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ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

    Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή θαζεκεξηλά εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε κία 

πιεζψξα εηδήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά µε ηελ «θιηκαηηθή αιιαγή» , ην 

«θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» ή ηελ «ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε»- φξνη ζπλψλπκνη 

νη νπνίνη θαηαδεηθλχνπλ ην ίδην γεγνλφο: ηε ξαγδαία αιιαγή ηνπ γήηλνπ θιίκαηνο 

θαηά ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο. Παξφιε ηε δηαθσλία πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ , δειαδή ην ρξνληθφ νξίδνληα θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αιιαγήο απηήο , ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη θχξην αίηην ηεο αιιαγήο απηήο είλαη ε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα.  

    Δίλαη επξέσο δηαδεδνκέλν, φηη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο έρεη ήδε εκθαλή 

απνηειέζκαηα, πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο ηελ άλνδν ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, σο απνηέιεζκα ηεο ηήμεο ησλ πνιηθψλ παγεηψλ, θαζψο θαη 

ηε ζπρλφηεξε εκθάληζε θαηαηγίδσλ θαη πιεκκπξψλ. Οη κεηαβνιέο απηέο επηθέξνπλ 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αθεξαηφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηνπο 

πδάηηλνπο πφξνπο, ηε δεκφζηα πγεία, ηα ηξφθηκα, ηε βηνκεραλία, ηηο γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ππνδνκέο.  

    Η αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πξνζαξκνγήο ζε παγθφζκην θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Οη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο νθείινπλ λα 

εκπεξηέρνπλ κία αιιαγή ηνπ πθηζηάκελνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κηαο βηψζηκεο, πξάζηλεο νηθνλνκίαο ρακειψλ ή θαη 

κεδεληθψλ  εθπνκπψλ άλζξαθα κε ηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Η αλάπηπμε 

ηνπ κνληέινπ απηνχ ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηνλ νξηδφληην ζπληνληζκφ ησλ 

πνιηηηθψλ κεηξηαζκνχ αιιά θαη πξνζαξκνγήο, ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηεο 

βηνκεραλίαο, ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ζε πνιινχο άιινπο. 

    Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

βαζηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζην πεξηβάιινλ, ππφ ην πξίζκα ηεο ηξαηεγηθήο 

«Δπξψπεο 2020». Η ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ζηφρν έρεη λα δηαζθαιηζηεί απφ 

νξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ε ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηεο 



5 
 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ 

ηζρπξά ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κέρξη ην 2020. 

Παξάιιεια κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δνκηθψλ αδπλακηψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ 

θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, ε ζηξαηεγηθή ιακβάλεη 

επίζεο ππφςε ηηο καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη θαη’ επέθηαζε φηη απηή ζπλεπάγεηαη. 
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ΜΔΡΟ Ά 

1.1 Κλιμαηικό ζύζηημα και κλιμαηική αλλαγή 

    Ωο θιίκα νξίδεηαη ε κέζε θαηξηθή θαηάζηαζε κηαο πεξηνρήο , ε νπνία πξνθχπηεη 

χζηεξα απφ ηηο καθξνρξφληεο παξαηεξήζεηο ησλ δηάθνξσλ κεηεσξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ. Έηζη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζην θιίκα θαη ηνλ θαηξφ , ην νπνίν  

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κηα θπζηθή θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

κηθξήο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη ηφζν ην δσηθφ φζν θαη ην θπηηθφ 

βαζίιεην επεξεάδνληαη ακθφηεξα απφ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί.  

    Δηδηθφηεξα , ε ελέξγεηα πνπ ιακβάλεη ε Γε απφ ηνλ ήιην επεξεάδεη ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα ην θιίκα. Καζψο ην θιηκαηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχλζεην ελεξγφ ζχζηεκα 

πνπ απνηειείηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα, ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ην ρηφλη θαη ηνπο 

πάγνπο (θξπφζθαηξα), ηνπο σθεαλνχο θαη άιινπο κηθξννξγαληζκνχο ηνπ λεξνχ 

(πδξφζθαηξα) θαη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο (βηφζθαηξα) ,είλαη εχινγν λα 

επεξεάδεηαη θαη απφ άιιεο ξνέο ελέξγεηαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηνπ 

θιηκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η αηκφζθαηξα, ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ην ρηφλη θαη νη 

πάγνη (θξπφζθαηξα), νη σθεαλνί θαη άιινη κηθξννξγαληζκνί ηνπ λεξνχ (πδξφζθαηξα) 

θαη νη δσληαλνί νξγαληζκνί (βηφζθαηξα) απνηεινχλ έλα ζχλζεην ελεξγφ ζχζηεκα πνπ 

είλαη ην θιηκαηηθφ ζχζηεκα. Σν αζηαζέζηεξν θαη πην γξήγνξα κεηαβαιιφκελν κέξνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αηκφζθαηξα. Απνηειείηαη θπξίσο απφ άδσην(Ν2 78,1%), 

νμπγφλν(Ο2 20,9%) ηα νπνία είλαη αέξηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κφλν κε ηελ 

εηζεξρφκελε ειηαθή αθηηλνβνιία. H ζχλζεζε ηεο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο  

παξακέλεη ακεηάβιεηε.   

    ηελ αηκφζθαηξα εληνπίδεηαη θαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ αεξίσλ, ην νπνίν 

αιιειεπηδξά κε ηελ ππέξπζξε καθξνθπκαηηθή αθηηλνβνιία πνπ επαλεθπέκπεη ε Γε 

θαη ε ζχλζεζή ηνπ έρεη αιιάμεη κε ηελ εμέιημε ηεο Γεο. Σα αέξηα απηά παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζεξκνθξαζία θαη ην θιίκα ηνπ πιαλήηε θαη νλνκάδνληαη αέξηα 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πδξφζθαηξα, ε θάιπςε, πεξίπνπ 70% ηεο γήηλεο 

επηθάλεηαο απφ ηνπο σθεαλνχο, αιιά θαη ν κεγάινο φγθνο ππφγεησλ πδάησλ ηελ 

θαζηζηνχλ πνιχ ζεκαληηθή. Οη σθεαλνί ιεηηνπξγνχλ σο ξπζκηζηέο ηνπ γήηλνπ 

θιίκαηνο, αιιά θαη σο πεγή θπζηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ θιίκαηνο εμαηηίαο ηεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
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θπθινθνξίαο θαη ηεο κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπο . Σν θιηκαηηθφ ζχζηεκα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ θξπφζθαηξα ιφγσ ηεο πςειήο αλαθιαζηηθφηεηαο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ησλ πάγσλ, ηεο ρακειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο θαη ηεο επηξξνήο ησλ 

παγφβνπλσλ ζηελ σθεάληα θπθινθνξία. Η επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, κε ηε ζεηξά ηεο, 

ειέγρεη ηελ ελέξγεηα πνπ δέρεηαη απφ ηνλ ήιην θαη επηζηξέθεη ζηελ αηκφζθαηξα κε ηε 

κνξθή ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο.  

    Σέινο, ε ζχλζεζε ηεο αηκφζθαηξαο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ζαιάζζηα θαη 

επίγεηα βηφζθαηξα . Ο βηφθνζκνο επεξεάδεη ηε ιήςε θαη απειεπζέξσζε ησλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο, απειεπζεξψλνληαο ζηελ αηκφζθαηξα 

ζεκαληηθά πνζά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ζαιάζζηα θαη επίγεηα θπηά. 

Γηαδξακαηίδεη δειαδή έλα θεληξηθφ ξφιν ζηνλ θχθιν ηνπ άλζξαθα θαη ζηε 

γεληθφηεξε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θιίκαηνο. 

