτούς 

το µέτρο θα εφαρµοστεί έτσι κι αλλιώς), µε 

εξυπηρετούµενο πληθυσµό περισσότερο από 

100.000 και πλήρη λειτουργία µετά το 2008. 

Σηµειώνεται ότι η επέκταση του µέτρου στο 

σύνολο των ήδη λειτουργούντων και 

υπολειποµένων µικρότερων ΧΥΤΑ δεν θα 

αποφέρει σηµαντικά οφέλη σε σχέση µε το 

δυναµικό µείωσης των εκποµπών και ενδέχεται 

να επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος 

επένδυσης.  

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, προκύπτει 

ότι η εφαρµογή του µέτρου αυτού αφορά 

ποσοστό της τάξης του 18% το 2010 και 21% 

το 2020 των συνολικών ποσοτήτων 

απορριµµάτων που διατίθεται σε ΧΥΤΑ κατά τα 

αντίστοιχα έτη (σηµ.: το ποσοστό αυτό είναι 

χαµηλό, καθώς δεν περιλαµβάνονται οι 3 

µεγαλύτεροι ΧΥΤΑ της χώρας, δηλ. Αττικής, 

Πάτρας και Θεσσαλονίκης). Θεωρήθηκε ότι το 

δυνατό ποσοστό ανάκτησης του παραγόµενου 

µεθανίου µέσω του συστήµατος συλλογής 

είναι της τάξης του 60%.  

Το «καθαρό» όφελος όσον αφορά στη µείωση 

των εκποµπών από την εφαρµογή του µέτρου 

εκτιµάται σε 98 ktn CO2-equiv. για το 2010. 
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Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης 

εξετάσθηκαν τα ακόλουθα µέτρα για τον 

περιορισµό των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου από τη γεωργία: 

• Συστήµατα διαχείρισης ζωικών αποβλήτων 
(Μέτρο Γ1). Το µέτρο αυτό συνίσταται 

στην προώθηση συστηµάτων «υγρής 

επεξεργασίας» των ζωικών αποβλήτων για 

τα απόβλητα των χοιροτροφικών µονάδων 

και των µονάδων εκτροφής βοοειδών 

(αγελάδων) για παραγωγή γάλακτος. Τα 

συστήµατα αυτά περιλαµβάνουν µεγάλες 

υπεδάφιες δεξαµενές από µπετόν, όπου τα 

απόβλητα αποθηκεύονται για 6 ή 

περισσότερους µήνες και στη συνέχεια 

αποτίθενται ως κοπριά στον αγρό. 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαχείριση 

των αποβλήτων σε υγρή µορφή, ενίοτε 

προστίθεται και νερό στα απόβλητα. Ο 

συντελεστής εκποµπής N2O από τα 

συστήµατα αυτά είναι πολύ χαµηλότερος 

από τον αντίστοιχο στην περίπτωση 

άλλων συστηµάτων διαχείρισης (µε 

εξαίρεση την περίπτωση επεξεργασίας σε 

αναερόβια λίµνη, όπου ο συντελεστής 

εκποµπής είναι ίδιος µε αυτόν της υγρής 

επεξεργασίας). Για τα βοοειδή, θεωρήθηκε 

ότι το ποσοστό χρήσης υγρής επε-

ξεργασίας θα προσεγγίσει το 2010 το µέσο 

ποσοστό που υπάρχει στη ∆υτική Ευρώπη 

σύµφωνα µε το IPCC (46%). Σηµειώνεται 

ότι η συνήθης πρακτική σήµερα στην 

Ελλάδα για τη διαχείριση των αποβλήτων 

αυτών είναι η «επεξεργασία σε στερεή 

µορφή». Οσον αφορά τα απόβλητα των 

χοιροτροφικών µονάδων, όπου ήδη η 

«υγρή επεξεργασία» αποτελεί τη συνήθη 

πρακτική διαχείρισης, θεωρήθηκε µία 

περαιτέρω αύξηση της τάξης του 5% στη 

χρήση των συστηµάτων αυτών. Η 

αναµενόµενη µείωση εκποµπών από την 

εφαρµογή του µέτρου αυτού εκτιµάται σε 

62 ktn CO2-equiv. 

• Μείωση χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων
µέσω της προώθησης των βιολογικών
καλλιεργειών (Μέτρο Γ2). Η έκταση των 

βιολογικών καλλιεργειών στην Ελλάδα το 

2000 ήταν περίπου 300 χιλιάδες 

στρέµµατα (0.9% της καλλιεργούµενης 

γης). Εκτιµάται ότι, χωρίς την εισαγωγή 

πρόσθετου µέτρου, οι βιολογικές καλλιέρ-

γειες το 2010 θα αποτελούν περίπου το 

3% της καλλιεργούµενης γης (~1.2 εκα-

τοµµύρια στρέµµατα). Το µέτρο συνίστα-

ται στην περαιτέρω προώθηση των βιολο-

γικών καλλιεργειών, ώστε το ποσοστό 

τους να ανέλθει σε 5% της  καλλιερ-

γούµενης γης (περίπου 2 εκατοµµύρια 

στρέµµατα), µε συνεπακόλουθη µείωση 

των εκποµπών Ν2Ο λόγω της µειωµένης 

χρήσης συνθετικών αζωτούχων λιπα-

σµάτων κατά 30 ktn CO2-equiv. 
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Τα σηµαντικότερα µέτρα µείωσης των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στον 

τοµέα αυτό αφορούν στην: 

• Αναδιoργάνωση λειτουργίας χηµικών
βιοµηχανιών (Μέτρο ∆1). Από τη 

λειτουργία συγκεκριµένων µονάδων του 

κλάδου αυτού παράγονται σηµαντικές 

ποσότητες f-gases οι οποίες το 2000 

ανέρχονται σε 3744 kt CO2equiv. Στο 

πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης 

σχεδιάζεται η αναδιοργάνωση της παρα-

γωγικής δραστηριότητας των εν λόγω 

µονάδων που θα συµβάλλει στο 

µηδενισµό των σχετικών εκποµπών.     

• Ανάκτηση HFCs από συσκευές ψύξης / 
κλιµατισµού (Μέτρο ∆2). O τοµέας της 

παραγωγής χρήσης, συντήρησης και 

τελικής διάθεσης συσκευών/εξοπλισµού 

ψύξης, κλιµατισµού, κλπ. αποτελεί την 

πλέον δυναµική πηγή εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

αύξησης για την περίοδο 2000-2010 της 

τάξης του 20%. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην τελική διάθεση των 

συσκευών αυτών µετά το έτος 2005. Έτσι 

εξετάζεται η δυνατότητα ανάκτησης των 

περιεχόµενων ποσοτήτων f-gases από τις 

προς διάθεση συσκευές σε ποσοστό 75% 

περίπου.  

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζεται η εξοικο-

νοµούµενη ενέργεια ανά µέτρο και η 

αντίστοιχη µείωση των εκποµπών για το 2010. 
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Πίνακας 4.2: ∆υναµικό εξοικονόµησης ενέργειας (ktoe) και µείωσης εκποµπών (ktn 
CO

   
    2-equiv) στην Ελλάδα για τα έτος 2010 

Κωδικός Ονοµασία 
Θερµικό 
όφελος 
(ktoe) 

Ηλεκτρικό 
όφελος 
(ktoe) 

Εκποµπές 
(ktn CO2-eq) 

Οικιακός και Τριτογενής τοµέας 27 333 4066 
ΟΤ1 Βελτίωση θερµικής συµπεριφοράς κτιρίων οικιακού τοµέα 30  95 
ΟΤ2 Βελτίωση θερµικής συµπεριφοράς κτιρίων τριτογενή τοµέα 2 1 11 
ΟΤ3 Συντήρηση λεβήτων κεντρ. θέρµανσης (µε ντίζελ) 41  130 
ΟΤ4 Αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρµανσης 19  61 
ΟΤ5 Σκιασµός, ανεµιστήρες οροφής, νυχτερινός αερισµός  5 57 
ΟΤ6 Χρήση κλιµατιστικών υψηλής απόδοσης   11 116 
ΟΤ7 Χρήση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής απόδοσης  26 291 
ΟΤ8 Χρήση λαµπτήρων υψηλής απόδοσης  134 1467 
ΟΤ9 Αυτοµατοποίηση φωτισµού   2 23 
OT10 Ηλιακοί συλλέκτες - Θέρµανση νερού  115 1258 
OT11 Ηλιακοί συλλέκτες θέρµανσης χώρων & νερού  6 2 44 
ΟΤ12 Φωτοβολταϊκά συστήµατα (roof-top)  1 8 
ΟΤ13 Τηλεθέρµανση οικισµών µε βιοµάζα  3 9 318 
ΟΤ14 Αυξηµένη χρήση ΦΑ για θέρµανση χώρων 11  82 
OT15 Χρήση ΦΑ για δροσισµό  -84 28 106 
Μεταφορές 142  916 
Μ1 Συντήρηση ΙΧ & ηµιφορτηγών 25  76 
Μ2 Αύξηση της χρήσης λεωφορείων ΦΑ 0  2 
Μ3 Βελτίωση στη φωτεινή σηµατοδότηση 19  58 
M4 Προώθηση της χρήσης των αστικών συγκοινωνιών 98  461 
Μ5 Ήπιες παρεµβάσεις µείωσης των εκποµπών    
Μ6 Προώθηση χρήσης βιοκαυσίµων   319 
Βιοµηχανία 134 14 786 
B1 Αυξηµένη χρήση ΦΑ (θερµικές χρήσεις) 6  163 
Β2 Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας 103  340 
Β3 Αξιοποίηση βιοµάζας (θερµικές χρήσεις) -1  46 
Β4 ∆ιάφορα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας  26 14 238 
Ηλεκτροπαραγωγή -22 21 7599 
Η1 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας   4027 
1 Αιολική ενέργεια   1850 
2 Μικρά υδροηλεκτρικά   1033 
3 Κεντρικές φωτοβολταϊκές µονάδες   21 
4 Γεωθερµική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας   50 
5 Βιοµάζα   1074 
H2 Λειτουργία σταθµών ΦΑ στη βάση   3350 
H3 Συστήµατα συµπαραγωγής µε φυσικό αέριο -22 21 222 

