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Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης

Ü
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί νέες
ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Η

πράσινη μετάβαση οργανώνεται σε επίπεδο Ε.Ε. και
είναι μέρος της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης
που έχει υιοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και φυσικά
την Ε.Ε.

Ατζέντα 2030
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών του 2015 για τη λεγόμενη Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable
Development Goals – SDGs) έδωσαν μια νέα ορμή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στην επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Ε.Ε. έχει δημιουργήσει ένα προωθημένο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο στηρίζεται στους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και σε 99 σχετικούς δείκτες. Τριάντα επτά
από αυτούς τους δείκτες είναι πολυδιάστατοι και σχετίζονται
με περισσότερους στόχους.
Οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που προσδιορίστηκαν από
τον ΟΗΕ και παρακολουθούνται και προωθούνται από την Ε.Ε.
είναι:
1. Όχι στη φτώχεια
2. Εξάλειψη της πείνας
3. Καλή υγεία και ευεξία
4. Ποιοτική εκπαίδευση
5. Ισότητα των φύλων
6. Καθαρό νερό και συνθήκες υγιεινής
7. Οικονομικά προσβάσιμη και καθαρή ενέργεια
8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
9. Καινοτομία της βιομηχανίας και υποδομή
10. Περιορισμός των ανισοτήτων
11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
13. Δράση για το κλίμα
14. Η ζωή κάτω από το νερό
15. Η ζωή στη γη
16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
17. Συμπράξεις για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

Μεγάλες αλλαγές
Κατά την άποψή μου, υπάρχουν πέντε βασικοί λόγοι που εξηγούν
την έμφαση που δίνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ε.Ε., γεγονός
που δεσμεύει και την Ελλάδα.
Πρώτον, στην Ε.Ε. αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την οικονομική κρίση
που κορυφώθηκε το 2012. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε μείνει πίσω σε
πολλά κοινωνικά θέματα και πρέπει να αυξήσουμε τις δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις στη βασική υποδομή και στην προετοιμασία
του μέλλοντος. Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν πλέον
βασική προτεραιότητα και αυτό εξηγεί την πολύ καλή δουλειά της
Eurostat στην παρακολούθηση των σχετικών δεικτών. Στην Ε.Ε.
έχουμε αυστηρούς κανόνες που αφορούν την οικονομική πολιτική
και μεθόδους να παρεμβαίνουμε για να γίνονται σεβαστοί. Έχουμε
φτάσει σε ένα σημείο όπου το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμηνο –μία
μέθοδος οικονομικού συντονισμού και προσαρμογής που πρωτοεφαρμόστηκε το 2010– πρέπει τώρα να συμπληρωθεί από ανάλογη
μέθοδο συντονισμού και προσαρμογής για την επίτευξη των Στόχων
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Δεύτερον, το πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον έχει αλλάξει στην Ε.Ε.
σε όφελος μιας διαφορετικής αντίληψης, που προωθεί την ανάπτυξη
στη βάση των Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Τρίτον, η Ε.Ε. είναι αποφασισμένη να ηγηθεί με το παράδειγμά της.
Ο πρόεδρος Τραμπ περιορίζει τον ρόλο των ΗΠΑ στο πολυμερές
σύστημα διεθνούς συνεργασίας που δημιουργήθηκε κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Αρνείται να συνεργαστεί στην εφαρμογή της
συμφωνίας των Παρισίων για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.
Η Ε.Ε. δεν έχει την πολιτική επιρροή ούτε τις στρατιωτικές δυνατότητες για να καλύψει το κενό που αφήνει η απόσυρση των ΗΠΑ από
διάφορες περιοχές του κόσμου, στρατηγικής σημασίας. Έχει όμως
τα μέσα και την πολιτική βούληση να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο
στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τέταρτον, η Ελλάδα δεν τα πηγαίνει πολύ καλά στην επίτευξη των περισσότερων Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υπάρχει όμως η θέληση
να μετατρέψουμε τα αδύνατα σημεία μας σε πρόσθετες ευκαιρίες.
Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. και αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό οικονομικό μειονέκτημα. Το υψηλό κόστος έχει σχέση με την εξάρτηση από τον λιγνίτη,
την υποχρεωτική αγορά δικαιωμάτων ρύπων, που ακριβαίνουν με

Να μην περιμένουμε τη
βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος σε δυοτρία χρόνια αλλά να πάμε
σε στοχευμένες κλαδικές
λύσεις.

το πέρασμα του χρόνου, και την ελλιπή διασυνδεσιμότητα.
Πέμπτον, η κρίση που συνδέεται με την πανδημία οδήγησε σε
δύο βασικά συμπεράσματα που προετοιμάζουν μια επιταχυνόμενη και μεγάλης κλίμακας πράσινη μετάβαση. Η επιστημονική
κοινότητα συνδέει τις πανδημίες με τη συστηματική υποβάθμιση
έως καταστροφή του περιβάλλοντος. Η εξασφάλιση πρόσθετων
πόρων για την οργάνωση της ανάκαμψης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης από το 2021 δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης, αλλά κάνει
και πιο συγκεκριμένες και αυστηρές τις προϋποθέσεις εκταμίευσης των κονδυλίων.