    Η θιηκαηηθή αιιαγή αλαθέξεηαη ζηε κεηαβνιή ηνπ παγθνζκίνπ θιίκαηνο θαη 

εηδηθφηεξα ζε κεηαβνιέο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ εθηείλνληαη ζε κεγάιε 

ρξνληθή θιίκαθα. Σν θιίκα ηεο Γεο κεηαβάιιεηαη δηαξθψο, κε πνηθίινπο ξπζκνχο 

απφ ηελ απαξρή ηνπ θφζκνπ, αιιά νη δηαθπκάλζεηο απηέο ππήξμαλ αξγέο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ηξέρνπζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε ηελ ηαρχηεηα απηήο 

ηεο δηαθχκαλζεο, ηε ιεγφκελε «ρξνληθή θιίκαθα» ησλ αιιαγψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ηξέρνπζεο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Η κέζε ζεξκνθξαζία ξπζκίδεηαη 

απφ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο εηζεξρφκελεο θαη ηεο εμεξρφκελεο ελέξγεηαο, ε νπνία 

θαζνξίδεη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Γεο. Ωο εθ ηνχηνπ, νπνηνζδήπνηε παξάγνληαο 

πνπ πξνθαιεί κηα αιιαγή ζηελ πνζφηεηα ηεο εηζεξρφκελεο ή εμεξρφκελεο ελέξγεηαο, 

ν νπνίνο δηαηεξείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (δεθαεηίεο ή πεξηζζφηεξν), κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε θιηκαηηθή αιιαγή. Οξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη θπζηθνί ή ελδνγελείο ζην θιηκαηηθφ ζχζηεκα, φπσο νη αιιαγέο 

ζηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ε ειηαθή παξαγσγή ή ε ηξνρηά ηεο Γεο γχξσ απφ 

ηνλ Ήιην.( Stefano Caserini – Istituto Oikos) 

    Οη κεηαβνιέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο σο πξνο 

ηε κέζε θαηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο ή ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπ, πνπ εθηείλνληαη ζε βάζνο 

ρξφλνπ δεθαεηηψλ ή πεξηζζφηεξσλ αθφκα εηψλ. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο νθείινληαη ζε 

θπζηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε επηπηψζεηο ζην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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θιίκα, φπσο ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο αηκφζθαηξαο. ηε χκβαζε-Πιαίζην 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο Κιηκαηηθέο Μεηαβνιέο  (UNFCC), ε θιηκαηηθή αιιαγή 

νξίδεηαη εηδηθφηεξα σο ε κεηαβνιή ζην θιίκα πνπ νθείιεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο δηαθξίλνληαο, ηνλ φξν απφ ηελ 

θιηκαηηθή κεηαβιεηφηεηα πνπ έρεη θπζηθά αίηηα.  

    Η κειέηε ησλ θιηκαηηθψλ πεξηφδσλ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα 

ηεζζεξάκηζη δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα δσήο ηνπ πιαλήηε ππήξμαλ ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο ζηηο θιηκαηηθέο παξακέηξνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θιίκα ηεο γεο. 

Απηέο αθνξνχζαλ ζεξκέο θαη ςπρξέο παγεηψδεηο θιηκαηηθέο πεξηφδνπο. Μέρξη ηνλ 

11ν αηψλα κ.Υ. ππήξμαλ ζεξκνί άλεκνη κε δηαθνπή απφ ην 15ν σο ην 19ν αηψλα φπνπ 

ππήξμαλ ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα 

αξρίδεη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηηο πξνβιέςεηο λα δείρλνπλ αλνδηθή ηάζε θαη 

θαηά ηνλ 21ν αηψλα (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2011). ε επηζηεκνληθφ αιιά θαη ζε 

πνιηηηθφ επίπεδν είλαη πιένλ απνδεθηφ φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε ππεξζέξκαλζε 

ηνπ πιαλήηε νθείινληαη θαηά έλα κέξνο ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο παξάιιεια κε έλα 

κεγάιν κέξνο ην νπνίν νθείιεηαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (Αβξάκε, 2015). 

    Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ππνβαζκίζηεθε εμαηηίαο ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ηεο αιφγηζηεο 

ππεξθαηαλάισζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο , 

γεγνλφο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ αλεπηπγκέλνπ 

θαη αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ. Παγθφζκηνο ζθνπφο ησλ θξαηψλ, θνξέσλ θαη 

ζπιιφγσλ είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζε φια ηα 

γεσγξαθηθά επίπεδα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληζφηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

εκαληηθφ είλαη επίζεο φηη έρεη αλαπηπρζεί έλα θίλεκα παγθφζκηαο εκβέιεηαο ην 

νπνίν έρεη σο θπξίαξρν ζηφρν λα πξνσζήζεη ηελ ηζνθαηαλνκή ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

βαξψλ θαη ηελ θιηκαηηθή δηθαηνζχλε. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
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1.2 Κλιμαηική αλλαγή και ενέπγεια. Γιαηί μαρ απαζσολούν; 

    Με ηελ αιιαγή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ αλαζχληαμε ησλ αθηψλ θαη ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ε αλεμέιεγθηε ηξνπή πνπ έρεη πάξεη ε 

θιηκαηηθή αιιαγή απεηιεί λα ππνβαζκίζεη ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία νηθνδνκείηαη ε 

ζχγρξνλε θνηλσλία. Γηα ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ επηπέδσλ ζέξκαλζεο, ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΔ, δεζκεχηεθε λα πεξηνξίζεη ηε κέζε αχμεζε 

ηεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο ζε πνιχ ρακειφηεξν απφ 2 ° C πάλσ απφ ηα 

πξνβηνκεραληθά  επίπεδα θαη λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ελεξγεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο αχμεζεο αθφκα πεξηζζφηεξν ζηνπο 1,5 ° C. Η ζπκθσλία απηή ππνγξάθεθε ζηελ 

21ε δηάζθεςε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (COP 21) ηεο UNFCCC ην 2015 ζην 

Παξίζη. Ο ζηφρνο ησλ 2 ° C είρε ήδε ζπκθσλεζεί ην 2009 ζηελ δηάζθεςε (CΟP 15) 

ζηελ Κνπεγράγε. Γηα λα ζπκβάιεη ζε απηφλ ηνλ παγθφζκην ζηφρν, ε ΔΔ έρεη 

δεζκεπηεί λα κεηψλεη ζπλερψο ηελ πνζφηεηα ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 

εθπέκπεη. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη δεζκεπηεί αθφκε, λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80-90% έσο ην 2050 ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Σν 

CO2 είλαη ην πην δηαδεδνκέλν αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ην νπνίν αληηπξνζψπεπε ην 

82% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηεο ΔΔ ην 2013. Άιια αέξηα 

GHG είλαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην κεζάλην θαη ηα θζνξηνχρα αέξηα. Σν ζχλνιν 

ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κεηξάηαη ζπρλά ζε ηζνδχλακα CO2 γηα λα θαηαζηνχλ 

ηα δεδνκέλα ζπγθξίζηκα. Δθηφο απφ ηνλ άκβιπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη 

πνιηηηθέο γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα έρνπλ επηπιένλ νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ πγεία, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ησλ θηλδχλσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ πγεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη θαη ε επεκεξία ησλ 

πνιηηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ηδηαίηεξα ζηηο πφιεηο. Η κεηάβαζε πξνο κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δελ είλαη κφλν κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο θαηαζηξνθηθήο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. Οη πνιηηηθέο γηα ην θιίκα θαη 

ηελ ελέξγεηα ζπκβάιινπλ ζηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα 

ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο. Η ψζεζε γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη  

ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε - δχν βαζηθνί κνρινί γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ - κπνξεί 

λα σζήζεη ηελ θαηλνηνκία θαη λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 

ζηφρνη ηεο ΔΔ "20-20-20" ζπλδένληαη επίζεο κε άιινπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020», ηδίσο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο. Η ΔΔ κπνξεί λα θαηαζηεί εγεηηθή αγνξά ζε ηνκείο κε πςειή 
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παγθφζκηα δήηεζε. Η δεκηνπξγία δήηεζεο γηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξα «πξάζηλα» 

πξντφληα, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δχλακεο ησλ εμαγσγψλ 

ζηελ αλαπηπζζφκελε παγθφζκηα αγνξά, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ηα έμππλα δίθηπα, ε απνζήθεπζε 

ελέξγεηαο ή ηα ειεθηξηθά νρήκαηα. Σαπηφρξνλα, ε απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο ζα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ κεηψλνληαο 

ην θφζηνο παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε 

θαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ζηελ ΔΔ κεηαμχ 175 θαη 320 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ζε 

θφζηνο εηζαγσγήο ελέξγεηαο εηεζίσο θαηά ηα επφκελα 40 ρξφληα . Όπσο ζεκεηψλεηαη 

ζηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία Έλσζε Καηλνηνκίαο, ε ψζεζε γηα θαηλνηνκία 

ηερλνινγίαο θαη πνιηηηθήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ.  