Γεωργία   92 
Γ1 Συστήµατα διαχείρισης ζωικών αποβλήτων   62 

Γ2 Μείωση χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων µέσω της προώθησης 
της οικολογικής γεωργίας   30 

Απορρίµµατα   98 
Α1 Συλλογή µεθανίου και καύση προς CO2 σε πυρσό   98 

Βιοµηχανικές διεργασίες   4651 
∆1 Αναδιοργάνωση λειτουργίας χηµικών βιοµηχανιών   3744 
∆2 Ανάκτηση HFCs από συσκευές ψύξης / κλιµατισµού   907 
ΣΥΝΟΛΟ 282 368 18208 
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Η υλοποίηση των µέτρων που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4.2 (δυναµικό µείωσης εκποµπών 

18,2 Μt CO2-eq, θεωρώντας την πλήρη 

εφαρµογή τους και µη λαµβάνοντας υπόψη τις 

συνέργιες υλοποίησής τους) θα είχε ως 

αποτέλεσµα τον περιορισµό της αύξησης των 

εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου στο 

+19% σε σχέση µε τις εκποµπές του έτους 

βάσης. Από την πλευρά της ενέργειας, οι 

τοµείς που εµφανίζουν το πλέον αξιόλογο 

δυναµικό µείωσης (64% περίπου του 

συνολικού δυναµικού) των εκποµπών είναι ο 

οικιακός – τριτογενής τοµέας και η παραγωγή 

ηλεκτρισµού, στους οποίους και θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση 

µέτρων µείωσης των εκποµπών. Οι βασικοί 

άξονες δράσης είναι: 

1. Η προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας τόσο στην τελική κατανάλωση 

όσο και στην ηλεκτροπαραγωγή µε 

εκτιµώµενο δυναµικό µείωσης εκποµπών 

της τάξης των 6,4 Mt CO2-eq. 

2. Η περαιτέρω διείσδυση του φυσικού 

αερίου στο ενεργειακό σύστηµα της 

χώρας, πολιτική που θα συµβάλλει στην 

πρόσθετη µείωση των εκποµπών κατά 3,9 

Mt CO2-eq. 

Η πλήρης υλοποίηση των σχεδιαζόµενων 

µέτρων περιορισµού των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου είναι εγχείρηµα µεγάλης 

δυσκολίας, και τυχόν αποκλίσεις θα έχουν ως 

αποτέλεσµα τη µη επίτευξη των στόχων που 

τίθενται για την Ελλάδα από το Πρωτόκολλο 

του Κυότο. Εξάλλου, η ταυτόχρονη υλοποίηση 

των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων θα οδηγήσει 

σε περιορισµό του δυναµικού µείωσης  των 

εκποµπών (περίπου κατά 20%). Θεωρώντας 

λοιπόν ένα ρεαλιστικό βαθµό υλοποίησης των 

προαναφερόµενων παρεµβάσεων της τάξης 

του 70% (µε την εξαίρεση των µέτρων που 

αφορούν τις εκποµπές f-gases) και λαµβά-

νοντας υπόψη τις συνέργιες από την 

ταυτόχρονη υλοποίηση των διαφόρων µέτρων 

εκτιµάται ότι (Πίνακας 4.3): 

 Η συνολική µείωση των

εκποµπών αερίων του θερµο-

κηπίου που είναι δυνατόν να

επιτευχθεί ανέρχεται σε 12,3 Mt

CO2-eq. 

 Η αύξηση των εκποµπών το

2010 σε σχέση µε το 1990

εκτιµάται στα επίπεδα του

+24.5% που καλύπτει τις

απαιτήσεις που τίθενται στο

πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του

Κυότο. 
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Πίνακας 4.3: ∆υναµικό µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου το 2010 από τη
συνδυασµένη εφαρµογή των διαφόρων µέτρων περιορισµού, θεωρώντας ταυτόχρονα
ρεαλιστικότερους βαθµούς υλοποίησης (kt CO

       
     

  2eq) 

Οικιακός και Τριτογενής τοµέας 2277 

Μεταφορές 513 

Βιοµηχανία 440 

Ηλεκτροπαραγωγή 4256 

Απορρίµµατα 69 

Γεωργία 64 

Βιοµηχανικές διεργασίες 4651 

Σύνολο 12269 

 

 

Στο ∆ιάγραµµα 4.1 και στον Πίνακα 4.4 

παρουσιάζεται αναλυτικότερα η εξέλιξη των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο 

χρονικό ορίζοντα του έτους 2010 τόσο στη 

βάση του ΣΑΕ όσο και από τη συνδυασµένη 

εφαρµογή των προτεινόµενων παρεµβάσεων. 

Τονίζεται ακόµη ότι οι τάσεις εξέλιξης των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τον 

ενεργειακό τοµέα είναι σηµαντικά υψηλότερες 

σε σχέση µε το σύνολο των εκποµπών από 

όλους τους τοµείς. Στην πραγµατικότητα 

δηλαδή ο στόχος που έχει να επιτύχει η χώρα 

είναι ευκολότερος σε σύγκριση µε την 

περίπτωση που ο ίδιος περιορισµός αύξησης 

των εκποµπών αφορούσε µόνο  τον ενερ-

γειακό τοµέα. 

 

Πίνακας 4.4: Εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε το ΣΑΕ και το
σενάριο συνδυασµένης υλοποίησης των προτεινόµενων παρεµβάσεων
(σε kt CO

         
     

2eq). 
 1990 1995 2000 2005 2010 

    ΣΑΕ Μέτρα ΣΑΕ Μέτρα 
Ενεργειακός τοµέας 80789 84386 101062 107787 104441 116890 109404 

Βιοµηχανικές 
διεργασίες 

9591 11725 12874 13667 13667 15899 11248 

∆ιαλύτες 177 156 169 173 173 177 177 

Γεωργία 10448 9737 10227 9736 9702 9668 9604 

∆άση 1391 -307 4138 2030 2030 2030 2030 

Απορρίµµατα 3749 4422 5319 4042 4016 2542 2473 

Σύνολο 106145 110119 133789 137435 134029 147206 134936 

Μεταβολή ως προ  ς 
το έτος βάση ς 
(=100) 

97.9 101.6 123.4 126.8 123.6 135.8 124.5 
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∆ιάγραµµα 4.1: Εξέλιξη των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε το ΣΑΕ και
µετά την υλοποίηση µέτρων περιορισµού τόσο στον ενεργειακό τοµέα
όσο και στους λοιπούς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 

        
       

   

Μάρτιος 2002   
 

70 



“ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55..  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη      
  εεξξεεττααζζόόµµεεννωωνν  ππααρρεεµµββάάσσεεωωνν  

  

1996

1997

19981999

2000

2010

Μάρτιος 2002   
 

71 



“ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α” 
 

 

55..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

Η λήψη µέτρων για τη µείωση των εκποµπών 

του διοξειδίου του άνθρακα συνεπάγεται τη 

δέσµευση πόρων οι οποίοι θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες. 

Απαιτείται, εποµένως, η εκτίµηση του κόστους 

που συνεπάγεται αυτή η δέσµευση για την 

κοινωνία. Για την εκτίµηση αυτή θα πρέπει να 

αξιολογηθεί το σύνολο των επιπτώσεων 

(οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές) που 

συνδέονται µε την υλοποίηση κάθε µέτρου/ 

έργου, χωρίς ωστόσο, η αποτίµηση όλων των 

επιπτώσεων σε χρηµατικές αξίες να είναι 

πάντοτε δυνατή.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια γενικά 

µεθοδολογικά ζητήµατα που σχετίζονται µε 

την εκτίµηση του κόστους των µέτρων για τη 

µείωση των εκποµπών (παρ. 5.2), οι γενικές 

παραδοχές που υιοθετήθηκαν για την εκτίµηση 

του οριακού κόστους των επεµβάσεων που 

έχουν επιλεγεί (παρ. 5.3) και τα συνολικά 

αποτελέσµατα της ανάλυσης (παρ. 5.4). 

Τέλος, στην παράγραφο 5.5 παρουσιάζονται 

κάποιες αρχικές εκτιµήσεις σχετικά µε το 

εξωτερικό κόστος/όφελος από την υλοποίηση 

των εξεταζόµενων επεµβάσεων στον τοµέα 

της ενέργειας.  

 

55..22  ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

Σε όλες τις οικονοµικές µελέτες το κόστος 

αντιµετώπισης του φαινοµένου του θερµοκη-

πίου υπολογίζεται ως η διαφορά του κόστους 

ανάµεσα σε ένα σενάριο αναµενόµενης 

εξέλιξης (ή σενάριο αναφοράς) και ένα 

σενάριο µε χαµηλότερα επίπεδα εκποµπών, 

λόγω της λήψης συγκεκριµένων µέτρων/ 

πολιτικών. Ωστόσο, υπάρχει σηµαντική διαφο-

ροποίηση στις παραδοχές και στις τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του 

κόστους, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.  