Ευκαιρίες και προκλήσεις
Η νέα κατάσταση που δημιουργείται σε ό,τι αφορά την πράσινη
μετάβαση και τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί
μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και σοβαρές προκλήσεις για την Ελλάδα.
Έχοντας στη διάθεσή μας επιπλέον 22 δισ. ευρώ σε δωρεάν οικονομικές ενισχύσεις και 9 δισ. ευρώ σε δάνεια με προνομιακούς όρους για την περίοδο 2021-2024, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε επενδυτικά σχέδια που θα αλλάξουν, κυριολεκτικά,
την εικόνα της ελληνικής οικονομίας.
Στην Ε.Ε. έχουν αντιληφθεί ότι η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα σε συνθήκες πανδημίας και πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο. Για να επιτύχουμε
στην πράσινη μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ακόλουθες προκλήσεις.
Δεν πρέπει να χάσουμε τον έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό. Μια τέτοια αρνητική εξέλιξη θα εμπόδιζε την καλή συνεννόηση με τους εταίρους
και θα μετέτρεπε την επενδυτική στρατηγική που έχουμε ανάγκη
σε μία ακόμη προβληματική τρέχουσα διαχείριση εκκρεμοτήτων
και ελλειμμάτων.
Πρέπει να έχουμε σωστή στόχευση στα επενδυτικά προγράμματα, γιατί, παρά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και τα κονδύλια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, το επενδυτικό μας
έλλειμμα είναι τεράστιο. Είχε υπολογιστεί στα 100 δισ. σε βάθος
πενταετίας, ενώ εκτιμάται ότι η πανδημία θα εξαφανίσει επενδύσεις 15 δισ.
Οι στρατηγικές επιλογές μας πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Στροφή
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με όλα τα οικονομικά,
επενδυτικά μέσα και σοβαρό ξεκίνημα στην ηλεκτροκίνηση με
αποκλειστικά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και ταξί σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
Τα γνωστά γραφειοκρατικά εμπόδια και η παραδοσιακή έλλειψη
συνεννόησης –όπως, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα αιολικά
πάρκα– πρέπει να ξεπεραστούν σε χρόνο ρεκόρ.
Τέλος, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να περιμένουμε τη γενική
βελτίωση του δημοσιονομικού, επενδυτικού περιβάλλοντος, που
λόγω της πανδημίας θα αργήσει δυο-τρία χρόνια, αλλά να προχωρήσουμε σε ειδικές κλαδικές λύσεις και κίνητρα στα πλαίσια
της πράσινης μετάβασης.
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Ραντεβού στη ∆ΕΗ; Έκλεισε!
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Ραντεβού στη ∆ΕΗ; Έκλεισε!

24ωρη εξυπηρέτηση από
την «Αυτόματη Ψηφιακή Βοηθό
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χρειάζεσαι για να το ζήσεις στο φουλ!
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«Οι θαλάσσιες και χερσαίες εξορύξεις
υπονοµεύουν το εθνικό συµφέρον»

Τ

ην προειδοποίηση ότι οι εξορύξεις υδρογονανθράκων θα µετατραπούν σε ζηµιογόνα κεφάλαια πριν κάνουν απόσβεση
και θα κοστίσουν δισεκατοµµύρια ευρώ,
όπως ακριβώς συµβαίνει σήµερα µε τη
λιγνιτική µονάδα Πτολεµαΐδα 5, απευθύνει στη συνέντευξή του στην F.S. o γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, ∆ηµήτρης Καραβέλλας.
Ο κ. Καραβέλλας διαβεβαιώνει ότι το WWF σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο εργάζεται ώστε η µετάβαση να είναι δίκαιη για τις τοπικές κοινωνίες της ∆υτικής
Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, που αποτέλεσαν για
δεκαετίες τον τροφοδότη ενέργειας της χώρας, και επαναλαµβάνει ότι για να µηδενιστούν οι εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου η χώρα πρέπει να στραφεί «σε ΑΠΕ, και
µάλιστα σε ποσοστό 100%».
Ο κ. Καραβέλλας χαρακτηρίζει τραγική τη διαχείριση των
απορριµµάτων στη χώρα µας και προβλέπει ότι το κυβερνητικό σχέδιο θα είναι µια χαµηλή πτήση.
Η δέσµευση της κυβέρνησης για µετάβαση στη µετα-λιγνίτη εποχή, την οποία επικροτήσατε, εγείρει επιφυλάξεις. Θεωρείτε κάποιες από αυτές βάσιµες ή θέλουν να
προκαλέσουν καθυστερήσεις;
Το πρόβληµα δεν είναι ότι η ηµεροµηνία απεξάρτησης
από τον λιγνίτη ορίστηκε πολύ νωρίς, αλλά ότι η απόφαση
γι’ αυτή την απεξάρτηση ελήφθη πολύ αργά. Οι επιφυλάξεις σχετίζονται κυρίως µε την αρχική απουσία ύπαρξης
σχεδίου, πριν την ανακοίνωση (υπό διαµόρφωση πλέον),
γεγονός που αιφνιδίασε πολλούς. Ως WWF είχαµε εδώ και
πολλά χρόνια τεκµηριώσει προς την πολιτική ηγεσία και
τη ∆ΕΗ ότι η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή καθίσταται ζηµιογόνα για την Επιχείρηση, ειδικά από το 2018 κι έπειτα,
µε την απότοµη αύξηση των τιµών των ρύπων, κάτι που
η ίδια η διοίκηση της ∆ΕΗ έχει παραδεχτεί και δηµοσίως.
Άλλωστε, παρά το φιλόδοξο χρονοδιάγραµµα απολιγνιτοποίησης (2023 για τις υφιστάµενες µονάδες, 2028 για την
υπό κατασκευή µονάδα), η παραγωγή από λιγνίτη έχει ήδη
µειωθεί σηµαντικά, πολύ απλά γιατί δεν είναι πλέον ανταγωνιστική σε επίπεδο κόστους. Αυτό αποδεικνύεται και
από τα τελευταία στοιχεία, καθώς στις 8 Ιουνίου ο λιγνίτης
είχε µηδενική συµµετοχή στο σύστηµα για πρώτη φορά
εδώ και 60 χρόνια. Για εµάς, λοιπόν, αυτή τη στιγµή η προτεραιότητα είναι η µετάβαση να είναι δίκαιη για τις τοπικές
κοινωνίες της ∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης,
που αποτέλεσαν για δεκαετίες τον τροφοδότη ενέργειας
της χώρας, και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόµαστε
σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Πώς αντιµετωπίζετε τις κυρίως αισθητικού χαρακτήρα επιφυλάξεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ), κυρίως τις αιολικές;
Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε ότι οι αντιδράσεις δεν είναι
µόνο αισθητικού χαρακτήρα. Αφορούν και τις επιπτώσεις
στο τοπίο, στο φυσικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα.
Αφορούν επίσης το πώς προχωρούν τα έργα, συχνά µε

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

∆ηµήτρης
Καραβέλλας,

γενικός διευθυντής
του WWF
Ελλάς
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Για εµάς αυτή τη στιγµή η προτεραιότητα είναι η µετάβαση να είναι δίκαιη για τις τοπικές κοινωνίες της ∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, που αποτέλεσαν για δεκαετίες τον τροφοδότη ενέργειας της
χώρας.