    Σν πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα κηα αλζεθηηθή ελεξγεηαθή έλσζε κε κηα 

κειινληηθή πνιηηηθή γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ε νπνία εηζήρζε ην 2015, 

ζπκπιεξψλεη ηελ πθηζηάκελε δηαθπβέξλεζε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ 

ελέξγεηα έσο ην 2020 θαη θαζνδεγεί ηελ αλάπηπμε κέρξη ην 2030. ηφρνο ηεο είλαη ε 

δηαζθάιηζε αζθαινχο , νηθνλνκηθά πξνζηηνχ θαη θηιηθνχ πξνο ην θιίκα ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ, εζηηάδνληαο ζε πέληε ζπλαθείο θαη ακνηβαία ππνζηεξηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

1) αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ΔΔ, 2) ηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο 

ζηελ ΔΔ , 3) βειηηψζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο , 4) κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη 5) έξεπλα θαη θαηλνηνκία.  
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1.3 Αίηια και επιπηώζειρ ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ 

    Μέζσ ηεο ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηεο απνςίισζεο ησλ 

νκβξφθηισλ δαζψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο ην θιίκα θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο γεο 

ζπλερψο επεξεάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Μέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξνζηίζεληαη   ηεξάζηηεο πνζφηεηεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηα αέξηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αηκφζθαηξα, πξνθαιψληαο αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. 

Αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Οξηζκέλα αέξηα ηεο αηκφζθαηξαο ιεηηνπξγνχλ φπσο ην γπαιί ησλ ζεξκνθεπίσλ, 

παγηδεχνληαο ηε ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ θαη εκπνδίδνληαο ηε δηάρπζή ηεο ζην 

δηάζηεκα. 

Πνιιά απφ απηά ηα αέξηα ππάξρνπλ ζηε θχζε, ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα φκσο 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ νξηζκέλσλ απφ απηά ζηελ 

αηκφζθαηξα, ηδίσο ησλ εμήο: 

 δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 

 κεζάλην 

 ππνμείδην ηνπ αδψηνπ 

 θζνξηνχρα αέξηα 

Σν CO2 είλαη ην αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ παξάγεηαη ζπρλφηεξα απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επζχλεηαη γηα ην 63% ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ 

πιαλήηε πνπ νθείιεηαη ζ’ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Η ζπγθέληξσζή ηνπ ζηελ 

αηκφζθαηξα είλαη ζήκεξα θαηά 40% πςειφηεξε απφ φ, ηη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

εθβηνκεράληζεο.   

Άιια αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ εθιχνληαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο αιιά παγηδεχνπλ 

ηε ζεξκφηεηα πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην CO2, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη θαηά 

πνιχ ηζρπξφηεξα. Σν κεζάλην επζχλεηαη γηα ην 19% ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 

απφ αλζξσπνγελείο αηηίεο θαη ην ππνμείδην ηνπ αδψηνπ γηα ην 6%. (europa.eu) 
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Αίηια αύξηζηρ ηων εκπομπών 

Τπάξρνπλ αξθεηά αίηηα ηα νπνία έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ. 

Η θαχζε ηνπ άλζξαθα, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ παξάγεη δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη ππνμείδην ηνπ αδψηνπ. Η απνςίισζε ησλ δαζψλ είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα αίηηα θαζψο ,ηα δέληξα ζπκβάιινπλ ζηε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο δηφηη 

απνξξνθνχλ ην CO2 απφ ηελ αηκφζθαηξα. πλεπψο, φηαλ κεηψλνληαη, ράλεηαη απηφ 

ην ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ν άλζξαθαο πνπ ζα απνζεθεπφηαλ ζ' απηά ειεπζεξψλεηαη 

ζηελ αηκφζθαηξα, επηδεηλψλνληαο ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δπίζεο κε ηελ 

ζηαζεξή αχμεζε ηεο θηελνηξνθίαο θαη ην γεγνλφο φηη νη αγειάδεο θαη ηα 

αηγνπξφβαηα παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο κεζαλίνπ θαηά ηελ πέςε ηεο ηξνθήο ηνπο. 

Αθφκε ,ηα αδσηνχρα ιηπάζκαηα επζχλνληαη γηα ηηο εθπνκπέο ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ. 

Σέινο ,ηα θζνξηνχρα αέξηα έρνπλ ηεξάζηηα ζεξκαληηθή επίδξαζε, έσο θαη 23.000 

θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ CO2. Δπηπρψο εθιχνληαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο 

θαη θαηαξγνχληαη ζηαδηαθά ζχκθσλα κε θαλνληζκφ ηεο ΔΔ. (europa.eu) 

Τπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε 

Η κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο ζήκεξα είλαη θαηά 0,85ºC πςειφηεξε απφ φζν ήηαλ ζην 

ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη θάζε κία απφ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ήηαλ ζεξκφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελή ηεο, απφ ηφηε πνπ άξρηζε ε 

θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ην 1850. 

Οη επηθαλέζηεξνη θιηκαηνιφγνη ηνπ θφζκνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ηεο ππεξζέξκαλζεο πνπ παξαηεξείηαη απφ 

ηα κέζα ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Μηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 2°C ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνβηνκεραληθή επνρή ζεσξείηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο σο ην φξην πέξαλ ηνπ νπνίνπ 

ζα ππάξμεη πνιχ κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα επηθίλδπλεο θαη πηζαλψο θαηαζηξνθηθέο 

αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ πιαλήηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη 

αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε 

θάησ απφ 2°C. (europa.eu) 

Όιεο νη πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Έηζη 

πξνθχπηεη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ ζηηο πνιηθέο πεξηνρέο θαη θαη’επέθηαζε ε αχμεζε 

ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Αξθεηέο θνξέο ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη νη 
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βξνρνπηψζεηο πιήηηνπλ νξηζκέλεο πεξηνρέο ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή άιιεο δνθηκάδνληαη 

απφ κεγάιεο έληαζεο θαχζσλεο θαη μεξαζίεο. Οη επηπηψζεηο απηέο αλακέλεηαη λα 

εληαζνχλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

Σήμε ησλ πάγσλ θαη άλνδνο ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζψλ 

Όηαλ ην λεξφ ζεξκαίλεηαη, πξνθαιείηαη ε δηαζηνιή ηνπ. Σαπηφρξνλα ε ππεξζέξκαλζε 

ηνπ πιαλήηε πξνθαιεί ηελ θαηάξξεπζε φγθσλ πάγνπ ζηνπο δχν πφινπο θαη ηελ ηήμε 

ησλ παγεηψλσλ. Δμαηηίαο ησλ αιιαγψλ απηψλ, αλεβαίλεη ε ζηάζκε ησλ ζαιαζζψλ κε 

απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη πιεκκχξεο θαη δηάβξσζε ζηηο αθηέο θαη ηηο πεδηλέο 

παξάθηηεο πεξηνρέο. 

Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, κεηαηφπηζε ησλ βξνρνπηψζεσλ 

Οη ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο θαη άιια αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα εκθαλίδνληαη νινέλα 

θαη ζπρλφηεξα θαη πξνθαινχλ πιεκκχξεο θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, 

θαζψο θαη πεξηνξηζκφ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

πλέπεηεο γηα ηελ Δπξψπε 

 Σα θχκαηα θαχζσλα, δαζηθέο ππξθαγηέο θαη μεξαζίεο πιήηηνπλ φιν θαη ζπρλφηεξα 

ηηο ρψξεο ηεο λφηηαο θαη θεληξηθήο Δπξψπεο. 

 Οη θίλδπλνη μεξαζίαο θαη αλεμέιεγθησλ ππξθαγηψλ ζπλερψο απμάλνληαη ,εμαηηίαο ηεο 

ιεηςπδξίαο ζηηο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. 

 Καζψο ε Βφξεηα Δπξψπε δέρεηαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο βξνρνπηψζεσλ εθηηκάηαη 

φηη θαη νη πιεκκχξεο ζα γίλνπλ ζχλεζεο θαηλφκελν ηνλ ρεηκψλα. 

 Οη αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ δνπλ ζήκεξα 4 ζηνπο 5 Δπξσπαίνπο, εθηίζεληαη ζε 

θαχζσλεο, πιεκκχξεο ή ζηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, αιιά ζπρλά δελ είλαη 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

πλέπεηεο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

Πνιιέο θησρέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ 

πιήηηνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ εθεί ζπρλά εμαξηψληαη 

αξθεηά απφ ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη δηαζέηνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο πφξνπο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 
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Κίλδπλνη γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία 

Η θιηκαηηθή αιιαγή έρεη ήδε επηπηψζεηο ζηελ πγεία: 

 εκεηψλεηαη ζπλερψο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ θαχζσλα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη κείσζε ησλ ζαλάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θξχν ζε άιια θξάηε κέιε. 

 Παξαηεξνχληαη ήδε αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή νξηζκέλσλ αζζελεηψλ πνπ 

κεηαδίδνληαη κε ην λεξφ θαζψο θαη θνξέσλ λφζσλ. 