 

55..22..11  ΤΤιιµµέέςς  

Η έννοια του οικονοµικού κόστους ενός 

αγαθού σχετίζεται µε την αξία των σπάνιων 

πόρων που καταναλώνονται για την παραγωγή 

του. Η αξία αυτή αποτελείται από δύο 

συνιστώσες: το ιδιωτικό κόστος (τιµές αγοράς) 

που αναφέρεται σε αγοραία αγαθά και 

υπηρεσίες και στο εξωτερικό κόστος που 

αναφέρεται σε αγαθά τα οποία δεν είναι 

ενταγµένα στο υφιστάµενο σύστηµα αξιών. Το 

άθροισµα ιδιωτικού και εξωτερικού κόστους 

είναι το κοινωνικό κόστος, το οποίο και θα 

πρέπει να αποτελεί τη βάση των υπολογισµών 

για την εκτίµηση του οριακού κόστους 

αντιµετώπισης της κλιµατικής µεταβολής.  

 Η ανάπτυξη µεθοδολογίας για την εκτίµηση 
του εξωτερικού κόστους βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Οι τεχνικές εκτίµησης βασίζονται 
στην αποτίµηση επιπτώσεων που 
σχετίζονται µε τη χρήση του µη αγοραίου 
αγαθού (π.χ. µείωση της αξίας των κτιρίων 
σε µια υποβαθµισµένη περιβαλλοντικά 
περιοχή), στη χρήση τεχνικών προσδιο-
ρισµού του εξωτερικού κόστους µέσω 
συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων άµεσα 
από τους ενδιαφερόµενους (contingent 
valuation) κλπ. Τα αποτελέσµατα χαρακτη-
ρίζονται από µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας, 
ενώ η διαθεσιµότητά τους δεν είναι 
δεδοµένη. 
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 Η χρήση των τιµών αγοράς για την 
εκτίµηση του κόστους προϋποθέτει τη 
λειτουργία της αγοράς χωρίς στρεβλώσεις 
και χωρίς εξωτερικές επιπτώσεις που δεν 
αποτιµώνται. Στρεβλώσεις της αγοράς 
µπορεί να προκύψουν, για παράδειγµα, από 
κρατικές παρεµβάσεις (φόροι, επιχορη-
γήσεις κτλ) που οδηγούν σε τεχνητά 

χαµηλές τιµές αγαθών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις απαιτείται η διόρθωση των 
τιµών µε βάση τις σκιώδεις τιµές. Για την 
περίπτωση εµπορεύσιµων αγαθών είναι 
δυνατή η χρήση διεθνών τιµών, µε βάση 
την παραδοχή ότι οι διεθνείς αγορές 
λειτουργούν "σωστά". 

 

55..22..22  ΣΣττοοιιχχεείίαα  κκόόσσττοουυςς  

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην έννοια 

του κόστους που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς. Οι βασικές κατηγορίες που χρη-

σιµοποιούνται είναι οι ακόλουθες: 

1. Αµεσο κόστος έργου/µέτρου. Υπολο-

γίζεται η καθαρή παρούσα αξία ή το ετήσιο 

ισοδύναµο κόστος µε βάση το αρχικό 

κόστος επένδυσης, το ετήσιο κόστος 

λειτουργίας, καυσίµου & συντήρησης, το 

χρόνο ζωής του έργου και ένα επιτόκιο 

προεξόφλησης. Το εκτιµώµενο κόστος 

µπορεί να είναι αρνητικό (όφελος), στην 

περίπτωση π.χ. που η εξοικονόµηση 

ενέργειας αντισταθµίζει το κόστος υιοθέ-

τησης και χρήσης της τεχνολογίας. Με τη 

χρήση αυτής της κατηγορίας κόστους δεν 

είναι δυνατή η εκτίµηση των µακρο-

οικονοµικών επιπτώσεων από την υιοθέ-

τηση των µέτρων. 

2. Κόστος σε επίπεδο τοµέα. Με τη χρήση 

κατάλληλων µοντέλων γίνεται η σύνθεση 

όλων των µέτρων που αφορούν ένα τοµέα 

(π.χ. ενεργειακός τοµέας) οπότε προκύπτει 

η νέα κατάσταση του τοµέα και είναι 

δυνατή η σύγκριση εναλλακτικών σενα-

ρίων. Μακροοικονοµικά µεγέθη (π.χ. ρυθ-

µός ανάπτυξης) χρησιµοποιούνται ως δεδο-

µένα εισόδου, αλλά δεν παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά µε την αλληλε-

πίδραση του τοµέα µε την υπόλοιπη 

οικονοµία (µοντέλα µερικής ισορροπίας). 

3. Μακροοικονοµικό κόστος. Εξετάζονται 

οι αλληλεπιδράσεις ενός τοµέα µε το 

σύνολο της οικονοµίας και υπολογίζεται η 

µεταβολή του ΑΕΠ από την υιοθέτηση µίας 

δέσµης µέτρων. Χρησιµοποιούνται είτε 

µακροοικονοµικά µοντέλα είτε συνδυασµός 

µακροοικονοµικών µε τοµεακά µοντέλα. 

4. Welfare cost. Οι µεταβολές του ΑΕΠ δεν 

αποτελούν µια άµεση ένδειξη της 

µεταβολής της ανθρώπινης ευηµερίας 

καθώς (α) η διαφοροποίηση της δοµής του 

ΑΕΠ δεν είναι φανερή εξετάζοντας το 

επίπεδο του ΑΕΠ, (β) η σχέση 

κατανάλωσης και ευηµερίας δεν είναι 

γραµµική και (γ) η περιβαλλοντική 

υποβάθµιση µειώνει την ανθρώπινη 

ευηµερία, χωρίς αυτό να συνεπάγεται και 

µείωση του ΑΕΠ. Συνήθως, η εκτίµηση του 

κόστους βασίζεται στον υπολογισµό του 

εισοδήµατος ενός µέσου νοικοκυριού έτσι 

ώστε να διατηρήσει το ίδιο βιοτικό επίπεδο 

µετά την υιοθέτηση κάποιου µέτρου. 

Η σαφής διατύπωση της κατηγορίας κόστους 

που έχει χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό 

του κόστους αντιµετώπισης του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αξιολόγηση των αποτε-

λεσµάτων της ανάλυσης. Συγκεκριµένα:  

 µε την υιοθέτηση της πρώτης κατηγορίας 
κόστους είναι δυνατή η αξιολόγηση των 
τεχνικο-οικονοµικών χαρακτηριστικών των 
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επιµέρους έργων/µέτρων και η εκτίµηση 
των άµεσων επιπτώσεων από την υιοθέ-
τηση αυτών.  

 µε την υιοθέτηση της δεύτερης κατηγορίας 
κόστους είναι δυνατός (ανάλογα και µε τα 
χαρακτηριστικά του χρησιµοποιούµενου 
µοντέλου) ο προσδιορισµός της δοµής µίας 
συνολικής δέσµης έργων/µέτρων ή/και ο 
προσδιορισµός των πλέον κατάλληλων 

εργαλείων πολιτικής (π.χ. φορολόγηση, 
επιχορήγηση, κανονιστική πολιτική κτλ.) 
για την προώθηση του συνόλου των 
µέτρων. 

 µε την υιοθέτηση της τρίτης και τέταρτης 
κατηγορίας κόστους εκτιµώνται οι επιπτώ-
σεις του συνόλου των έργων/µέτρων στα 
µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας 
µίας χώρας καθώς και στο βιοτικό επίπεδο. 

 

55..22..33  ΕΕππιιττόόκκιιοο  ππρροοεεξξόόφφλληησσηηςς  

Η χρήση του επιτοκίου προεξόφλησης απο-

σκοπεί στην απόδοση σηµερινών τιµών σε 

µελλοντικές οικονοµικές ροές (θετικές ή 

αρνητικές). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 

δύο βασικές προσεγγίσεις για την εκτίµηση της 

τιµής του επιτοκίου: 

1. Με την πρώτη προσέγγιση το ζήτηµα της 

προεξόφλησης αντιµετωπίζεται σε ηθική 

βάση και δίνεται έµφαση στον προσ-

διορισµό εκείνων των πολιτικών που 

εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και 

µειώνουν τον κίνδυνο της κλιµατικής 

µεταβολής. Σε αυτή την περίπτωση η τιµή 
του χρησιµοποιούµενου επιτοκίου είναι 

χαµηλή (συνήθως 3%). Ωστόσο, και σε ότι 

αφορά στην αξιολόγηση πολιτικών και 

µέτρων για τη µείωση των εκποµπών των 

αερίων του θερµοκηπίου χρησιµοποιούνται 

επιτόκια προεξόφλησης έως 6% (για τις 

ανεπτυγµένες χώρες), έτσι ώστε να 

ληφθεί υπόψη ο µεσοπρόθεσµος χαρα-

κτήρας των µέτρων και η ανάγκη για 

οικονοµικά αποδοτική χρήση των δε-

σµευόµενων κεφαλαίων. 

2. Με τη δεύτερη προσέγγιση δίνεται έµφαση 

στην διασφάλιση υψηλής απόδοσης των 

διαθέσιµων πόρων. Ετσι, χρησιµοποιού-

νται υψηλές τιµές επιτοκίου (πάνω από 

10%) που αντιπροσωπεύουν την 

προσδοκώµενη απόδοση των κεφαλαίων. 