ελλιπή τοπική διαβούλευση και προβληµατικές µελέτες. Ορισµένες από αυτές τις αντιδράσεις είναι απολύτως βάσιµες
(βλ. για παράδειγµα την επένδυση στις µικρές νησίδες του
Αιγαίου), ενώ άλλες είναι αβάσιµες ή στηρίζονται σε υποκειµενικά κριτήρια. Όµως η πραγµατικότητα είναι µία: για να
µηδενίσουµε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου πρέπει
να στραφούµε σε ΑΠΕ, και µάλιστα σε ποσοστό 100%. Η ανάπτυξη των µονάδων ΑΠΕ οφείλει να είναι οικολογικά υποδειγµατική, τόσο σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση όσο και την
αδειοδοτική διαδικασία, και αυτό πρέπει να διεκδικήσουµε.
Επίσης, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο
στην ενεργειακή µετάβαση ως παραγωγοί καθαρής ενέργειας, ως απευθείας ωφελούµενοι από την ανάπτυξη των ΑΠΕ
και ως ουσιαστικοί εταίροι στην ανάπτυξη των έργων.
Υπάρχει η προσδοκία ότι το Ταµείο Ανάκαµψης θα ενισχύσει και θα διευκολύνει τη µετάβαση. Τι νοµίζετε ότι πρέπει

να προβλεφθεί για τη χρήση των πόρων;
Η αναθεωρηµένη πρόταση της Ε.Ε. αυξάνει τη χρηµατοδότηση του Ταµείου ∆ίκαιης Μετάβασης (Τ∆Μ) στα 40 δισ.
ευρώ. Το Τ∆Μ αποτελεί έναν εκ των τριών πυλώνων του
Μηχανισµού ∆ίκαιης Μετάβασης, µε βασική στόχευση την
παροχή στήριξης στις πληττόµενες περιοχές της Ε.Ε. λόγω
της µετάβασης σε µια κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία το
αργότερο το 2050. Το Τ∆Μ δεν είναι –και δεν πρέπει να
είναι– ένας µηχανισµός χρηµατοδότησης της αντικατάστασης ενός ορυκτού καυσίµου από ένα άλλο για τις περιοχές
που αποµακρύνονται από τη χρήση λιγνίτη. Η ενεργειακή
µετάβαση πρέπει να στηριχτεί στις ΑΠΕ, στην ενεργειακή
αποδοτικότητα, στην κυκλική οικονοµία, στην προστασία
της βιοποικιλότητας, στην αλλαγή του µεταφορικού µοντέλου και εντέλει στην αειφορία.
Έχετε ταχθεί κατά των εξορύξεων στις θαλάσσιες περιο-

Έργα Αιολικής Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά Έργα

Υδροηλεκτρικά Έργα

Αιολικό Πάρκο νησίδας «Αγίου Γεωργίου»

Έργα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων & Βιοαερίου

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί για περισσότερα από 20 χρόνια στην παραγωγή
καθαρής ενέργειας, υλοποιώντας παράλληλα πρωτοποριακά έργα περιβάλλοντος, που
συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος άνω των 1.800 MW, αποτελεί
τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα,
αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με σημαντική παρουσία
στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα περίπου 2 δις ευρώ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει
να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις άνω του 1,7 δις ευρώ και στόχο τα 2800 MW
εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Προς όφελος της χώρας, των εκατοντάδων εργαζόμενων και συνεργατών μας και των
χιλιάδων μετόχων που μας εμπιστεύονται.
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χές. Όμως το συγκεκριμένο θέμα αποκτά και διαστάσεις
εθνικής κυριαρχίας. Δεν είναι λεπτή η ισορροπία;
Τα θέματα εθνικής κυριαρχίας είναι άμεσα συνυφασμένα
με το εθνικό μας συμφέρον. Οι θαλάσσιες (και χερσαίες)
εξορύξεις όχι απλά δεν υπηρετούν αυτό το συμφέρον,
αντίθετα το υπονομεύουν. Εθνικά συμφέρον για την Ελλάδα είναι ζωντανά οικοσυστήματα, καθαρές θάλασσες και
μια υγιής οικονομία που προσελκύει σύγχρονες επενδύσεις με προστιθέμενη αξία, όχι η εμμονή σε μια βρόμικη
βιομηχανία που βρίσκεται στη δύση της, με αντάλλαγμα
ένα αμφίβολο οικονομικό ή γεωπολιτικό όφελος. Ως ευρωπαϊκό κράτος έχουμε δεσμευτεί να πρωτοστατήσουμε
στην προσπάθεια για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης
και να μεταβούμε σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου
άνθρακα έως το 2050. Σε αυτή τη μετάβαση οι εξορύξεις
υδρογονανθράκων θα μετατραπούν σε ζημιογόνα κεφάλαια πριν κάνουν απόσβεση και θα κοστίσουν δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τη
λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5.
Πόσο χρήσιμα είναι προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ»;
Η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι βασική προτεραιότητα
στην κατεύθυνση της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας, καθώς τα κτίρια ευθύνονται περίπου για το 40% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προγράμματα όπως
το «Εξοικονομώ» κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση,
αλλά το βασικό σημείο κριτικής τους αποτελεί ο αποσπασματικός τους χαρακτήρας και η περιορισμένη τους εμβέλεια. Τα προγράμματα αυτά αφορούν κατά κανόνα λίγες δεκάδες χιλιάδες κατοικίες, όταν αυτή τη στιγμή στην
Ελλάδα υπάρχουν περίπου 4,5 εκατομμύρια κατοικίες με
μηδενική ή τελείως ανεπαρκή θερμομόνωση. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος (κατοικιών,
επιχειρήσεων και ευρύτερου δημόσιου τομέα) και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι θεμελιώδη
συστατικά της ενεργειακής μετάβασης και ένα από τα καλύτερα εργαλεία που διαθέτει η χώρα μας για να μειώσει
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να τονώσει την
οικονομία μέσα στην πανδημία: τονώνει τη βιομηχανική
παραγωγή, δημιουργεί θέσεις εργασίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια και ενισχύει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, μειώνοντας ταυτόχρονα της εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα
και την ενεργειακή φτώχεια.
Θα εξετάζατε την πρόταση τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία
να γίνουν χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων;
Με μια λέξη, όχι. Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία πρέπει να
αποκατασταθούν και να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, ώστε έπειτα να αποφασιστεί ο τρόπος διαχείρισης και
εκμετάλλευσης στο πλαίσιο μιας βιώσιμης προσέγγισης
με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στις ανάγκες του
τοπικού κοινωνικού συνόλου. Στόχος μας δεν πρέπει να
είναι η διαρκής προσπάθεια εύρεσης νέων χώρων ταφής
απορριμμάτων, αλλά το πώς θα καταφέρουμε έως το 2050
να καταστούμε μια χώρα μηδενικών αποβλήτων, όπου θα
παράγουμε όσο λιγότερα απόβλητα μπορούμε, τα οποία
με τη σειρά τους θα ξαναμπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία ως πρώτη ύλη μέσα από διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
Πώς βλέπετε τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα;
Τραγική. Σήμερα ανακυκλώνουμε ελάχιστα και κυρίως
θάβουμε τα σκουπίδια. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι η
ανακύκλωση φτάνει μόλις στο 18%-20%, αλλά, όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα νούμερα αυτά δεν