Κφζηνο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία 

Δμαηηίαο ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ επηθέξεη ε θιηκαηηθή αιιαγή ,νη πιηθέο δεκίεο θαη νη 

δεκίεο ζηηο ππνδνκέο απμάλνληαη κε απνηέιεζκα λα κεγαιψλεη θαη ην θφζηνο γηα ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. Σν δηάζηεκα 1980 - 2011, νη πιεκκχξεο έπιεμαλ 

πεξηζζφηεξα απφ 5,5 εθαηνκκχξηα άηνκα θαη πξνθάιεζαλ άκεζεο νηθνλνκηθέο δεκίεο 

άλσ ησλ 90 δηζ. επξψ. 

Η γεσξγία, ε δαζνθνκία, ε ελέξγεηα θαη ν ηνπξηζκφο πιήηηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

θαζψο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην επίπεδν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ 

βξνρνπηψζεσλ. 

Κίλδπλνη γηα ηελ άγξηα παλίδα θαη ρισξίδα 

Η θιηκαηηθή αιιαγή ζπληειείηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη έηζη πνιιά είδε θπηψλ 

θαη δψσλ αγσλίδνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Πνιιά είδε πνπ δνπλ ζηελ 

μεξά ή ζε γιπθά θαη ζαιαζζηλά λεξά έρνπλ ήδε κεηαθηλεζεί πξνο λέεο πεξηνρέο. 

Οξηζκέλα είδε θπηψλ θαη δψσλ ζα αληηκεησπίζνπλ πςειφ θίλδπλν εμαθάληζεο εάλ ε 

κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο εμαθνινπζήζεη λα απμάλεηαη αλεμέιεγθηα. ( europa.eu) 
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ΜΔΡΟ Β  

ΔΙΑΓΩΓΗ 

    Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιαλήηε, φπσο θαη ε Δπξψπε, βηψλεη κία πξσηνθαλή 

πεξίνδν αιιαγψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε άκβιπλε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ πνιπεηή θνηλσληθννηθνλνκηθή πξφνδν θαη έθεξε ζην πξνζθήλην 

ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νμχλζεθαλ 

δηάθνξεο καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε πίεζε ζηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο Δπξψπεο ζε απηήλ ηελ 

κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα, απαηηνχληαλ ε δεκηνπξγία λέσλ πξαθηηθψλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα ζα μεπεξλνχζε ην ηέικα, ζην νπνίν 

βξηζθφηαλ. 

    Οη αδπλακίεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο νη νπνίεο ήιζαλ ζηελ επηθάλεηα κε ηελ 

θξίζε, ήηαλ δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ κφλν κε δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

δειαδή κεηαξξπζκίζεηο πνπ σο επί ην πιείζηνλ βαζίδνληαη ζε εζληθέο πξνζπάζεηεο, 

αιιά ηα ζεκέιηα ηνπο βξίζθνληαη πάλσ ζε επξσπατθά επηηεχγκαηα, φπσο ε εληαία 

αγνξά, ε θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή θαη άιιεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Ο αληαγσληζκφο είλαη 

έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ε Δπξψπε έπξεπε λα πηνζεηήζεη θαη λα ην 

αλαβαζκίζεη έηζη ψζηε λα δηαηεξήζεη ην πξφηππν ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο.     

    Έηζη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ πνπ είραλ 

αλαθχςεη, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο, δξνκνιφγεζαλ ην 2010 κία 

ζηξαηεγηθή γηα δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ηελ επφκελε δεθαεηία: ηε ζηξαηεγηθή 

«Δπξψπε 2020».  Η ζηξαηεγηθή απηή ζρεδηάζηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θξίζε θαζψο θαη γηα λα 

πξνηείλεη ηηο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κέζσ αλαπηπμηαθψλ κέηξσλ κε 

ζθνπφ ε επξσπατθή νηθνλνκία  λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε ζην κέιινλ.             
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2.1 ηπαηηγική Δςπώπη 2020 

    Η ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο 

δεθαεηίαο πνπ δηαλχνπκε πνπ ζηφρν έρεη ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο. Η ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζηηο 17 Ινπλίνπ 2010 σο δηάδνρνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, 

πηνζεηψληαο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο νξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ δελ 

επεηεχρζεζαλ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 

απαζρφιεζεο. Σα θνηλά ζεκεία αθνξνχλ ηελ ζεκειίσζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, 

ηελ επέλδπζε ζηελ θαηλνηνκία, ηελ πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. (Nugent, 2012 ζει.473) 

    Δίλαη ελ νιίγνηο, ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο ε νπνία 

ηνλίδεη ηελ έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, σο έλαλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα κπνξέζνπλ λα μεπεξαζηνχλ νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο, λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηά 

ηεο θαη λα εληζρπζεί ε βηψζηκε θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο.  

     Πην αλαιπηηθά, ε Έλσζε έζεζε πέληε θηιφδνμνπο ζηφρνπο –γηα ηελ απαζρφιεζε, 

ηελ θαηλνηνκία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ην θιίκα/ελέξγεηα κε 

ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ κέρξη ην 2020. Κάζε θξάηνο-κέινο ινηπφλ, έρεη πηνζεηήζεη 

ηνπο δηθνχο ηνπ εζληθνχο ζηφρνπο ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο ηνκείο. 

πγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν ζηεξίδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή απηή. 

 

 

πεγή: eurostat 
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2.2 ηόσοι 

    Όζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ,απηνί εκπίπηνπλ θπξίσο  ζηα πεδία 

ηεο απαζρφιεζεο , ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ,ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ελέξγεηαο 

, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ζηφρνη πνπ καο ελδηαθέξνπλ είλαη απηνί πνπ αθνξνχλ ηηο 

δξάζεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη είλαη νη εμήο:  

- ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηα 

επίπεδα ηνπ 1990 

- ην 20% ηεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

- ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20%. 

 

 

     Source: Eurostat 
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    Δίλαη γεγνλφο φηη απηνί νη ζηφρνη έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά . ηνρεχνπλ ζηελ 

απεηθφληζε ηεο πξνφδνπ ζε βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζεη ε ΔΔ 

έσο ην 2020. Απαξαίηεηε είλαη ε κεηάθξαζε ησλ ζηφρσλ σο εζληθψλ, κε ζθνπφ ην 

θάζε θξάηνο κέινο λα έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ εθάζηνηε 

ζηφρνπ. Δμαιείθεηαη θάζε είδνπο θαηακεξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ, αθνχ είλαη θνηλνί 

ζηφρνη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ φιεο ηηο ρψξεο κε ζπλδπαζκφ επξσπατθψλ θαη 

εζληθψλ κέηξσλ. Σέινο ,είλαη αιιειέλδεηνη θαη αιιεινεληζρπφκελνη θαζψο γηα 

παξάδεηγκα: 

- ε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε 

κείσζε ηεο θηψρεηαο 

- ε Δ&Α θαη ε θαηλνηνκία, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 

απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο 

- ε επέλδπζε ζε θαζαξφηεξεο ηερλνινγίεο έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηαπηφρξνλα ηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο. (Europa.eu) 
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2.3 Δθαπμογή ηηρ ηπαηηγικήρ  

    Η ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» απνηειεί  πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δηεμάγνληαη ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Η θάζε ρψξα ηεο 

ΔΔ ζέηεη εζληθνχο ζηφρνπο ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ 

ζηφρσλ ηεο ΔΔ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιιεη εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφνδν 

απηψλ ησλ ζηφρσλ , ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

    Γηα ηε ζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο επηζηξαηεχνληαη επίζεο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ φπσο γηα παξάδεηγκα ε Δληαία Αγνξά, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  (γηα ηε ζηήξημε ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο) 

θαη ε εκπνξηθή πνιηηηθή πνπ ζηφρν έρεη λα βειηηψζεη θαη λα εληζρχζεη ηηο εκπνξηθέο 

ζρέζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαζψο θαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ρσξψλ 

εθηφο ηεο ΔΔ.       
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ΜΔΡΟ Γ 

3.1 Η μείωζη ηων εκπομπών αεπίος θεπμοκηπίος ηηρ ΔΔ: ζηόσορ 2020. 

 

    Η κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο 

ζηφρνπο ηεο «ηξαηεγηθήο Δπξψπεο 2020». Η Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιν ηεο 

ζηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 20% , ζπγθξηηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. 