 

55..22..44  ΚΚααµµππύύλλεεςς  κκόόσσττοουυςς  

Το πρώτο βήµα για τη διαµόρφωση µίας 

καµπύλης κόστους είναι ο προσδιορισµός του 

κόστους και των ωφελειών που συνεπάγεται η 

υιοθέτηση ενός έργου/µέτρου. Η ενσωµάτωση 

αυτών των στοιχείων σε µια καµπύλη κόστους 

µπορεί να γίνει µε διάφορες τεχνικές. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τρεις βασικές τεχνι-

κές που έχουν χρησιµοποιηθεί σε µελέτες 

εκτίµησης του κόστους αντιµετώπισης του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου: 

1. Κάθε έργο/µέτρο αξιολογείται χωριστά µε 

βάση τα στοιχεία κόστους και το δυναµικό 

µείωσης των εκποµπών και συγκρίνεται µε 

την αντίστοιχη επιλογή του σεναρίου 

αναφοράς. Τα έργα/ µέτρα κατατάσσονται 

ανάλογα µε την τιµή του δείκτη "κόστος 

ανά µοναδιαία µείωση εκποµπών" σε 

αύξουσα σειρά και έτσι προκύπτει µια 

βαθµωτή καµπύλη. 

2. Με βάση τη ιεράρχηση που προκύπτει από 

την παραπάνω µέθοδο, το πρώτο πιο 

αποδοτικό έργο/µέτρο αντικαθιστά στο 

σενάριο τη σχετική επιλογή και εκτιµάται το 

συνεπαγόµενο κόστος. Στη συνέχεια 
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εισάγεται το δεύτερο πιο αποδοτικό έργο 

και η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να 

τελειώσει ο κατάλογος µε τα διαθέσιµα 

έργα/ µέτρα. Με τη µέθοδο αυτή λαµβάνο-

νται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

διαθέσιµων επιλογών. 

3. Με τη χρήση κατάλληλων µοντέλων 

(ενεργειακών, µακροοικονοµικών ή συν-

δυασµού τους) και θέτοντας ως στόχο την 

ελαχιστοποίηση του κόστους υπολογίζεται 

(α) το ελάχιστο κόστος για δεδοµένο 

επίπεδο µείωσης των εκποµπών και (β) ο 

συνδυασµός, ποιοτικός και ποσοτικός, των 

διαθέσιµων επιλογών για την επίτευξη του 

στόχου.

 

 

55..33  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

Οι βασικές παραδοχές για την οικονοµική 

αξιολόγηση των προτεινόµενων επεµβάσεων 

συνοψίζονται στα παρακάτω:  

 Για την εκτίµηση του ύψους των 
απαιτούµενων επενδύσεων χρησιµοποιού-
νται οι τιµές αγοράς, χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη τυχόν επιχορηγήσεις. Οι τιµές 
προσδιορίστηκαν από βιβλιογραφική επι-
σκόπιση καθώς και από στοιχεία κόστους 
συγκεκριµένων εφαρµογών. Οι τιµές αυτές 
διατηρούνται σταθερές σε όλη την 
εξεταζόµενη χρονική περίοδο, καθώς η 
έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για το 
σύνολο των εξεταζόµενων έργων/µέτρων 
δεν επιτρέπει την εκτίµηση των µελλο-
ντικών τιµών σε ανεκτά επίπεδα βεβαιό-
τητας. Τέλος, δεν εξετάζεται η επίδραση 
του πληθωρισµού στις µελλοντικές ροές µε 
δεδοµένο ότι, σε γενικές γραµµές, τόσο οι 
εκροές όσο και οι εισροές επηρεάζονται µε 
ανάλογο τρόπο. 

 Οι παραπάνω τιµές κόστους αναφέρονται 
µόνο στις άµεσες συνιστώσες του (αγορά, 
εγκατάσταση) και όχι στο έµµεσο κόστος 
που σχετίζεται µε την προώθηση, 
εφαρµογή και παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης των δράσεων (π.χ. ενηµέρωση, 
µελέτες υποστήριξης, εκπαίδευση, άρση 
διοικητικών - θεσµικών εµποδίων κτλ.), 

καθώς η εκτίµησή του είναι εξαιρετικά 
δύσκολη και παρουσιάζει µεγάλο βαθµό 
αβεβαιότητας.  

 Η εκτίµηση του κόστους γίνεται σε στα-
θερές τιµές 1997, ενώ οι χρησιµοποιού-
µενες τιµές των καυσίµων είναι οι τιµές του 
αντίστοιχου καταναλωτή (βιοµηχανικού, 
οικιακού, κλπ.). 

 Η τιµή του επιτοκίου προεξόφλησης που 
χρησιµοποιείται στην ανάλυση είναι 6%.  

 Οι υπολογισµοί βασίζονται στον υπολο-
γισµό της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ ή 
NPV) τόσο των καθαρών χρηµατοροών όσο 
και της µείωσης των εκποµπών που 
επιτυγχάνεται σε κάθε έργο/µέτρο και του 
ετήσιου ισοδύναµου κόστους/ µείωσης 
εκποµπών. Η εφαρµογή των µέτρων 
εξετάζεται για την περίοδο 2000-2010, και 
δεν λαµβάνεται υπόψη η χρονική 
κλιµάκωση της διείσδυσης των µέτρων για 
την εκτίµηση της ΚΠΑ, έτσι ώστε να 
υπάρχει µία κοινή βάση αναφοράς. Ο 
δείκτης "κόστος ανά µοναδιαία µείωση 
εκποµπών" είναι το πηλίκο του ετήσιου 
ισοδύναµου κόστους δια την ετήσια 
ισοδύναµη µείωση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου για την εξεταζόµενη 
περίοδο. 
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Θετικές τιµές της ΚΠΑ συνεπάγονται την 

ύπαρξη άµεσων οικονοµικών ωφελειών από 

την υιοθέτηση του µέτρου. Σε αυτή την 

περίπτωση το ετήσιο ισοδύναµο κόστος και το 

κόστος ανά µοναδιαία µείωση εκποµπών 

εµφανίζονται µε αρνητικό πρόσηµο.  

 

 

55..44  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

     
 

     
 

   

Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της εκτίµησης του κόστους 

δράσεων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

µεταβολής, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

τις παραδοχές που έχουν γίνει κατά τον 

υπολογισµό. Βασικές παράµετροι που επη-

ρεάζουν τα αποτελέσµατα, αλλά δεν έχουν 

ληφθεί υπόψη είναι: 

1. Το έµµεσο κόστος που σχετίζεται µε την
εφαρµογή ενός µέτρου και αφορά σε 
υποστηρικτικές δράσεις (π.χ. εκπόνηση 

µελετών, ενηµέρωση κοινού), άρση 

διοικητικών ή/και θεσµικών ατελειών, 

οργάνωση µηχανισµών ελέγχου και 

παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης 

κτλ. Η θεώρηση και της συνιστώσας αυτής, 

αναµένεται να αυξήσει αρκετά τις 

συνολικές δαπάνες που θα απαιτηθούν για 

την υλοποίηση των µέτρων 

2. Τα συµπληρωµατικά οφέλη από την
υλοποίηση των προτεινόµενων µέτρων. Τα 
οφέλη αυτά αναφέρονται στη σηµαντική 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

(µείωση εκποµπών και άλλων ρυπαντών, 

βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών, νέες 

θέσεις εργασίας κτλ.) και στην αναβάθµιση 

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλ-

λοντος στη χώρα.  

3. Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των
µέτρων, που αναµένεται να οδηγή-
σουν σε µείωση του δυναµικού εξοικο-

νόµησης ενέργειας και εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου και κατά 

συνέπεια και σε µεταβολές του 

κόστους των µέτρων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, 

τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση του 

κόστους των προτεινόµενων επεµβάσεων. 

Επισηµαίνεται ότι στην οικονοµική αξιολόγηση 

δεν συµπεριλαµβάνεται το µέτρο Γ2 (Μείωση 

χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων µέσω της 

προώθησης της οικολογικής γεωργίας) καθώς 

ο προσδιορισµός των συνιστωσών του 

κόστους των µέτρων δεν είναι εφικτός. 

Επιπλέον, το κόστος που έχει υπολογιστεί για 

το µέτρο Γ1 (Συστήµατα διαχείρισης ζωικών 

αποβλήτων) βασίζεται µόνο στη σχετική 

εκτίµηση του κόστους για τη διαχείριση των 

αποβλήτων των χοίρων.    

 Οπως ήταν αναµενόµενο, η υλοποίηση του 
συνόλου των παρεµβάσεων για τη µείωση 
των εκποµπών των αερίων του θερµο-
κηπίου απαιτεί τη δέσµευση σηµαντικών 
οικονοµικών πόρων, το ύψος των οποίων 
εκτιµάται σε $7,7 δισεκατοµµύρια περίπου 
(σταθερές τιµές 1997).   

 Το µέσο µοναδιαίο κόστος (ανά τόνο CO2-
eq που αποφεύγεται) µείωσης των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 
12,4%, σε σχέση µε το ΣΑΕ, υπολογίζεται 
σε 13,5 $/tn CO2-eq.  