Ü

Η παραγωγή από λιγνίτη έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, πολύ απλά γιατί
δεν είναι πλέον ανταγωνιστική σε επίπεδο κόστους. Αυτό αποδεικνύεται και από τα τελευταία στοιχεία, καθώς στις 8 Ιουνίου ο λιγνίτης είχε
μηδενική συμμετοχή στο σύστημα για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια.

αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και είναι σίγουρα χαμηλότερα. Δυστυχώς, ο νέος εθνικός σχεδιασμός για τα απορρίμματα που μαθαίνουμε ότι θα ανακοινωθεί σύντομα από
την κυβέρνηση φαίνεται πως θα εξακολουθήσει τις χαμηλές
πτήσεις. Έτσι, αντί να προκρίνει την τήρηση της ιεραρχίας
στη διαχείριση των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ως πρώτες επιλογές), εστιάζει κυρίως
στην καύση των απορριμμάτων. Θα είναι στρατηγικό λάθος
για τη χώρα να παραμείνει δέσμια ενός business-as-usual
μοντέλου. Όλες οι εξελίξεις στην Ε.Ε. οδηγούν προς την κυκλική οικονομία και την πλήρη αποδέσμευση από την ταφή
και καύση των σκουπιδιών, αλλά, αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά,
εμείς θα παραμείνουμε ουραγοί. Δεν πρέπει να το αφήσουμε
αυτό να συμβεί. Η κυκλική οικονομία θα φέρει πολλές ευκαιρίες για τη χώρα που δεν πρέπει να χάσουμε.
Να διακινδυνεύσει ο πολίτης μια δανειοδοτημένη επιχορηγούμενη αλλά ακριβή (όπως π.χ. στην ηλεκτροκίνηση) επένδυση στη μετάβαση της καθημερινότητάς του σε

«πράσινο αποτύπωμα»;
Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι τόσο «πράσινα» όσο το
μείγμα ενέργειας με το οποίο τα φορτίζουμε. Επομένως,
η συνολική απανθρακοποίηση του μείγματος ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα. Είναι γεγονός πως
αυτή τη στιγμή η ηλεκτροκίνηση αφορά κυρίως τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, λόγω του αρχικού υψηλού
κόστους αγοράς ηλεκτρικού οχήματος. Ωστόσο, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων
διαρκώς μειώνεται και πολύ σύντομα θα φτάσει τα επίπεδα του κόστους ενός συμβατικού οχήματος με κινητήρα
εσωτερικής καύσης, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας
και στις οικονομίες κλίμακας. Μέχρι τότε, όμως, απαιτείται
η στήριξη και των νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήματα και η συνολική επένδυση της πολιτείας στο πλαίσιο του
μετασχηματισμού του μεταφορικού μοντέλου και των σχετικών υποδομών. Βασική αρχή άλλωστε της ενεργειακής
μετάβασης, κομμάτι της οποίας είναι και η ηλεκτροκίνηση,
είναι «να μη μείνει κανένας πίσω».

ΑΔΜΗΕ:

Πράσινη, φθηνή και αξιόπιστη
ηλεκτροδότηση για όλους

Τ

α τελευταία χρόνια ο ΑΔΜΗΕ έχει σημειώσει
άλματα στην ανάπτυξη και την καινοτομία
του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας της χώρας. Εξελίσσεται, αλλάζει και
μετασχηματίζεται δυναμικά, όπως δυναμική
είναι και η φύση του. Το δεκαετές πλάνο που καταρτίζει κάθε
χρόνο στοχεύει στην ταχύτερη και αποδοτικότερη μεταβολή
του ενεργειακού μείγματος της χώρας ως αποτέλεσμα της
απολιγνιτοποίησης, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη, αποδοτική και
πράσινη ενέργεια για όλους.
Το Σύστημα Μεταφοράς στην Ελλάδα περιλάμβανε, μέχρι
πρότινος, μόνο το ηπειρωτικό δίκτυο υψηλής τάσης. Τα μη
διασυνδεδεμένα νησιά τροφοδοτούνταν από ρυπογόνες μονάδες
που έκαιγαν πετρέλαιο, επιβαρύνοντας τους λογαριασμούς
ρεύματος όλων των πολιτών, αλλά και το περιβάλλον. Τα
τελευταία χρόνια, όμως, μετά την είσοδο του στρατηγικού
επενδυτή State Grid Corporation of China, ο Διαχειριστής
εκσυγχρονίστηκε, μετασχηματίστηκε και ψηφιοποιήθηκε.
Στους πυλώνες υψηλής τάσης προστέθηκαν τα υποβρύχια
καλώδια και δρομολογήθηκε ένα φιλόδοξο σχέδιο νησιωτικών
διασυνδέσεων ώστε όλα σχεδόν τα ελληνικά νησιά να μπουν
στην «πρίζα» έως το 2030. Για την επίτευξη αυτού του μεγάλου
έργου ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει επενδύσεις ύψους άνω των 5 δισ.
ευρώ για την επόμενη δεκαετία. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα
προστεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς 5.000 νέα χιλιόμετρα
ηλεκτρικών διασυνδέσεων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα
είναι υποθαλάσσιες.
Η πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος θα ολοκληρωθεί
το 2024 και αφορά έργα συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα των νησιωτικών διασυνδέσεων
της χώρας διαμορφώνεται ως εξής:
• Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, έργο ύψους 350
εκατ. ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ε.Ε.,

ολοκληρώνεται εντός του 2020.
• Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, έργο ύψους συνολικά 1 δισ.
ευρώ, αναμένεται να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα ενεργειακής
ευστάθειας της Κρήτης έως το καλοκαίρι του 2023.
• Διασύνδεση των Κυκλάδων, έργο ύψους 389 εκατ. ευρώ, με
συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
Έχουν ήδη ηλεκτριστεί τα νησιά Σύρος, Πάρος, Μύκονος,