Σα θπξηφηεξα κέζα πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη πξψηνλ ην 

«χζηεκα γηα ηελ εκπνξία εθπνκπψλ ζηελ ΔΔ».( EU ETS), θαη δεχηεξνλ ε 

«Απφθαζε επηκεξηζκνχ ηεο πξνζπάζεηαο» (Effort Sharing Decision).  

    Σν ζχζηεκα εθπνκπψλ αεξίσλ ηεο ΔΔ ζέηεη έλα εληαίν φξην ζε επίπεδν ΔΔ γηα 

πεξηζζφηεξνπο απφ 11.000 ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο εθπνκπέο απφ πηήζεηο εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. Δπηηξέπεη ζε απηνχο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ ηνπο ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ. Σν αλψηαην φξην 

ζπξξηθλψλεηαη θάζε ρξφλν γηα λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 21% έσο ην 

2020 ζε ζχγθξηζε κε ην 2005. Η Δπηζεψξεζε πγθνηλσληαθνχ Γηθαίνπ ζέηεη 

δεζκεπηηθφ ζηφρν γηα ηηο εθπνκπέο GHG γηα θάζε θξάηνο κέινο γηα ηνκείο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα εθπνκπψλ αεξίσλ ηεο ΔΔ. Οη ζηφρνη ησλ θξαηψλ 

κειψλ γηα ηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο (φπσο νη κεηαθνξέο, ηα 

θηίξηα, ε γεσξγία θαη ηα απφβιεηα) θπκαίλνληαη απφ 20% κείσζε ζε 20% αχμεζε 

ησλ εθπνκπψλ έσο ην 2020, αληαλαθιψληαο ηηο δηαθνξέο ζηνλ ζρεηηθφ πινχην. Οη 

ιηγφηεξν εχπνξεο νηθνλνκίεο επηηξέπεηαη λα απμήζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ πςειφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

   Μέρξη ην 2020, ε λνκνζεζία απαηηεί νη εζληθνί ζηφρνη λα επηηχρνπλ ζπιινγηθά 

κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ ηεο ΔΔ απφ ηνπο ηνκείο 

εθηφο ηνπ ΔΓΔ ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005.Μαδί, ην ζχζηεκα εκπνξίαο 

αεξίσλ ηεο ΔΔ θαη ε ESD ζα κεηψζνπλ ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο ζε 14% θάησ απφ ηα 

επίπεδα ηνπ 2005 κέρξη ην 2020. Απηφ ζεκαίλεη κείσζε θαηά 20% θάησ απφ ηα 

επίπεδα ηνπ 1990. Δθηφο απφ απηά ηα δχν γεληθά κέζα, ε ΔΔ έρεη εθαξκφζεη κηα 

ζεηξά εξγαιείσλ πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπνκπψλ απφ νξηζκέλνπο 

ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
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3.2 Europe 2020 headline indicator. 

 

 

    Μέρξη ην 2016, ε ΔΔ ζην ζχλνιφ ηεο είρε κεηψζεη ηηο αλζξσπνγελείο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 22,4% ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Έλα 

κεγάιν κέξνο απηήο ηεο κείσζεο ζπλέβε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Απφ ην 1990 

έσο ην 1994 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πηψζε 6,8%, θπξίσο ιφγσ δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη 

κεηάβαζεο απφ άλζξαθα ζε θπζηθφ αέξην. 

    Παξά ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, απφ ην 1998 έσο ην 2007, νη 

εθπνκπέο ζηαζεξνπνηνχληαη ζην 92-94% πεξίπνπ ησλ επηπέδσλ ηνπ 1990. Απηφ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ απνβιήησλ, ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ, ηεο κείσζεο ηεο ρξήζεο ησλ 

αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαη ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηα θαχζηκα πνπ 

θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν άλζξαθα ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη θπζηθφ 

αέξην. 

    Η απφηνκε κνλνεηήο πηψζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 εκθαλίζηεθε κεηαμχ 2008 θαη 2009 (- 7,2%). Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ε νηθνλνκηθή θξίζε κείσζε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, 

ηνλ φγθν ησλ κεηαθνξψλ θαη ηε δήηεζε ελέξγεηαο. Σα επφκελα ρξφληα παξαηεξήζεθε 

αξγή αλάθακςε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. 
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    Η πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ παξαηεξήζεθε 

κεηαμχ ηνπ 2010 θαη ηνπ 2014 κπνξεί λα απνδνζεί ζε ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο: 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ, ηαρεία αλάπηπμε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη επαθφινπζν ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο. Η 

επαθφινπζε ειαθξά αχμεζε ησλ εθπνκπψλ κεηαμχ ησλ εηψλ 2014 θαη 2015 

νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο ρεηκψλα θαη ζηελ αληίζηνηρε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ζεξκφηεηαο. Η πην πξφζθαηε κείσζε εθπνκπψλ θαηά 0,4 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (ή 19,7 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ηζνδπλάκνπ CO2) κεηαμχ 2015 

θαη 2016 ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε 2,0% ηνπ ΑΔΠ. Απηή ε ειαθξά κείσζε 

νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ αιιαγή θαπζίκσλ απφ άλζξαθα ζε αέξην ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλεο ρψξεο θαη αληηζηαζκίζηεθε ζε θάπνην βαζκφ απφ ηελ 

αχμεζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ηφζν επηβαηηθψλ φζν θαη 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

3.2.1 Βαζικά μέζα πολιηικήρ για ηη μείωζη ηων εκπομπών διοξειδίος ηος 

άνθπακα. 

 

    Η ΔΔ έρεη ζεζπίζεη νξηζκέλα κέζα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο 

εθπνκπψλ ηεο ΔΔ (EU ETS) θαη ηεο απφθαζεο επηκεξηζκνχ ηεο πξνζπάζεηαο (ESD). 

Οη ζεκαληηθφηεξεο, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα σο θχξηαο πεγήο 

εθπνκπψλ, είλαη εθείλεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ αλαλεψζηκε 

ελέξγεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. 

    Η νδεγία γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (RED) ζέηεη έλα πιαίζην γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Καζηεξψλεη ππνρξεσηηθνχο 

εζληθνχο ζηφρνπο, ιεπηνκεξείο πξνγξακκαηηζκνχο θαη απαηηήζεηο ηαθηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη θαλφλεο απινχζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ην πιαίζην απηφ, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα ζηήξημεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο ηερλνινγίεο. Η νδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε δεκηνπξγεί έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ηεο ΔΔ. πκπιεξψλεηαη απφ εηδηθά ηνκεαθά κέζα, φπσο ε νδεγία γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ , ε νπνία θαζνξίδεη ηα πξφηππα γηα ηε κφλσζε ζε 

λεφδκεηα θηίξηα, ηελ νδεγία νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ νξίδεη πξφηππα απφδνζεο 
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γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα θαη ηελ νδεγία γηα ηε θνξνινγία ηεο 

ελέξγεηαο , ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο ειάρηζηνπο ζπληειεζηέο γηα ηα ελεξγεηαθά 

πξντφληα.  

    Γηα λα απμεζεί ε ελεξγεηαθή απφδνζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ε ΔΔ έρεη ζέζεη 

ππνρξεσηηθνχο ζηφρνπο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ηα λέα επηβαηηθά απηνθίλεηα . Σα 

απηνθίλεηα πξέπεη λα εθπέκπνπλ έσο θαη 95 γξακκάξηα CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηά 

κέζν φξν κέρξη ην 2020. Οκνίσο, ν θαλνληζκφο Vans πεξηνξίδεη ηηο εθπνκπέο CO2 

απφ ηα λέα θνξηεγά κέρξη ην 1757 CO2 αλά ρηιηφκεηξν έσο ην 2017. 

 

3.2.2 Σο 2030 κλίμα και ενεπγειακό πλαίζιο. 

 

    Σν πιαίζην γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ 2030 εγθξίζεθε απφ ηνπο εγέηεο ηεο 

ΔΔ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 θαη ζηεξίδεηαη ζηε δέζκε κέηξσλ γηα ην θιίκα θαη ηελ 

ελέξγεηα γηα ην 2020. Η ζηξαηεγηθή θαζνξίδεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο γηα ην έηνο 

2030: 

 • Σνπιάρηζηνλ 40% πεξηθνπέο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (απφ ηα επίπεδα 

ηνπ 1990)  

• Μεξίδην ηνπιάρηζηνλ 27% γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 • Σνπιάρηζηνλ 27% βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

    Σν πιαίζην ηνπ 2030 ζχκθσλα κε ηε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ηνπ ράξηε 

πνξείαο γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην 2050, ε νπνία θαζνξίδεη ην δξφκν πξνο ηνλ ζηφρν ηεο ΔΔ 

γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 80-95% έσο ην 2050 ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 

1990. 