 Το υψηλότερο κόστος που υπολογίζεται για 
τη µείωση των εκποµπών κατά 12,4% 
περίπου, σε σχέση µε το ΣΑΕ είναι 248 $/tn 
CO2-eq. Το κόστος αυτό αναφέρεται στο 
µέτρο της προώθησης των φωτοβολταϊκών 
(roof-top) σε σύνδεση µε το δίκτυο (Μέτρο 
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ΟΤ12). Ανά τοµέα, το υψηλότερο κόστος 
που υπολογίζεται είναι: 154,3 $/tn CO2-eq 

για τον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής 
(Μέτρο Η.1.3, "Κεντρικές φωτοβολταϊκές
µονάδες"), 145,9 $/tn CO

  

  
    

    

2-eq για τη 
βιοµηχανία (Μέτρο Β2, "Προώθηση της
χρήσης ηλιακών συλλεκτών στη
βιοµηχανία") και 23,8 $/tn CO2-eq για τους 
µη ενεργειακούς τοµείς (Μέτρο Α1, 
"Συλλογή µεθανίου και καύση προς CO2 σε
πυρσό"). 

 Σε γενικές γραµµές προσδιορίζονται τρεις 
κατηγορίες µέτρων, (α) αυτά που η υλο-
ποίησή τους συνεπάγεται και οικονοµικό 
όφελος, (β) αυτά που έχουν χαµηλό έως 
µέσο κόστος (µικρότερο από 30 $/tn CO2-
eq) και (γ) αυτά που έχουν πολύ υψηλό 
κόστος. Στην πρώτη κατηγορία (15 µέτρα) 
ανήκουν µέτρα που αφορούν σε προώθηση 
της εξοικονόµησης κυρίως ηλεκτρισµού 
στον οικιακό/τριτογενή τοµέα, στην εισα-
γωγή του φυσικού αερίου, στην προώθηση 
των ηλιακών συλλεκτών για θέρµανση 
νερού και στη συµπαραγωγή στη 
βιοµηχανία, στη δεύτερη κατηγορία (13 
µέτρα) ανήκουν µέτρα που αφορούν στον 
τοµέα των µεταφορών, στην εξοικονόµηση 
θερµικής ενέργειας στον οικιακό/τριτογενή 
τοµέα και στην προώθηση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή. 
Τέλος στην τρίτη κατηγορία (9 µέτρα) 
ανήκουν µέτρα που αφορούν στην 
προώθηση εµπορικά ακριβών εφαρµογών 
(π.χ. φωτοβολταϊκά, ηλιακοί συλλέκτες στη 
βιοµηχανία, φυσικό αέριο σε αστικά 
λεωφορεία - βλ. Πίνακα 5.1 και Σχήµα 5.1). 
Η µείωση των εκποµπών κατά 5% περίπου 
σε σχέση µε το ΣΑΕ επιτυγχάνεται µε 
µέτρα της πρώτης κατηγορίας, ενώ µε την 
τρίτη κατηγορία µέτρων η µείωση είναι 
µικρότερη του 2%. 

 Σηµειώνεται ότι το µοναδιαίο κόστος 
µείωσης εκποµπών αερίων του θερµο-
κηπίου που παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1 
µπορεί να αποτελέσει οδηγό για το βαθµό 
αξιοποίησης των ευέλικτων µηχανισµών 
του Πρωτοκόλλου και ιδιαίτερα της αγοράς 
δικαιωµάτων εκποµπών. Η συµβατική τιµή 
αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών που 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία για σκοπούς 
σχεδιασµού είναι 30$/tn CO2eq αλλά η 
τελική τιµή αναµένεται να είναι µικρότερη. 
Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ 
τελικά αποφασίσουν να µην κυρώσουν το 
Πρωτόκολλο τουλάχιστον για την πρώτη 
περίοδο δεσµεύσεων (2008-2012), η τιµή 
αυτή αναµένεται να είναι ιδιαίτερα χαµηλή 
και πιθανόν να πλησιάσει τα 10$/tn CO2eq. 
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Σχήµα 5.1: Καµπύλη κόστους προτεινόµενων µέτρων   
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Πίνακας 5.1: Κόστος προτεινόµενων µέτρων  

  Μείωση 
εκποµπών 

Κόστος Κόστος 
επένδυσης 

  (kt CO2 eq) ($/tn CO2 eq) (million $) 
 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 7599  1502.6 
H1.1 Εγκατάσταση αιολικών πάρκων 1850 3.09 640.0 
H1.2 Εγκατάσταση µικρών υδροηλεκτρικών 1033 0.58 350.0 
H1.3 Εγκατάσταση PV 21 154.32 45.0 
H1.4 Εγκατάσταση Γεωθερµικών µονάδων 50 17.15 25.0 
H1.5 Εγκατάσταση µονάδων Βιοµάζας 1074 58.47 400.0 
H2 Λειτουργία σταθµών ΦΑ στη βάση 3350 24.11 0.0 

H3.1 Εγκατάσταση συστηµάτων συµπαραγωγής - 
βιοµηχανία 173 -22.03 27.6 

H3.2 Εγκατάσταση συστηµάτων συµπαραγωγής - τριτογενής 49 -41.10 15.0 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 786  1240.0 
B1 Προώθηση χρήσης φυσικού αερίου  163 -8.61 54.9 
B2 Προώθηση της χρήσης ηλιακών συστηµάτων  340 145.88 1140.5 
B3 Προώθηση της χρήσης βιοµάζας  46 -29.33 23.2 
B4 ∆ιάφορα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας 238 -54.22 21.4 
 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 916  1193.0 
M1 Συντήρηση αυτοκινήτων και φορτηγών 76 -23.53 129.8 
M2 Χρήση ΦΑ για κίνηση λεωφορείων   2 54.51 21.3 
M3 Βελτιώσεις στη φωτεινή σηµατοδότηση 58 -32.74 46.9 
M4 Προώθηση της χρήσης αστικών µεταφορών 461 -8.06 995.0 
M5 Ηπιες παρεµβάσεις µείωσης των εκποµπών δ.υ. 
Μ6 Προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων 319 100.60 0.0 
 OΙΚΙΑΚΟΣ/ΤΡIΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 4066  3769.7 

OT1 Βελτίωση θερµικής συµπεριφοράς κτιρίων οικιακού 
τοµέα 95 4.58 205.6 

OT2 Βελτίωση θερµικής συµπεριφοράς κτιρίων τριτογενή 
τοµέα 11 14.87 22.8 

OT3 Συντήρηση λεβήτων ΚΘ 130 14.91 135.3 
OT4 Αντικατάσταση λεβήτων ΚΘ 61 13.16 110.2 
OT5 Σκιασµός, ανεµιστήρες οροφής και νυχτερινός αερισµός 57 -6.24 52.2 
OT6 Χρήση αποδοτικότερων συσκευών κλιµατισµού 116 202.87 376.1 

OT7 Χρήση αποδοτικότερων οικιακών ηλεκτρικών 
συσκευών 291 28.61 399.6 

OT8 Χρήση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης 1467 15.18 720.1 
OT9 Αυτοµατισµοί στο φωτισµό 23 -77.80 3.7 
OT10 Ηλιακοί συλλέκτες για θέρµανση νερού 1258 -16.72 1014.5 
OT11 Ηλιακοί συλλέκτες για θέρµανση χώρων και νερού 44 60.28 84.2 
OT12 Φωτοβολταϊκά (roof-top) σε σύνδεση µε το δίκτυο 8 248.43 32.6 
OT13 Τηλεθέρµανση οικισµών µε βιοµάζα 318 -49.40 173.2 
OT14 Αυξηµένη χρήση ΦΑ για θέρµανση χώρων 82 -123.50 112.3 
OT15 Χρήση συσκευών κλιµατισµού µε ΦΑ 106 236.51 327.3 

ΓΕΩΡΓΙΑ 92  0.7 
Γ1 Συστήµατα διαχείρισης ζωικών αποβλήτων  62 10.58 0.7(1) 

Γ2 Μείωση χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων µέσω της 
προώθησης της οικολογικής γεωργίας 30 δ.υ. 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 98  2.5 
Α1 Καύση βιοαερίου 98 23.79 2.5 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 4651  0.1 
∆1 Αναδιοργάνωση λειτουργίας χηµικών βιοµηχανιών   3744 0.00(2)  
∆2 Ανάκτηση f-gases από συσκευές ψύξης/κλιµατισµού 907 0.02 0.1 
 ΣΥΝΟΛΟ 18208  7708.7 

 

 

 

δ.υ.: δεν έχει υπολογισθεί το κόστος  
(1): Το κόστος επένδυσης αναφέρεται µόνο στη διαχείριση των αποβλήτων των χοίρων. Ωστόσο, θεωρείται 

ότι το κόστος του µέτρου που υπολογίζεται για τη διαχείριση των αποβλήτων των χοίρων, είναι 
χαρακτηριστικό για το σύνολο του µέτρου.  

(2):  Παραδοχή 
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55..55  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΩΩΦΦΕΕΛΛΗΗ  

 

Είναι προφανές ότι τα προτεινόµενα µέτρα, 

πέρα από τη µείωση των εκποµπών CO2, θα 

συµβάλλουν ταυτόχρονα στη µείωση και 

άλλων ρυπαντικών φορτίων που εκλύονται 

από τις δραστηριότητες κυρίως του ενερ-

γειακού τοµέα. Με την υλοποίησή τους λοιπόν, 

αναµένεται να επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση 

της ποιότητας ζωής και αναβάθµιση του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Βέβαια, οι µεταβολές αυτές αφορούν κυρίως 

µη εµπορεύσιµα – περιβαλλοντικά αγαθά (π.χ. 