Άνδρος και Τήνος και τον Σεπτέμβριο θα συνδεθεί στο
ηπειρωτικό σύστημα και η Νάξος. Έως το 2024 θα ηλεκτριστούν
επίσης τα νησιά Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Σαντορίνη,
ολοκληρώνοντας τον κύκλο της διασύνδεσης των Κυκλάδων.
• Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, έργο ύψους 1,5 δισ. ευρώ,
για τη διασύνδεση του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων (Κως,
Ρόδος, Κάρπαθος) με το ηπειρωτικό σύστημα, θα ολοκληρωθεί
έως το 2027.
• Η διασύνδεση του ΒΑ Αιγαίου, έργο ύψους 885 εκατ. ευρώ,
που θα ολοκληρώσει τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου
και θα περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις Σκύρου-Λέσβου-ΛήμνουΧίου-Σάμου με την Εύβοια στα δυτικά, τη Θράκη στα βόρεια και
την Κω στα νότια, θα ολοκληρωθεί το 2029.
Μέσω των υποθαλάσσιων διασυνδέσεων που υλοποιεί ο
ΑΔΜΗΕ, μειώνονται δραστικά οι εκπομπές CO2 από τα
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νησιωτική
χώρα, ενώ παράλληλα ενισχύεται και ενδυναμώνεται το Σύστημα
Μεταφοράς σε όλη τη χώρα, επιτρέποντας ταχύτερη αξιοποίηση
του αιολικού και φωτοβολταϊκού δυναμικού της.
Στόχος του ΑΔΜΗΕ δεν είναι μόνο η αξιόπιστη και σταθερή
τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η καθαρή και
φθηνή ηλεκτροδότηση, η οποία θα σέβεται τις αρχές της
αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτόν,
ο Διαχειριστής σκοπεύει να είναι enabler της ενεργειακής
μετάβασης που συντελείται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε
ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη και σχεδιάζει την
επόμενη μέρα με αξιοπιστία και όραμα προς όφελος όλων των
πολιτών της χώρας.
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Ελλάδα, Ε.Ε.
προς την πράσινη
εποχή
Η πανδημία αναδεικνύει την αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Η

υπό την Φον ντερ Λάιεν Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέτρεψε, προ πανδημίας, την
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση στους
δύο βασικούς στρατηγικούς στόχους που
θα προσδιορίσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις
αποφάσεις και την πολιτική της κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας της, μέχρι

το 2024.
Η εμφάνιση του κορονοϊού, τον Μάρτιο του 2020, δεν άλλαξε
τον στρατηγικό σχεδιασμό, απλώς ανέστειλε, μέχρι να σταθεροποιηθεί η οικονομία, την εφαρμογή του και προετοίμασε το έδαφος για μια μεθοδική και επιταχυνόμενη πράσινη
μετάβαση.
Η πανδημία συνδέθηκε από τους επιστήμονες με τη συνεχή
κακομεταχείριση του περιβάλλοντος εξαιτίας του σύγχρονου
τρόπου παραγωγής και ζωής. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια
ανάκαμψης της οικονομίας οδήγησε στην απόφαση για δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα
προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες για τη χρηματοδότηση
της πράσινης μετάβασης.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην απολιγνιτοποίηση. Προ πανδημίας είχε ελάχιστα κονδύλια στη διάθεσή
του, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση που αναλογούσε στην
Ελλάδα να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, 300-500 εκατ.
ευρώ. Τώρα έχει αυξηθεί στα 1,5-2 δισ. ευρώ, ποσό που δεν
επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών, αλλά αποτελεί
μια ουσιαστική βοήθεια.

Στενεύουν τα περιθώρια
Η υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που
συνδέονται με αυτήν είναι πλέον από τα θέματα που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.
Αυτό φάνηκε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του
Μαΐου 2019, εφόσον οι Πράσινοι ενίσχυσαν εντυπωσιακά τη
θέση τους στις δύο σημαντικότερες, από οικονομική άποψη,
χώρες της Ε.Ε. Αναδείχθηκαν δεύτερη δύναμη στη Γερμανία
και τρίτη δύναμη στη Γαλλία.
Από τότε έχουν μεσολαβήσει εντυπωσιακές εξελίξεις σε
πράσινη-οικολογική κατεύθυνση. Οι Πράσινοι στη Γερμανία
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Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω
στην πράσινη μετάβαση,
αλλά μπορεί να μετατρέψει την υστέρησή της σε
πλεονέκτημα.

έχουν καθιερωθεί δημοσκοπικά ως η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη μετά τους Χριστιανοδημοκράτες με ποσοστά 16%-18%. Οι
Πράσινοι είχαν ξεπεράσει το φράγμα του 20%, αλλά η αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση Μέρκελ
ανέβασε ξανά τα δημοσκοπικά ποσοστά των Χριστιανοδημοκρατών προς το 40%, συμπιέζοντας τα ποσοστά των Πρασίνων.
Χαρακτηριστικώς της νέας πολιτικής δυναμικής που αναπτύσσεται ήταν ο σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού στην Αυστρία μεταξύ του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώρας, και των Πρασίνων.
Τέλος, στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές της Γαλλίας, οι οποίες
διεξήχθησαν σε συνθήκες πανδημίας, οι φιλοευρωπαίοι Οικολόγοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
Επίσης, η νεολαία κινητοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαπιστώνοντας ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα ρίξει την ποιότητα ζωής και θα απειλήσει το μέλλον της.
Απαιτείται μια προσπάθεια σε ευρωπαϊκό αλλά κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας
του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τη μέση
θερμοκρασία στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, γιατί διαφορετικά μπορεί να οδηγηθούμε σε εξαιρετικά δυσάρεστες έως
επικίνδυνες καταστάσεις.
Η Συμφωνία του Παρισιού, που υπογράφηκε το 2016 και από
την οποία αποδεσμεύτηκαν ήδη οι ΗΠΑ με πρωτοβουλία του
προέδρου Τραμπ, στηρίζεται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%, σε σχέση με τις εκπομπές του
1990, μέχρι το 2030.
Πρόκειται για έναν στόχο ο οποίος είναι δύσκολο να επιτευχθεί,
ενώ δεν είναι βέβαιο ότι η επίτευξή του θα αποτρέψει την υπερθέρμανση του πλανήτη, προτού υπάρξουν εξαιρετικά δυσάρε-