    Πην αλαιπηηθά θαη φζνλ αθνξά ηελ πεξηθνπή ηνπ 40% ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ 

ζεξκνθεπίνπ:  

Δθπνκπέο ζεξκνθεπίνπ - κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% 
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 Σν πιαίζην πεξηιακβάλεη δεζκεπηηθφ ζηφρν γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 

1990 κέρξη ην 2030. 

Απηφ ζα επηηξέςεη ζηελ ΔΔ: 

• λα ιάβεη νηθνλνκηθά απνδνηηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 

ζηφρνπ ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ θαηά 80-95% έσο ην 2050 ζην πιαίζην ησλ 

αλαγθαίσλ κεηψζεσλ απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο σο νκαδνπνίεζε, 

• λα πξνβεί ζε δίθαηε θαη θηιφδνμε ζπκβνιή ζηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ. 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπιάρηζηνλ 40%: 

• Οη θιάδνη ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ (ETS) ζα πξέπεη λα 

κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο θαηά 43% (ζε ζχγθξηζε κε ην 2005) - γηα ην ζθνπφ απηφ, ην 

ΔΓΔ πξφθεηηαη λα κεηαξξπζκηζηεί θαη λα εληζρπζεί 

• νη ηνκείο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ΔΓΔ ζα πξέπεη λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο θαηά 

30% (ζε ζχγθξηζε κε ην 2005) - απηφ πξέπεη λα κεηαθξαζηεί ζε κεκνλσκέλνπο 

δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ηα θξάηε κέιε. 

Οθέιε 

    Μηα ζπλδπαζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2030 ζπκβάιιεη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο θαλνληζηηθήο βεβαηφηεηαο γηα ηνπο επελδπηέο θαη ζην ζπληνληζκφ 

ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Σν πιαίζην ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πξνφδνπ πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε ελφο ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, εμαζθαιίδνληαο πξνζηηή ελέξγεηα γηα 

φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, απμάλνληαο ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο 

ΔΔ, κεηψλνληαο ηελ εμάξηεζή καο απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο θαη δεκηνπξγψληαο  

λέεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε. Παξάγεη επίζεο νθέιε γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία κέζσ ηεο κεησκέλεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 
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3.2.3 Οικοδόμηζη ηηρ Δνεπγειακήρ Ένωζηρ 

    Η Δλεξγεηαθή Έλσζε ζηνρεχεη ζην λα θαηαζηήζεη ηελ ελέξγεηα πην αζθαιή, 

πξνζηηή θαη βηψζηκε. Γηεπθνιχλεη ηελ ειεχζεξε ξνή ελέξγεηαο πέξα απφ ηα ζχλνξα 

θαη ζα εμαζθαιίζεη έλαλ αζθαιή εθνδηαζκφ ζε θάζε ρψξα ηεο ΔΔ, γηα θάζε 

επξσπαίν πνιίηε. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη αλαλεσκέλεο ππνδνκέο ζπκβάινπλ ζηε 

κείσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη δεμηνηήησλ, θαζψο νη εηαηξείεο δηεπξχλνπλ ηηο εμαγσγέο θαη εληζρχνπλ 

ηελ αλάπηπμε. Θα νδεγήζεη ζε κηα βηψζηκε, ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα θαη θηιηθή 

πξνο ην πεξηβάιινλ νηθνλνκία, ζέηνληαο ηελ Δπξψπε ζηελ πξσηνπνξία ηεο 

παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, θαζαξψλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Η ζηξαηεγηθή ηεο Δλεξγεηαθήο 

Έλσζεο βαζίδεηαη πεξαηηέξσ ζην Πιαίζην γηα ην Κιίκα θαη ηελ Δλέξγεηα ηνπ 2030 

θαη ζηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα. Η Έλσζε Δλέξγεηαο 

απνηειείηαη απφ πέληε ζηελά ζπλδεδεκέλεο θαη ακνηβαία εληζρπηηθέο δηαζηάζεηο: 

• αζθάιεηα, αιιειεγγχε θαη εκπηζηνζχλε: δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο 

Δπξψπεο θαη δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο κέζσ αιιειεγγχεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ 

• κηα πιήξσο ελνπνηεκέλε εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο: λα επηηξέςεη ηελ ειεχζεξε 

ξνή ελέξγεηαο κέζσ ηεο ΔΔ κέζσ επαξθψλ ππνδνκψλ θαη ρσξίο ηερληθά ή 

θαλνληζηηθά εκπφδηα 

• ελεξγεηαθή απφδνζε: ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα κεηψζεη ηελ 

εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο, ζα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο θαη ζα νδεγήζεη ζε 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε 

• έξεπλα, θαηλνηνκία θαη αληαγσληζηηθφηεηα: ζηήξημε ησλ θαηλνηνκηψλ ζε 

ηερλνινγίεο ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη θαζαξψλ ελεξγεηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία πξνθεηκέλνπ 

λα πξνσζεζεί ε κεηάβαζε ζηελ ελέξγεηα θαη λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα. 

    Απφ ηε δξνκνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2015, ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε δηάθνξα παθέηα κέηξσλ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 
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επίηεπμε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο. Η Δπηηξνπή δεκνζηεχεη επίζεο ηαθηηθέο εθζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο. Η δέζκε κέηξσλ ηεο Δπηηξνπήο 

«Καζαξή Δλέξγεηα γηα Όινπο ηνπο Δπξσπαίνπο», ε νπνία δεκνζηεχζεθε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2016, πεξηιακβάλεη πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

Δλεξγεηαθήο Έλσζεο. Απηφο ν θαλνληζκφο ζα είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο δξάζεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ην 2030 γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα.( Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή 2016).  

Γηαθπβέξλεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο 

    ηηο 24 Γεθεκβξίνπ 2018 ηέζεθε ζε ηζρχ ν θαλνληζκφο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο έλσζεο θαη ηνπ θιίκαηνο. πκθσλεκέλνη σο κέξνο ηνπ παθέηνπ θαζαξήο 

ελέξγεηαο γηα φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο, νη ζηφρνη ηεο λέαο ξχζκηζεο. είλαη: 

• λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη νη ζηφρνη ηεο 

ελεξγεηαθήο έλσζεο, θαη ηδίσο νη ζηφρνη ηεο ΔΔ γηα ην 2030 ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα 

θαη ην θιίκα, θαζψο θαη νη καθξνπξφζεζκεο δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ γηα ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ είλαη ζπλεπείο κε ηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ. 

• λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη νη ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο έλσζεο 

• λα πξνσζεζεί ε καθξνπξφζεζκε αζθάιεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα γηα ηνπο επελδπηέο 

ζε φιε ηελ ΔΔ θαη λα πξναρζεί ε απαζρφιεζε, ε αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή 

• ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο βειηίσζεο ηεο 

λνκνζεζίαο. Απηφ έγηλε κε ηελ ελζσκάησζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ζεκεξηλψλ 

ελεξγεηαθψλ θαη θιηκαηηθψλ απαηηήζεσλ ζρεδηαζκνχ θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ παξαθνινχζεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

• λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλεπή ππνβνιή εθζέζεσλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο 

ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πιαηζίνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο θαη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ, πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ απφ ην 2021 θαη κεηά. 
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  3.2.4 Η ζςνέπεια ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ. 

 

    ηελ Δπξψπε θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έρεη ήδε 

νδεγήζεη ζε πξνθαλήο αιιαγέο ζηα θπζηθά ζπζηήκαηα θαη ζηελ θνηλσλία. Γηα 

παξάδεηγκα, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πνηακψλ έρεη νδεγήζεη 

ζε πην ζπρλή αλζνθνξία θαη έρεη αλαγθάζεη νξηζκέλα είδε λα κεηαθηλεζνχλ πξνο 

βνξξά. Σα έμνδα δεκηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο έρνπλ απμεζεί θαη ελδέρεηαη λα 

απμεζνχλ ζεκαληηθά ζην κέιινλ. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Πεξηβάιινληνο (ΔΟΠ) πξνθχπηεη φηη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο ζα επεξεάζνπλ εμίζνπ ηηο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο. Η δηάβξσζε ησλ αθηψλ 

θαη νη πιεκκχξεο ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, θαζψο θαη πην αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο νη θαηαηγίδεο θαη ηα θχκαηα θαχζσλα, απνηεινχλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηηο ππνδνκέο. ηε Νφηηα Δπξψπε, ηα 

πξνβιήκαηα δηαζεζηκφηεηαο χδαηνο θαη νη ζπρλφηεξεο μεξαζίεο απεηινχλ λα 

κεηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά 1-2 ° C, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα ηεο πεξηνρήο. 