ανθρώπινη υγεία, διατήρηση βιοποικιλότητας, 

ποιότητα οικοσυστηµάτων, κλπ.), τα οποία 

είναι πολύ δύσκολο να αποτιµηθούν οικο-

νοµικά, και συνιστούν εξωτερικό κόστος όταν 
δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την οικονοµική 

αξιολόγηση των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων 

και εποµένως κατά τη λήψη των αποφάσεων. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου επιχειρήθηκε 

η οικονοµική αποτίµηση των θετικών περι-

βαλλοντικών επιδράσεων από τις σχεδιαζό-

µενες επεµβάσεις, στη βάση των αποτελε-

σµάτων πρόσφατων και διεθνώς αναγνωρι-

σµένων ερευνητικών εργασιών που αξιοποιούν 

µεθοδολογίες και τεχνικές της νεοκλασσικής 

οικονοµικής θεωρίας της ευηµερίας. Πιο 

συγκεκριµένα, για κάθε σχεδιαζόµενη παρέµ-

βαση υπολογίσθηκε το αναµενόµενο εξωτερικό 

– περιβαλλοντικό όφελος, που αντικατοπτρίζει 

το οικονοµικό µέγεθος των περιβαλλοντικών 

ωφελειών που θα επιφέρει το εν λόγω µέτρο. 

Οι παράµετροι οι οποίες λήφθησαν υπόψη για 

τον υπολογισµό αυτών των εξωτερικών ωφε-

λειών εντοπίζονται στα µειωµένα επεισόδια 

θνησιµότητας/νοσηρότητας από τον περιο-

ρισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, σε διαφο-

ροποιήσεις της ποιότητας των οικοσυστη-

µάτων και των υδάτινων πόρων, σε µεταβολές 

της επίδρασης της αέριας ρύπανσης σε 

αγροτικές καλλιέργειες, δασικά οικοσυστήµατα 

και υλικά κτιρίων – κατασκευών, σε ωφέλειες 

από την επιβράδυνση του φαινοµένου της 

κλιµατικής µεταβολής, κλπ. Παρά την 

αβεβαιότητα που εν γένει χαρακτηρίζει τέτοιες 

εκτιµήσεις, προέκυψε ότι τα περιβαλλοντικά 

οφέλη από την υλοποίηση των υπό θεώρηση 

µέτρων ανέρχονται σε περίπου 802 εκατοµ. $. 

ετησίως.  

Τα εξωτερικά αυτά οφέλη, αν και δεν συνι-

στούν καθαρές χρηµατοροές, εντούτοις απο-

τελούν µέτρο των ευρύτερων θετικών επιδρά-

σεων που θα επιφέρουν τα σχεδιαζόµενα 

µέτρα στο κοινωνικό σύνολο, και εποµένως θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις εκπο-

νούµενες αναλύσεις κόστους/οφέλους για την 

αξιολόγησή τους και τον καθορισµό προτε-

ραιοτήτων. Η ενσωµάτωσή τους άλλωστε στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων θα µπορού-

σε να συµβάλλει στην άµβλυνση των αστο-

χιών του µηχανισµού της αγοράς που κατα-

γράφονται σήµερα στον ενεργειακό τοµέα, µε 

την ουσιαστική επιχορήγηση ρυπογόνων 

καυσίµων.   
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  66..  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  µµεείίωωσσηηςς  ττωωνν  
εεκκπποοµµππώώνν  ττωωνν  ααεερρίίωωνν  ττοουυ  
θθεερρµµοοκκηηππίίοουυ  κκααιι  33οο  ΚΚΠΠΣΣ  
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Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 2000-

2006 αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο και 

καθοριστικό µοχλό για την ανάπτυξη, την 

κοινωνική συνοχή και τον εκσυγχρονισµό της 

χώρας. Ο βασικός στόχος του 3ου ΚΠΣ είναι η 

συνέχιση και η µεγαλύτερη ενίσχυση των 

πολιτικών για την πραγµατική σύγκλιση, την 

περιφερειακή ανάπτυξη, και την κοινωνική 

συνοχή. Ειδικότερα, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση: 

1. Στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού 

µέσα από την Παιδεία και τη δηµιουργία 

αποτελεσµατικών δοµών παροχής Επαγγελ-

µατικής Κατάρτισης. 

2. Στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας ως πρωταρχικό παρά-

γοντα της οικονοµικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης. 

3. Στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική 

που αποτελούν στρατηγικό εργαλείο του 

ανταγωνισµού στις παγκοσµιοποιηµένες 

αγορές, θέτοντας πιεστικά το πρόβληµα 

της ανάπτυξης µηχανισµών δηµιουργίας, 

απορρόφησης και αξιοποίησής τους. 

4. Στον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού 

τοµέα της ελληνικής οικονοµίας συµπερι-

λαµβανοµένου του τουρισµού και της 

γεωργίας. 

5. Στην προστασία των φυσικών πόρων και 

κατ΄ επέκταση στην αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής, µέσα από την ανάγκη 

παραγωγικών αναδιαρθρώσεων και εξισορ-

ρόπησης αρνητικών λειτουργιών που 

δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν, για τον 

περιορισµό των προβληµάτων του περιβάλ-

λοντος και της υπερβολικής πίεσης πάνω 

στους φυσικούς πόρους. 

6. Στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρο-

νοµιάς της Ελλάδας που µπορεί να 

αποτελέσει αιχµή προσέλκυσης όχι µόνο 

τουριστών αλλά και επιχειρηµατικών 

κεφαλαίων και στελεχών. 

7. Στην εξοικονόµηση δηµόσιας δαπάνης για 

έργα και δράσεις, που µπορούν να 

αναληφθούν από ιδιωτικούς φορείς, µε 

παράλληλη διασφάλιση των συµφερόντων 

του κοινωνικού συνόλου 

∆εδοµένου ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί 

ένα βασικό στόχο του ΚΠΣ, δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή σε επενδύσεις για υποδοµές οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της 

ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών 

πόρων. Επιπλέον, η τήρηση των 

περιβαλλοντικών δεσµεύσεων που έχει 

υπογράψει η χώρα αναγνωρίζεται ως µία 

σηµαντική προτεραιτότητα πολιτικής στους 

διάφορους άξονες δράσεις.  

Σε αυτό το πλαίσιο είναι φανερή η συνάφεια, 

σε επίπεδο αρχών και στόχων, του Εθνικού 

Προγράµµατος περιορισµού των εκποµπών 

των αερίων του θερµοκηπίου και του 3ου ΚΠΣ. 

Το 3ο ΚΠΣ µπορεί να αποτελέσει το βασικό 

εργαλείο προώθησης και παρακολούθησης της 

υλοποίησης του Εθνικού Προγράµµατος. 

Ωστόσο θα πρέπει να συνεκτιµηθεί ο 

διαφορετικός χρονικός ορίζοντας των δύο 

προγραµµάτων (µέχρι το 2006 το 3ο ΚΠΣ, 

µέχρι το 2012 το Εθνικό Πρόγραµµα). Ετσι, το 

3ο ΚΠΣ µπορεί να αποτελέσει το βασικό 

εργαλείο εκκίνησης του προγράµµατος 

περιορισµού των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να 

διαµορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές που θα 

εξασφαλίζουν τη συνέχιση του προγράµµατος.   

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα που έχουν διαµορφωθεί στο 

πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ και ειδικότερα τα 

προγράµµατα "Ανταγωνιστικότητα", "Περιβάλ-

λον", "Σιδηρόδροµοι – Αερολιµένες – Αστικές 

Συγκοινωνίες" και "Αγροτική ανάπτυξη – 
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Ανασυγκρότηση της υπαίθρου", διαπιστώνεται 

ότι τα περισσότερα από τα µέτρα του Εθνικού 

Προγράµµατος περιορισµού των εκποµπών 

των αερίων του θερµοκηπίου αποτελούν 

αντικείµενο των παραπάνω προγραµµάτων.  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστι-

κότητα" 

Μέτρο 2.1 : "Ενίσχυση επενδύσεων σε
συστήµατα συµπαραγωγής, ΑΠΕ και εξοι-
κονόµησης ενέργειας" 

  
 

 

  
    

   
  

  

Οι στόχοι του Μέτρου 2.1 είναι: 

 Η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
και ελάττωση της ενεργειακής εξάρτησης 
µέσω της διαφοροποίησης των ενεργεια-
κών πηγών τροφοδοσίας.  

 Η αύξηση της ελληνικής προστιθέµενης 
αξίας, και η βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οικονοµίας µέσω 
του εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων, 
την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στη λειτουργία των επιχειρή-
σεων ως ισχυρό και σταθερό µέσο 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τους 
και τη µείωση του κόστους τελικής 
ενέργειας στο βιοµηχανικό, τριτογενή και 
δηµόσιο τοµέα.  

 Η προστασία του περιβάλλοντος και η 
τήρηση των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων 
που έχει αναλάβει η χώρα, καθόσον η 
διείσδυση των ΑΠΕ και η εξοικονόµηση 
ενέργειας θα υποκαταστήσουν τη χρήση 
συµβατικών καυσίµων τα οποία είναι 
υπεύθυνα για το κύριο µέρος των 
εκποµπών αέριων ρύπων.  

 Η ενίσχυση της οικονοµικής δραστη-
ριότητας και περιφερειακής ανάπτυξης και 
απασχόλησης. Οι επενδύσεις σε εγκατα-
στάσεις ΑΠΕ σε περιφερειακό επίπεδο όπου 
παρατηρείται πλούσιο δυναµικό αυτών θα 
βελτιώσουν τις επιχειρηµατικές και περι-
βαλλοντικές συνθήκες και, επιπλέον, η 
ανάγκη για εγκατάσταση, συντήρηση και 

λειτουργία των συστηµάτων αυτών δίνει τη 
δυνατότητα για αύξηση της απασχόλησης 
ανθρωπίνου δυναµικού της περιφέρειας. 