στες συνέπειες.
Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για την παραγωγή μόνο του 16%
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
η Ε.Ε. μόνο για το 10%. Επικρατεί όμως η άποψη ότι αν η
Ε.Ε. δώσει το καλό παράδειγμα στο συγκεκριμένο θέμα, θα
μπορέσει να ασκήσει επιρροή στους μεγαλύτερους ρυπαντές, που είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα, ακολουθούμενες από την
Ινδία, για να προχωρήσουμε σε οργανωμένη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως διοξειδίου του
άνθρακα.
Το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη προβλέπεται αρκετά
δύσκολο. Οι ΗΠΑ δεν είναι συνεργάσιμες, λόγω των αποφάσεων του προέδρου Τραμπ. Η Κίνα δεν είναι αρνητική, αλλά
προτάσσει υπολογισμούς που έχουν σχέση με ρύπανση
κατά κεφαλήν, για να περάσει το μήνυμα πως και ο δικός της
πληθυσμός έχει δικαίωμα στα καταναλωτικά πρότυπα και
στον τρόπο ζωής που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του
πλανήτη. Στην Ινδία η κατάσταση, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά
κέντρα, έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

Οι στόχοι της πενταετίας
Όπως τόνισε η Φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο: «Το
πιο πιεστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τη στιγμή αυτή
είναι να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας υγιή. Αυτό είναι
και το βαρύτερο καθήκον, αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία
της εποχής μας. Επιθυμώ η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο έως το
2050. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να κάνουμε από κοινού
θαρραλέα βήματα. Ο σημερινός στόχος μας να μειώσουμε
τις εκπομπές μας κατά 40% έως το 2030 δεν επαρκεί».
Οι στόχοι που έχει θέσει η νέα Επιτροπή και οι πολιτικές δεσμεύσεις της για την επόμενη πενταετία περιλαμβάνουν:
• Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50%,
αν όχι κατά 55%, έως το 2030.
• Προώθηση μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας που θα κάνει την Ε.Ε. κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
• Αλλαγές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας που θα
πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση, με αναφορά στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές και
στον τρόπο που ζούμε και ταξιδεύουμε.
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• Αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων, εφόσον,
όπως τόνισε η Φον ντερ Λάιεν, «οι εκπομπές θα πρέπει να
έχουν ένα τίμημα που θα μας κάνει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας».

Νέα μέσα και ευκαιρίες
Για να προωθήσει την πράσινη μετάβαση στην Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
• Επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη το οποίο θα
στηρίζεται στη μόχλευση κεφαλαίων –κατά το πρότυπο του
επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ– για την πραγματοποίηση
επενδύσεων ύψους 1 τρισ. ευρώ κατά την επόμενη πενταετία.
• Ουσιαστική μετατροπή τμήματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε Τράπεζα για το Κλίμα.
• Θέσπιση φόρου άνθρακα στα σύνορα, για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αποτραπούν διαρροές
άνθρακα σε οικονομίες με χαλαρότερους κανόνες στο θέμα.
• Λειτουργία Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, για να στηριχτούν
οικονομικά αυτοί που έχουν να καλύψουν τη μεγαλύτερη
απόσταση και πλήττονται περισσότερο.

Ευάλωτη η οικονομία μας
Στην Ελλάδα έχουμε μείνει τραγικά πίσω σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και αποτροπής της κλιματικής
αλλαγής.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ΔΕΗ, της οποίας η οικονομική κατάσταση επιβαρύνθηκε εξαιτίας των δικαιωμάτων
ρύπων που είναι υποχρεωμένη να αγοράζει στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (Emissions
Trading Scheme). Η ΔΕΗ πληρώνει ακριβά την υστέρηση
στην πράσινη μετάβασή της και η νέα διοίκηση θα πρέπει
να ξεπεράσει μεγάλες οικονομικές, διοικητικές, επενδυτικές
δυσκολίες για να προσαρμόσει γρήγορα την εξαιρετικά σημαντική δημόσια επιχείρηση στη νέα εποχή.
Στις νέες συνθήκες αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία αποδεσμεύουν οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. την ενεργειακή
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Με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης μεγαλώνουν
οι δυνατότητες χρηματοδότησης της πράσινης
προσαρμογής.

πολιτική τους από τον λιγνίτη, περιορίζουν την εξάρτηση από το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και στρέφονται στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
Κλάδοι στρατηγικής σημασίας για την οικονομία μας θα κληθούν να συμβάλουν στην προσαρμογή στη νέα ευρωπαϊκή
στρατηγική.
Για παράδειγμα, οι θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να γίνονται με πολύ μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ο
τουρισμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με μεγαλύτερες οικολογικές
επιβαρύνσεις των αεροπορικών ταξιδίων, ενώ και η αγροτική
παραγωγή θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις νέες τάσεις και δεσμεύσεις.
Είναι φανερό ότι αν συνεχίσουμε να έχουμε το λάθος μείγμα
στην ενεργειακή μας πολιτική και δεν προσαρμοστούμε έγκαιρα
σε άλλους τομείς μεγάλης οικονομικής σημασίας, θα πάθουμε
τεράστια ζημιά. Εάν όμως κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά, στη βάση ενός προσαρμοσμένου στις νέες συνθήκες
σχεδιασμού, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αναγκαία
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που, μαζί με τις κρατικές παρεμβάσεις που επιβάλλονται,
θα εκσυγχρονίσουν την οικονομία μας και θα δημιουργήσουν
περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που ενδεχομένως θα
χαθούν στη φάση της μετάβασης.

Λεπτές ισορροπίες
Η προσαρμογή στην πράσινη ανάπτυξη είναι μια σύνθετη, από
πολιτική και κοινωνική άποψη, διαδικασία.