Με ην ρηχπεκα ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ θησρψλ αλζξψπσλ ε 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ελδέρεηαη λα επηδεηλψζεη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αληζνξξνπίεο ζηελ Δπξψπε. 
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3.3 Πποζπάθειερ ενηόρ ηηρ ΔΔ για ηην καηαπολέμηζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ. 

 

    χκθσλα κε ην πιαίζην γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα γηα ην 2030, πνπ αληαλαθιά 

θαη ηε δέζκεπζή ηεο ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ, ε ΔΔ δεζκεχηεθε 

έηζη ψζηε λα επηηεχμεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρσλ έσο ην 2030: κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 40% θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990, 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 27% θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην 27% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο. Σν πιαίζην γηα ην 

2030 απνηειεί ηε ζπλέρεηα ησλ «ζηφρσλ 20-20-20» πνπ απνθαζίζηεθαλ ην 2007 απφ 

ηνπο εγέηεο ηεο ΔΔ γηα ην 2020: κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 

20%, αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά 20% θαη κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ θαηά 20% (φια ηα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ην 1990). Οη 

ζηφρνη απηνί ζην ζχλνιν ηνπο έιαβαλ ηε κνξθή δεζκεπηηθψλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ. 

Ο ράξηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηεο ΔΔ γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ επηπέδσλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έσο ην 2050 δηακνξθψλεη έλαλ 

καθξνπξφζεζκν ζηφρν κείσζεο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80% ελψ κε ηελ πιένλ 

πξφζθαηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο ππνζηεξίδεη κηα θιηκαηηθά νπδέηεξε 

νηθνλνκία ην αξγφηεξν έσο ην 2050. 

    Σν ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ηεο ΔΔ (ΔΓΔ), ε πξψηε θαη ε 

κεγαιχηεξε κέρξη ζήκεξα δηεζλήο αγνξά άλζξαθα, απνηειεί βαζηθφ κέζν πνιηηηθήο 

ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δίλαη βαζηζκέλν ζηελ αξρή 

«αλψηαησλ νξίσλ θαη δηθαησκάησλ εκπνξίαο» (cap and trade): ηίζεηαη «αλψηαην 

φξην» («cap») γηα ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ 11 000 εγθαηαζηάζεηο (βηνκεραλίεο, ζηαζκνί 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θ.ιπ.) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα. Κάζε 

εγθαηάζηαζε αγνξάδεη ή ιακβάλεη «δηθαηψκαηα εθπνκπψλ» πνπ ηίζεληαη ζε 

πιεηζηεξηαζκφ απφ ηα θξάηε κέιε. Απηέο νη πηζηψζεηο εθπνκπψλ — εθ ησλ νπνίσλ 

θάζε πίζησζε αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηφλν εθπνκπψλ CO2 — κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν εκπνξίαο κε άιιεο εγθαηαζηάζεηο, εάλ παξακείλνπλ αρξεζηκνπνίεηεο. 

(http://www.europarl.europa.eu)  

    Καζψο ν ρξφλνο παξέξρεηαη, παξαηεξείηαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δηθαησκάησλ. Η ζπκβνιή δχν ηακείσλ, απηφ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη απηφ ηεο 

θαηλνηνκίαο, ζθνπφ έρνπλ λα ζπκβάιινπλ έηζη ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ ηα 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0112
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009L0029
http://www.europarl.europa.eu/
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ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζε θξάηε κέιε πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξα  θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο  θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο δέζκεπζεο θαη 

απνζήθεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CCS) θαη ησλ ζρεδίσλ γηα ρακειέο εθπνκπέο 

άλζξαθα.  

    Δπίζεο , απνθαζίζηεθε ε παξάηαζε ηεο πθηζηάκελεο απαιιαγήο γηα ηηο 

δηεπεηξσηηθέο πηήζεηο  έσο ηα ηέιε ηνπ 2023, θαζψο ηφηε πξφθεηηαη λα αξρίζεη ε 

πξψηε θάζε ηνπ ζρεδίνπ κείσζεο θαη αληηζηάζκηζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα γηα ηηο δηεζλείο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο (CORSIA) ηνπ Γηεζλνχο  

Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΓΟΠΑ).  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Διβεηία θαη 

ε ΔΔ ήξζαλ ζε ζπκθσλία γηα λα ζπλδέζνπλ ηα ζπζηήκαηα εκπνξίαο εθπνκπψλ ηνπο.  

Κάπνηεο εθπνκπέο απφ ηνκείο πνπ δελ θαιχπηεη ην ΔΓΔ, φπσο νη νδηθέο κεηαθνξέο, 

ηα απφβιεηα, ε γεσξγία θαη ηα θηίξηα, ππφθεηληαη ζε δεζκεπηηθνχο εηήζηνπο ζηφρνπο 

κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα θάζε θξάηνο κέινο. Πξφζθαηα 

ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζπκθψλεζαλ λα ζέζνπλ ειάρηζηνπο ζηφρνπο γηα 

ηελ πεξίνδν 2021-2030, γηα ηελ  πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ΔΔ, πνπ είλαη ε κείσζε 

θαηά 30% ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηνκείο απηνχο θαη 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ. 

Δπηπξφζζεηα γηα πξψηε θνξά, θξίλεηαη απαξαίηεην φια ηα θξάηε κέιε λα 

δεζκεπηνχλ φηη νη εθπνκπέο απφ ηε ρξήζε ηεο γεο, ηελ αιιαγή ζηε ρξήζε ηεο γεο θαη 

ηηο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (LULUCF) δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

απνξξφθεζεο. Δπί ηεο νπζίαο δειαδή, ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ησλ θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ θαη ησλ βνζθνηφπσλ ζα γίλεηαη κε βηψζηκν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα 

απνξξνθψληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ φζεο εθιχνληαη απφ ηνλ ίδην ηνκέα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα ππάξμεη κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή πνπ ζηφρν ζα έρεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

    Η νδεγία γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρεη σο ζηφρν λα δηαζθαιίζεη φηη 

έσο ην 2020 νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε βηνκάδα, ε αηνιηθή, ε 

πδξνειεθηξηθή θαη ε ειηαθή ελέξγεηα, ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ηηο κεηαθνξέο, ηε ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε. Θα ηεζεί λένο ζηφρνο (32,5%) 

γηα ην 2030. Κάζε θξάηνο κέινο πηνζεηεί ην δηθφ ηνπ εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνκεαθψλ ζηφρσλ. ην πιαίζην 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017R2392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017R2392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:22017A1207(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:22017A1207(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
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ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ, ηα θξάηε κέιε έρνπλ δεζκεπηεί λα αληινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 10% 

(14% ην 2030) ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηνκείο κεηαθνξψλ ηνπο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Σν Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζπκθψλεζαλ 

επίζεο λα νξίζνπλ ηνλ ζηφρν ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζην 32% γηα ην 2030. 

    Η ηερλνινγία δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CCS) 

δηαρσξίδεη ην CO2 απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο εθπνκπέο (πνπ πξνέξρνληαη απφ 

βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο), ην ζπκπηέδεη θαη ην κεηαθέξεη ζε ηνπνζεζία φπνπ κπνξεί 

λα απνζεθεπηεί. χκθσλα κε ηελ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή, κε απηή ηελ ηερλνινγία ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ην 80-90% ησλ 

εθπνκπψλ CO2 πνπ παξάγνληαη απφ ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. Η ΔΔ έρεη ζεζπίζεη έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

εκπνξία θαη ηελ επηδφηεζε απηήο ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Ωζηφζν, ε πινπνίεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζρεδίσλ επίδεημεο ζηελ Δπξψπε απνδείρζεθε δπζθνιφηεξε απφ φ,ηη 

είρε πξνβιεθζεί αξρηθά, θαζψο ην πςειφ θφζηνο απνηέιεζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

εκπφδηα. (http://www.europarl.europa.eu)  

Σα λέα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηελ ΔΔ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο CO2. Ο ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί απφ 

ηνλ κέζν ζηφιν νρεκάησλ γηα ην 2015 είλαη 130g CO2/km, πνπ ζα πξέπεη λα 

κεησζνχλ ζε 95 g/km απφ ην 2021. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα γηα ηε 

βηνκεραλία ψζηε λα επελδχζεη ζε λέεο ηερλνινγίεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

απνθαινχκελα «πηζησηηθά ππεξκφξηα», ζχκθσλα κε ηα νπνία ηα πην θαζαξά 

απηνθίλεηα ζε θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπαζηή ππνινγίδνληαη σο πεξηζζφηεξν απφ 

έλα απηνθίλεην θαηά ηε κέηξεζε ησλ κέζσλ εηδηθψλ εθπνκπψλ CO2. Τθίζηαηαη 

παξφκνηνο θαλνληζκφο γηα ηα εκηθνξηεγά. Σν Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 

ζπκθψλεζαλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 γηα ηα λέα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα (37,5%) θαη ηα λέα εκηθνξηεγά, πνπ ζα ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ηνπ ζηφινπ 

νρεκάησλ ηεο ΔΔ, κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2030. Παξάιιεια θαη γηα πξψηε θνξά, 

έρεη νξηζηεί έλαο ζηφρνο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 θαηά 30% γηα ηα λέα θνξηεγά, 

κε έλαλ ελδηάκεζν ζηφρν χςνπο 15% έσο ην 2025. 