Στο µέτρο προβλέπεται η ενίσχυση ιδιωτικών 

επενδύσεων σε συστήµατα συµπαραγωγής 

θερµότητας και ηλεκτρισµού, ΑΠΕ και 

εξοικονόµησης ενέργειας, η διαµόρφωση 

ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης ενεργειακών 

επενδύσεων καθώς και δράσεις ενηµέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και παροχής τεχνικής 

υποστήριξης. Ετσι, τα µέτρα του εθνικού 

προγράµµατος που αναφέρονται στην 

παραγωγή ηλεκτρισµού (µε την εξαίρεση του 

µέτρου Η2 "Λειτουργία σταθµών ΦΑ στη 

βάση"), στη βιοµηχανία  και στον οικιακό – 

τριτογενή τοµέα αποτελούν αντικείµενο των 

ενισχύσεων που προβλέπονται στο Μέτρο 2.1. 

Βέβαια, το συνολικό κόστος του Μέτρου 2.1 

(1071 εκατ. €) αρκεί για την κάλυψη του 20% 

του κόστους των σχετικών δράσεων του 

Εθνικού Προγράµµατος, αλλά µπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω 

προώθηση της υλοποίησης του προγράµµατος 

περιορισµού των εκποµπών. 

 

Αξονας Προτεραιότητας 6: "Ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασµού και προώθηση
της απελευθέρωσης της αγοράς ενέρ-
γειας" και Αξονας Προτεραιότητας 7: 
"Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη" 

Οι προβλεπόµενες δράσεις στους άξονες 

προτεραιότητας 6 και 7 του ΕΠΑΝ δεν 

σχετίζονται άµεσα µε την προώθηση µέτρων 

του Εθνικού Προγράµµατος περιορισµού των 

εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου αλλά 

σχετίζονται µε τη διαµόρφωση των 

κατάλληλων υποδοµών (δίκτυα διανοµής 

φυσικού αερίου, εναλλακτικές πηγές 

τροφοδοσίας µε φυσικό αέριο, αποσαφήνιση 

των κανόνων λειτουργίας της 

απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας, κλπ.) 

ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των 
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εξεταζόµενων µέτρων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 

στη διείσδυση του φυσικού αερίου που 

αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες 

περιορισµού των εκποµπών.  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον" 

Μέτρο 2.1 : "∆ιαχείριση µη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων" 

 

   

Οι βασικοί στόχοι του Μέτρου είναι : 

 Η ολοκλήρωση του Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 
απορριµµάτων, η υλοποίηση των υφιστά-
µενων σχεδιασµών ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (σε Νοµαρχιακό ή Περιφε-
ρειακό επίπεδο) και η εφαρµογή µέτρων για 
τη διαχείριση µη επικινδύνων αποβλήτων 
(προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, µετα-
φορά, αξιοποίηση - επαναχρησιµοποίηση, 
διάθεση) καθώς επίσης και αποκατάσταση 
χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης µη 
επικινδύνων στερεών αποβλήτων (σε 
περίπτωση που δεν παρεµβαίνουν τα ΠΕΠ 
και το Ταµείο Συνοχής). 

 Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων 
και των πολιτών στο θέµα της εφαρµογής 
της στρατηγικής της διαχείρισης των απο-
βλήτων. 

Ενδεικτικές δράσεις του Μέτρου αφορούν σε 

συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης - 

συλλογής - µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών 

και κατασκευή Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώ-

σιµων Υλικών, προγράµµατα ανακύκλωσης 

βιοµηχανικών µη επικινδύνων αποβλήτων, 

κατασκευή Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορ-

ριµµάτων, κλπ. Επεµβάσεις του Εθνικού 

Προγράµµατος περιορισµού των εκποµπών 

των αερίων του θερµοκηπίου που είναι δυνατό 

να αποτελούν αντικείµενο του µέτρου αυτού 

είναι η συλλογή του βιοαερίου και η καύση 

του σε πυρσούς (Μέτρο Γ2) και η ανάκτηση 

των f-gases από συσκευές ψύξης/κλιµατισµού. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος των 

επεµβάσεων αυτών υπερκαλύπτεται από το 

προβλεπόµενο κόστος του µέτρου 2.1.  

Μέτρο 4.1 : "Μείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης" 

Οι βασικές δράσεις του Μέτρου αφορούν σε: 

 Κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας που 
απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
(π.χ. συµπλήρωση της δηµιουργίας ενός 
συστήµατος διαχείρισης και αξιολόγησης 
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, σχέδια - 
προγράµµατα αντιρρύπανσης σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ανάπτυξη 
εθνικού σχεδίου µείωσης των πτητικών 
οργανικών ενώσεων). 

 Ελέγχους και παρεµβάσεις σε πηγές 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης όπου µεταξύ 
άλλων πιθανών µέτρων προβλέπεται ο 
έλεγχος των εκποµπών από οχήµατα, η 
περιβαλλοντική διαχείριση των οχηµάτων, 
η εξέταση της δυνατότητας αλλαγής 
καυσίµου σε ειδικούς στόλους οχηµάτων, η 
υλοποίηση παρεµβάσεων για την περιβαλ-
λοντική διαχείριση της κυκλοφορίας. 

 Κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας που 
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις, που 
αφορούν σε παγκόσµια περιβαλλοντικά 
προβλήµατα (κλιµατική αλλαγή και προ-
στασία στοιβάδας όζοντος) 

Σε µεγάλο βαθµό οι δράσεις του Εθνικού 

Προγράµµατος περιορισµού των εκποµπών 

των αερίων του θερµοκηπίου που 

αναφέρονται στον τοµέα των µεταφορών 

αποτελούν αντικείµενο του Μέτρου 4.1 του 

ΕΠΠΕΡ. Το κόστος των δράσεων αυτών είναι 

κατά πολύ υψηλότερο από το συνολικό κόστος 

του Μέτρου 4.1, ωστόσο η υλοποίηση των 

δράσεων περιορισµού των εκποµπών από τις 

µεταφορές σχετίζεται άµεσα και µε το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Σιδηρόδροµοι – 

Αερολιµένες – Αστικές Συγκοινωνίες" (Μέτρο 

4.1), στο οποίο προβλέπεται η ανανέωση του 

στόλου των αστικών λεωφορείων. Συνολικά, 

Μάρτιος 2002   
 

84 



“ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α” 
 

το κόστος των δύο αυτών µέτρων καλύπτει το 

20% του κόστους των σχετικών δράσεων του 

Εθνικού Προγράµµατος περιορισµού των 

εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου.  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αγροτική 

ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 

υπαίθρου" 

Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράµµατος 

είναι: 

 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλή-
σεων ενός συνεχώς ανταγωνιστικότερου 
διεθνούς περιβάλλοντος. 

 Η βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της 
υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστι-
κότητα και η ελκυστικότητα της και να 
αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονοµική 
της λειτουργία. 

 Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλ-
λοντος και των φυσικών πόρων της 
υπαίθρου. 

Οι δράσεις του Εθνικού Προγράµµατος 

µείωσης των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου που αναφέρονται στη γεωργία 

(διαχείριση ζωικών απορριµµάτων και 

προώθηση της βιολογικής γεωργίας) εντάσ-

σονται στους στρατηγικούς στόχους του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος και το συνολικό 

κόστος αυτών υπερκαλύπτεται από τον 

προβλεπόµενο προϋπολογισµό του Επιχειρη-

σιακού Προγράµµατος. 

 

Συνολικά ένα ποσοστό της τάξης του

20% του προβλεπόµενου κόστους

του Εθνικού Προγράµµατος µείωσης

των εκποµπών των αερίων του

θερµοκηπίου καλύπτεται από το

συνολικό κόστος του 3ου ΚΠΣ.

Επιπλέον, όµως, στο 3ο ΚΠΣ έχουν

ενταχθεί 

 ∆ράσεις σε επίπεδο υποδοµών
(π.χ. δίκτυα φυσικού αερίου,
υποδοµές για τη διείσδυση των
ΑΠΕ στα νησιά, κλπ) οι οποίες
είναι απαραίτητες για την έγκαιρη
και συστηµατική υλοποίηση των
µέτρων περιορισµού των
εκποµπών των αερίων του
θερµοκηπίου καθώς και  

 ∆ράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητο-
ποίησης, επιµόρφωσης και παρο-
χής τεχνικής υπόστηριξης στους
εµπλεκόµενους φορείς που είναι
αναγκαίες για την εξασφάλιση
της συµµετοχής του κοινωνικού
συνόλου στη προσπάθεια µείω-
σης των εκποµπών των αερίων
του θερµοκηπίου. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ  
  

ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  κκααιι  ΣΣυυννττοοννιισσµµόόςς  ΥΥπποουυρργγεείίωωνν 
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Η επιτυχής υλοποίηση του Εθνικού 

Προγράµµατος µείωσης των εκποµπών των 

αερίων του θερµοκηπίου προϋποθέτει το 

συντονισµό των εµπλεκόµενων υπουργείων, 

την εξέταση των κατευθυντήριων γραµµών, 

τη διανοµή αρµοδιοτήτων και τη συστηµατική 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του.  

Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετασθούν τρόποι 

ώστε να διασφαλιστεί η µείωση των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου σε όλα τα µέτρα του 

3ου ΚΠΣ, όπως έχει προβλεφθεί στον αρχικό 

σχεδιασµό. Χωρίς αυτή τη συντονιστική 

δράση, κινδυνεύουν τα σχετικά τµήµατα του 

ΚΠΣ να υλοποιούνται, χωρίς την αρµόζουσα 

περιβαλλοντική παρακολούθηση και 

διασύνδεση µε τις εθνικές υποχρεώσεις και 

πολιτικές, τόσο του Πρωτοκόλλου του Κυότο, 

όσο και της Συµφωνίας για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, την Συνθήκη για την Απερήµωση 

και τις Οδηγίες της ΕΕ.  

Βάσει των παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη 

τη φύση των εξεταζόµενων µέτρων µείωσης 

εκποµπών, η κατανοµή των διαφόρων µέτρων 

ανά Υπουργείο παρουσιάζεται στον Πίνακα 

Α.1. 

Πίνακας Α.1 Μέτρα µείωσης εκποµπών ανά Υπουργείο ευθύνης υλοποίησης     

Υπουργείο Κατάλογος Μέτρων 

ΥΠΕΧΩ∆Ε ΟΤ1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ5, ΟΤ9, ΟΤ10, ΟΤ11, Α1 

Υπ. Ανάπτυξης 
Β1,Β2, Β3, Β4, Η1, Η2, Η3, ∆1, ∆2, ΟΤ6, ΟΤ7, 

ΟΤ8, ΟΤ12 

Υπ.Μεταφορών & 

Επικοινωνιών 
Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ6 

Υπ. Γεωργίας Γ1, Γ2 

Υπ. Εσωτερικών - ΟΤΑ ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ15 

 

  

ΥΥ..ΠΠΕΕ..ΧΧΩΩ..∆∆..ΕΕ..  

Τα σηµεία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για 

το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περιλαµβάνουν: 

1. Εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό 

τοµέα 

2. Θέµατα ελέγχου εκποµπών από χώρους 

εναποθέσεων/ενταφιασµού απορριµµάτων-

λυµάτων 

3. Θέµατα αδειοδότησης  βιοµηχανιών και 

µεγάλων µονάδων ενέργειας 

4. Εφαρµογή της Οδηγίας IPPC 

5. Εφαρµογή της Οδηγίας Παρακολούθησης  

6. Εκποµπές καυσαερίων αυτοκινήτων και 

καυστήρων θερµάνσεως 

7. Αναπτυξιακές δράσεις συµβατές µε το 

περιβάλλον και την αειφορία 

8. Περιβαλλοντικός φόρος/φόρος CO2 
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ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  

Τα σηµεία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για 

το ΥΠΑΝ περιλαµβάνουν: 

1. ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στην χρήση 

και στον σχεδιασµό της ενέργειας 

2. Θέµατα ανταγωνισµού στις ενεργειακές 

αγορές 

3. Θέµατα ανταγωνισµού στις ενεργοβόρες 

βιοµηχανίες 

4. Θέµατα σχετικά µε τις βιοµηχανίες 

ψυκτικών 

5. Αναπτυξιακές δράσεις συµβατές µε το 

περιβάλλον και την αειφορία 

6. Ενεργειακός φόρος/φόρος CO2 

7. Ανάπτυξη τεχνολογιών περιβαλλοντικών 

θεµάτων 

8. Μεταφορά τεχνογνωσίας  

9. Ερευνα στο κλίµα της Μεσογείου και 

τοπικών επιπτώσεων της κλιµατικής 

αλλαγής  

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ 

Τα σηµεία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για 

το Υπουργείο Γεωργίας. περιλαµβάνουν: 

1. Χρήση ενέργειας στον γεωργικό τοµέα 

2. Παραγωγή και αξιοποίηση βιοµάζας 

3. Αναδάσωση και δασικές πυρκαγιές 

4. Εκµετάλλευση δασών 

5. Απολύµανση εδαφών 

6. Απερήµωση 

7. Βιοποικιλότητα 

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  &&  
ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ 

Τα σηµεία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για 

το Υπουργείο Μεταφορών περιλαµβάνουν: 

1. Εξοικονόµηση ενέργειας στις µεταφορές-

µεταφορικά µέσα 

2. Βελτίωση του στόλου οδικών µεταφορών 

3. Εξοικονόµηση ενέργειας στις µεταφορές-

µεταφορικό έργο 

4. Αδειοδότηση και τέλη κυκλοφορίας 

5. Συντονισµός µε ICAO-εναέριες µεταφορές 

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΛΛΙΙΑΑΣΣ 

Τα σηµεία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για 

το Υπ. Εµπ. Ναυτιλίας περιλαµβάνουν: 

1. Εξοικονόµηση ενέργειας στον ναυτιλιακό 

τοµέα 

2. Συντονισµός µε IΜO-θαλάσσιες µεταφορές 

3. Θέµατα καταγραφής Bunkers 

 

Για τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονοµικών και 

Εθνικής Οικονοµίας υπάρχουν µία σειρά από 

µέτρα, που αποτελούν τη βάση υλοποίησης 

των αντιστοίχων δράσεων, αλλά αφορούν και 

σε οικονοµικά και διοικητικά θέµατα, καθώς 

και σε θέµατα  υποστήριξης και συντονισµού 

µε άλλες πολιτικές εντός και εκτός της χώρας. 

Τα µέτρα αυτά παρατίθενται στη συνέχεια. 

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  

Τα σηµεία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για 

το Υπουργείο Εξωτερικών περιλαµβάνουν: 

1. Συντονισµός µε άλλες διεθνείς συµβάσεις 

2. Θέµατα διακρατικών διαπραγµατεύσεων 

και υποστήριξης 

3. Θέµατα σχέσεων µε αναπτυσσόµενες 

χώρες και εµπορικές συµφωνίες 

4. Προγράµµατα επιµόρφωσης-ανάδειξης 

στελεχών και παροχή βοήθειας 

τεχνολογικής µορφής, µεταφορά 

τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόµενες χώρες 

Μάρτιος 2002   
 

88 



“ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α” 
 

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  

Τα σηµεία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για 

το ΥΠΕΘΟ περιλαµβάνουν: 

1. Επιδοτήσεις µέσω αναπτυξιακού νόµου 

2. Εκπλήρωση των οικονοµικών µας 

υποχρεώσεων στα πλαίσια των σχετικών 

συµβάσεων καθώς και σχετικών  ταµείων 

(GEF)  

3. Θέµατα DAC 

4. Ενεργειακός/περιβαλλοντικός φόρος και 

χρήση των προσόδων 

5. Επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της 

εγχώριας βιοµηχανίας κοινών πολιτικών 

και µέτρων 

6. Βοήθεια εξαγωγικών δραστηριοτήτων 

Τα σηµεία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για 

το Υπουργείο Οικονοµικών περιλαµβάνουν: 

7. Ενεργειακός/περιβαλλοντικός φόρος και 

χρήση των προσόδων 

8. Τρόποι ενίσχυσης φιλοπεριβαλλοντικών 

δράσεων 

Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν 

προηγούµενα θα µπορούσε κανείς να συντάξει 

τον ακόλουθο πίνακα εκποµπών (Πίνακας Α.2) 

κατά αρµόδιο Υπουργείο σύµφωνα µε τις 

απογραφές εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου και το ΣΑΕ που διαµορφώθηκε. 

 

Πίνακας Α.2 Μέτρα µείωσης εκποµπών ανά Υπουργείο ευθύνης υλοποίησης    2 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 19916 22696 30409 30737 31899 34639 38579 

Υπ. Ανάπτυξης 53179 54980 62508 63788 68813 73633 78286 

Υπ. Μεταφορών 13988 15812 18461 22161 25018 27530 29702 

Υπ.Γεωργίας 17218 14874 20830 18433 18829 19261 19646 

Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας 1844 1760 1580 2318 2647 2981 3322 

 

                                                 
2  Οι εκποµπές από την τελική χρήση ηλεκτρισµού στον οικιακό και τριτογενή τοµέα έχουν 
επιµεριστεί εξίσου µεταξύ ΥΠΑΝ & ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Το ΦΑ έχει διεισδύσει σε ποσότητα 5,9 δις m3 το έτος 2010 
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Αντιστοίχως στον Πίνακα Α.3 δίνονται πάλι κατά υπουργείο το δυναµικό µείωσης των εκποµπών 

µέσω των προτεινοµένων µέτρων του Εθνικού Προγράµµατος ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός 

στόχος.

Πίνακας Α.3. ∆υναµικό µείωσης εκποµπών ανά Υπουργείο (σε kt CO    2 eq)3 

Υπουργείο Μείωση εκποµπών  

2010 

Συνεισφορά Υπουργείων 

% 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 1008 8 

Υπ. Ανάπτυξης 10401 85 

Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών 513 4 

Υπ. Γεωργίας 64 1 

Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας - - 

Υπ. Εσωτερικών - ΟΤΑ 283 2 

                                                 
3  Το δυναµικό µείωσης των εκποµπών έχει προκύψει από τις αντίστοιχες εκτιµήσεις που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, παίρνοντας υπόψη τυχόν συνέργιες και ρεαλιστικούς βαθµούς διείσδυσης.  

∆ράσεις που αφορούν στο ΦΑ είναι πέραν της ποσότητας των 5,9 δις m3 το έτος η οποία θεωρείται ήδη 
επιτευχθείσα. 
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∆ηµοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Εργων 

Αµαλιάδος 17, 11523 Αθήνα 
 

Τεχνικός σύµβουλος : Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Θησείο, 11810 Αθήνα 

e-mail : lalas@meteo.noa.gr 
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