Χαρακτηριστικά τα όσα συνέβησαν στη Γαλλία το 2018-2019.
Ο πρόεδρος Μακρόν και η κυβέρνηση Φιλίπ προχώρησαν
στην αύξηση της τιμής της βενζίνης μέσω της επιβολής
«πράσινου» φόρου που είχε στόχο να περιορίσει την κατανάλωσή της και τη σχετική ρύπανση.
Οι μη προνομιούχοι πολίτες –ιδιαίτερα όσοι καλύπτουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις με ΙΧ αυτοκίνητο– αντέδρασαν, θεωρώντας ότι θα πλήρωναν έναν άδικο φόρο, ενώ
η «ελίτ» της «Μακρονίας» ευημερούσε. Αναπτύχθηκε έτσι
το βίαιο κίνημα διαμαρτυρίας των «κίτρινων γιλέκων» που
προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στα αστικά κέντρα, μεγάλη ζημιά στον τουρισμό και στο εμπόριο, και υποχρέωσε την
κυβέρνηση να πάρει πίσω τον «πράσινο» φόρο στη βενζίνη
και να δώσει παροχές στους μη προνομιούχους της τάξης
των 10 δισ. ευρώ τον χρόνο, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης
της λαϊκής διαμαρτυρίας.
Αυτά τα ζητήματα θα αποκτήσουν μεγάλη σημασία και στην
Ελλάδα. Το ποιοι και πώς θα πληρώσουν το αναπόφευκτο
κόστος της προσαρμογής και το εάν το στιλ διαβίωσης αυτών
που παίρνουν τις αποφάσεις είναι εναρμονισμένο με τους
στόχους που θέτουν είναι ερωτήματα που θα κυριαρχήσουν
στον δημόσιο διάλογο.
Πρέπει να οργανωθούμε, για να μη μείνουμε πίσω, εφόσον
το οικονομικό κόστος της μη προσαρμογής προβλέπεται τεράστιο.
Πρέπει να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, να
προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, να στηρίξουμε με
δημόσιο χρήμα αναγκαίες πρωτοβουλίες, για να μετατρέψουμε τις ελλείψεις μας σε οικονομικό πλεονέκτημα.
Πρέπει να βρούμε το κατάλληλο μείγμα οικονομικής πολιτικής ώστε να μη μετατραπεί το αναπόφευκτο κόστος της προσαρμογής σε οικονομική τιμωρία των μη προνομιούχων, με
αποτέλεσμα να αντιδράσουν.
Τέλος, πρέπει το στιλ διακυβέρνησης, ακόμη και ο τρόπος
ζωής των ανώτατων κυβερνητικών στελεχών, να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της νέας εποχής και να μη στέλνουν τα λάθος πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.
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«Η απολιγνιτοποίηση
δεν είναι µόνο ζήτηµα χρηµάτων»
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Η

πράσινη µετάβαση δεν αφορά αποκλειστικά το µείγµα της
ηλεκτροπαραγωγής αλλά το
σύνολο της οικονοµίας, τονίζει
ο περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης,
στην περιφέρεια του οποίου
βρίσκονται ορισµένες από τις
πιο σηµαντικές µονάδες λιγνίτη, οι οποίες θα κλείσουν.
Η οικονοµία της περιφέρειάς σας είχε µέχρι τώρα σοβαρή οικονοµική εξάρτηση από τον λιγνίτη. Πόσο ανησυχούν οι κάτοικοι για την πράσινη µετάβαση;
Από το 1956, όταν ξεκίνησε η εκτεταµένη αξιοποίηση του
εγχώριου λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, το
παραγωγικό µοντέλο της ∆υτικής Μακεδονίας δοµήθηκε
µε βάση τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της λιγνιτικής
βιοµηχανίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κορύφωση
της λιγνιτικής εξάρτησης, από το 2004 µέχρι το 2011, για
κάθε 1 ευρώ που παραγόταν στη ∆υτική Μακεδονία, τα 40
λεπτά προέρχονταν άµεσα ή έµµεσα από την εξόρυξη και
καύση του λιγνίτη. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε συνθήκες µονοκαλλιέργειας, οι οποίες σήµερα έχουν προσλάβει
χαρακτηριστικά αναπτυξιακής παθογένειας. Για τον λόγο
αυτόν, είναι απολύτως εύλογο να δηµιουργείται έντονη
ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Θα πρέπει ωστόσο σε
αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι η απολιγνιτοποίηση στην
περιοχή µας, µε όρους όγκου εξόρυξης, µεγέθους
παραγωγής ενέργειας και δαπανών της ∆ΕΗ
Α.Ε., έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια
τουλάχιστον. Με την ολοκλήρωση του
Master Plan της ∆ίκαιης Μετάβασης
στο τέλος του καλοκαιριού, και την
έναρξη των έργων και δράσεων
που αυτό θα περιλαµβάνει, πιστεύω ειλικρινά πως θα λυθούν
οι όποιες απορίες στο σύνολο των
κατοίκων της ∆υτικής Μακεδονίας
και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά
µε τον προσανατολισµό της µελλοντικής οικονοµίας και τα αντισταθµιστικά
οφέλη που θα προκύψουν.

και την ίδια την τοπική κοινωνία, την οποία αφορά άµεσα
το ζήτηµα.
Πώς νοµίζετε ότι πρέπει να απαντηθούν ή έστω να διασκεδαστούν αυτές οι ανησυχίες; Υπάρχουν κάποιοι όροι
στην πράσινη µετάβαση που πρέπει να αλλάξουν;
∆εν επιθυµούµε σε καµία περίπτωση να διασκεδαστούν
αλλά να απαντηθούν και να επιλυθούν µε όρους αληθινούς, ειλικρινείς, όρους δίκαιης µετάβασης και ρεαλιστικού σχεδιασµού. Και πρέπει να απαντηθούν µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη δίκαιη µετάβαση, το οποίο ήδη
εκπονείται µε ευθύνη της κυβέρνησης. Οι όροι τους οποίους έχουµε προτείνει εµείς και επιµένουµε είναι οι όροι
της δίκαιης µετάβασης για την ποσοτική και ποιοτική διατήρηση αλλά και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης
σε νέες παραγωγικές µονάδες. Η διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα και ρόλου της ∆υτικής Μακεδονίας µε
νέο ενεργειακό µείγµα. Η διατήρηση των τοπικών δηµοσίων αγαθών –όπως οι τηλεθερµάνσεις– µέσω των νέων
πηγών ενέργειας κ.λπ. Βασική αρχή του σχεδιασµού που
γίνεται συµφωνήθηκε να είναι ότι πρώτα θα διασφαλίζονται νέες θέσεις εργασίας και µετά θα καταργούνται λιγνιτικές δραστηριότητες.