Ήδε δηαηίζεληαη ζηνπο θαηαλαισηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε 

θαπζίκσλ ζηα λέα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε ή ελνηθίαζε 

ζηελ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ νη θαηαλαισηέο λα θάλνπλ ηελ επηινγή ηνπο 

ελεκεξσκέλνη φηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζνπλ θαηλνχξγην απηνθίλεην. Δπίζεο, 

ε πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009L0031
http://www.europarl.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02009R0443-20140408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02009R0443-20140408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0253
http://publications.europa.eu/resource/cellar/779ca967-8a7c-4362-a4b2-a3a23f8ce409.0006.03/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/779ca967-8a7c-4362-a4b2-a3a23f8ce409.0006.03/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32015L1513
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εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Η λνκνζεζία ηεο ΔΔ έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηε κείσζε 

ηεο έληαζεο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ησλ θαπζίκσλ θαηά 6% κέρξη ην 2020: ηνχην 

ζα θαηαζηεί δπλαηφ, κεηαμχ άιισλ, κε ηε ρξήζε βηνθαπζίκσλ, ηα νπνία σζηφζν 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε νξηζκέλα θξηηήξηα βησζηκφηεηαο. 

    Οη εθπνκπέο CO2 απφ ηηο δηεζλείο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη ζεκαληηθέο θαη 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ αηζζεηά. Η ΔΔ, ελψ αζθεί πηέζεηο γηα κηα παγθφζκηα 

πξνζέγγηζε, έρεη ζην κεηαμχ ζεζπίζεη έλα ζχζηεκα γηα νιφθιεξε ηελ Έλσζε κε 

ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε, ππνβνιή εθζέζεσλ θαη επαιήζεπζε (ΠΤΔ) ησλ 

εθπνκπψλ CO2 απφ πινία, σο πξψην κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ. Σα 

κεγάια πινία πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ ζε εηήζηα βάζε ζρεηηθά 

κε ηηο επαιεζεπκέλεο πνζφηεηεο CO2 πνπ εθιχνληαη ζηνπο ιηκέλεο ηεο Έλσζεο θαη 

θαηά ηελ πιεχζε πξνο θαη απφ ηνπο ιηκέλεο απηνχο, καδί κε άιιεο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

    Αθφηνπ απαγνξεχηεθε ε ρξήζε ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ (CFCs) ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 κε ζθνπφ λα κελ θαηαζηξέθεηαη ε ζηηβάδα ηνπ φδνληνο,  ζήκεξα θζνξηνχρα 

αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνθαηάζηαηα ζε έλα επξχ θάζκα βηνκεραληθψλ 

εθαξκνγψλ, φπσο ζηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη ςχμεο, επεηδή ηα αέξηα απηά δελ 

βιάπηνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ φδνληνο. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα ζπκβάινπλ 

ζην δπλακηθφ ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 23 000 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ην 

CO2. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ΔΔ έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ρξήζεο θζνξηνχρσλ αεξίσλ θαη γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπο ζε θαηλνχξγηεο 

ζπζθεπέο θιηκαηηζκνχ θαη ςχμεο έσο ην 2022-2025, αλνίγνληαο έηζη ηνλ δξφκν γηα 

ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζή ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0517
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ΜΔΡΟ Γ 

4.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

    Καηαιεθηηθά θαη χζηεξα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία , θαζίζηαηαη πιένλ ζαθέο φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

απνηεινχλ έλα κείδνλ ζέκα ζηε ζχγρξνλε επνρή. Απαηηείηαη ινηπφλ ε δένπζα 

πξνζνρή ζηα αλζξσπνγελή αίηηα πνπ ηελ επεξεάδνπλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κείσζε 

ή αθφκε θαη ηελ εμάιεηςή ηνπο. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θαζψο επεξεάδνπλ 

θάζε κνξθή δσήο ζηνλ πιαλήηε Γή. 

    Δπίζεο, είλαη έθδειν φηη θαη ε ζπκβνιή ηεο «Δπξψπεο 2020», ηεο αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε 

θαζίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζεκαληηθή θαη νπζηψδεο. Δηδηθφηεξα, ε Eurostat 

δεκνζηεχεη εθζέζεηο πξνφδνπ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν βαζκφο επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο ηεο θάζε ρψξαο ζηνλ εθάζηνηε ηνκέα. Δίλαη γεγνλφο φηη πνιινί ζηφρνη πνπ 

είραλ εμ αξρήο ηεζεί γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο επεηεχρζεζαλ ελψ άιινη δελ 

θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Βέβαηα, ην θάζε θξάηνο κέινο 

θαηέβαιε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηχρεη ηνπο αλακελφκελνπο ζηφρνπο. 

     Η ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» είλαη ε απάληεζε ηεο ΔΔ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη θιηκαηηθή θξίζε. Βαζίδεηαη ζηελ αλαζεσξεκέλε ζηξαηεγηθή 

ηεο Ληζαβφλαο κε θάπνηα ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο αιιά εληφο ηνπ ηδίνπ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο. Ωζηφζν, ε 

κεηαξξπζκηζκέλε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο ηνπ 2005 δελ απέθεξε απνηειέζκαηα 

φζνλ αθνξά ηελ αλαηξνπή ησλ κεγάισλ δηαξθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο. 

   Δίλαη θαλεξφ φηη ε Δπξψπε πξσηνπνξεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. Μέζσ ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο, ε ΔΔ θαηάθεξε λα βξεη ηνλ ζσζηφ δξφκν θαη λα 

κεηαβεί ζηελ θαζαξή ελέξγεηα κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ πνπ 

πξνζθέξεη, ηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο θαη έλα πγηέζηαην 

πεξηβάιινλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο.  
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    Δθηφο απφ ηνλ πιήξε εθζπγρξνληζκφ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα 

θαη ην θιίκα, ε Δλεξγεηαθή Έλσζε πξνσζεί ηε κεηάβαζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο 

ζε θαζαξέο κνξθέο ελέξγεηαο ζε θαίξηνπο ηνκείο, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο βάζεη 

ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεη θνηλσληθά δίθαηε 

κεηάβαζε. Η νηθνδφκεζε κηαο αλζεθηηθήο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο κε κηα πνιηηηθή γηα 

ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα ήηαλ κία απφ ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηνχλθεξ. ήκεξα είλαη εκθαλέο φηη ην επηρείξεκα ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο πνπ ήηαλ 

κφλν έλα φξακα ην 2014, πέηπρε ηνπο ζθνπνχο ηνπ γηα κηα ελνπνηεκέλε, 

δηαζπλδεκέλε, αζθαιή θαη βηψζηκε Δλεξγεηαθή Έλσζε. 

  Κιείλνληαο, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξψπεο 2020 βαζίζηεθε αθελφο ζε µηα 

αμηφπηζηε ζηξαηεγηθή εμφδνπ απφ ηελ θξίζε φζνλ αθνξά ηελ δεκνζηνλνκηθή θαη 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη αθεηέξνπ ζηελ άκεζε ζηήξημε πνπ παξέρνπλ νη 

θπβεξλήζεηο ζε νηθνλνκηθνχο ηνκείο, ηδίσο ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα. Η αιιεινπρία 

ησλ δηαθφξσλ απηψλ δπλαηνηήησλ εμφδνπ είλαη ζεκαληηθή.  
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