Γιώργος
Κασαπίδης,

περιφερειάρχης
∆υτικής
Μακεδονίας

Πόσο βάσιµες είναι οι ανησυχίες τους;
Όπως σας ανέφερα και προηγουµένως, οι ανησυχίες των
∆υτικοµακεδόνων είναι απόλυτα εύλογες και σεβαστές,
καθώς οι δοµικές αλλαγές που προωθούνται στο παραγωγικό µοντέλο της περιοχής µας είναι φυσικό να ακολουθούνται από τις αντίστοιχες ανησυχίες για την επιτυχία
του εγχειρήµατος.
Όσο µεγαλύτερη είναι δε η εξάρτηση της τοπικής οικονοµίας από τον κλάδο σε µετάβαση, δεδοµένου ότι αυτό
µεταφράζεται σε θέσεις εργασίας και εισοδήµατα, τόσο
µεγαλύτερη αναµένεται να είναι και η ανησυχία. Στην περίπτωση της περιφέρειάς µας, λοιπόν, όπου οι εκτιµώµενες επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στο ΑΕΠ εκτιµάται

ότι θα φτάσουν το 26%, µε µια ετήσια απώλεια
εισοδηµάτων ύψους 1,2 δισ. ευρώ και ταυτόχρονη απώλεια περίπου 21.000 θέσεων εργασίας, δεν
θα µπορούσε να είναι διαφορετικά.
Πρέπει όµως να γίνει κατανοητό ότι οι παραπάνω επιπτώσεις αφορούν την περίπτωση που δεν ληφθούν µέτρα
και δεν γίνουν στοχευµένες παρεµβάσεις.
Για τον λόγο αυτόν εµείς εργαζόµαστε αδιάλειπτα, σε συνεργασία τόσο µε τη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου ∆ίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ), στην οποία προεδρεύει ο
εξαιρετικός κ. Μουσουρούλης, όσο και µε την Οµάδα Απολιγνιτοποίησης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, αλλά
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Το Ταµείο Ανάκαµψης υπόσχεται γενναίες επενδύσεις
στον κλάδο. Τι θα προτείνατε να συµπεριληφθεί για την
πράσινη µετάβαση; Είναι µόνο ζήτηµα χρηµάτων;
Επιτρέψτε µου να διευκρινίσω ότι το Ταµείο Ανάκαµψης,
πρακτικά το ευρωπαϊκό Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης, δεν
υπόσχεται επενδύσεις. Το Ταµείο στηρίζει και χρηµατοδοτεί βιώσιµες επενδύσεις, η προσέλκυση των οποίων είναι
ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης, των περιφερειακών
αρχών και, βεβαίως, της επιχειρηµατικής κοινότητας. Κεντρικό στόχο του Ταµείου ∆ίκαιης Μετάβασης αποτελεί
η στήριξη των περιφερειών, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της µετάβασης σε µια κλιµατικά ουδέτερη
ευρωπαϊκή οικονοµία, κινητοποιώντας περίπου 320 δισ.
ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Βεβαίως, όµως, δεν
είναι µόνο ζήτηµα χρηµάτων, αλλά και κατανοµής αυτών
στους κλάδους της οικονοµίας και κυρίως σε επενδύεις
µε µεγάλη προστιθέµενη αξία για τη ∆υτική Μακεδονία.
Εννοώντας βέβαια νέες βιοµηχανικές επενδύσεις µεγάλης κλίµακας, σε κλάδους εντάσεως απασχόλησης και
εξωστρέφειας. Επενδύσεις σε νέες, καινοτόµες ενεργειακές τεχνολογίες. Επιθυµία µας είναι ταυτόχρονα η αξιοποίηση του συνόλου των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων
και των µοναδικοτήτων της ∆υτικής Μακεδονίας, όπως η
θέση της, τα δίκτυα, τα µοναδικά λιµναία οικοσυστήµατα,

Ο κλάδος των ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά κ.ά.) στη
∆υτική Μακεδονία παρουσιάζει ήδη πολύ µεγάλη ανάπτυξη και υψηλή ζήτηση για νέες επενδύσεις.
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οι ορεινοί όγκοι, οι πολιτιστικοί πόροι, τα μοναδικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα κ.λπ. Αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση η διαφοροποίηση της οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την επόμενη μέρα, που
θα βασίζεται σε περισσότερους κλάδους όπου εντοπίζονται και συγκριτικά πλεονεκτήματά της.
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Δίνουμε έμφαση στις ΑΠΕ, στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας,
στην αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας και στην αναδυόμενη
οικονομία του υδρογόνου.

Συγχρόνως υπάρχει η προσδοκία ότι η ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) θα προσφέρει
απασχόληση.
Ο κλάδος των ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά κ.ά.) στη Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει ήδη πολύ
μεγάλη ανάπτυξη και υψηλή ζήτηση για νέες επενδύσεις.
Τέτοιου είδους επενδύσεις γενικά προσφέρουν αρκετές
θέσεις εργασίας, μόνο όμως κατά τη φάση της κατασκευής τους. Επίσης, λόγω μη καθετοποίησης, υπάρχει και
μεγάλη απώλεια δυνητικής προστιθέμενης αξίας από την
τοπική οικονομία.
Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η παραγωγή βιώσιμων και διατηρήσιμων στον
χρόνο θέσεων απασχόλησης. Οπότε, όλες οι επενδύσεις
αξιολογούνται και κρίνονται με βάση τον στρατηγικό αυτόν
στόχο.
Πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο κατανοητό απ’ όλους ότι
η πράσινη μετάβαση δεν αφορά αποκλειστικά το μείγμα
της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά το σύνολο της οικονομίας.
Για παράδειγμα, η χρήση ΑΠΕ, η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων με όρους κυκλικής οικονομίας
και η εφαρμογή λογισμικών διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη
δημιουργία ενός βιώσιμου «πράσινου» πρωτογενή τομέα,
ο οποίος συνεργατικά μπορεί να υποστηρίξει αντίστοιχες
«πράσινες» επιχειρήσεις μεταποίησης, μεγιστοποιώντας
τα οφέλη για την τοπική οικονομία, τόσο σε όρους οικονομίας όσο και περιβαλλοντικούς.
Πώς φαντάζεστε ότι θα είναι η περιφέρειά σας χωρίς
την εξάρτηση από τον λιγνίτη; Υπάρχει σχεδιασμός;
Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την επόμενη 20ετία είναι
να μετασχηματιστεί η Δυτική Μακεδονία σε περιφέρεια
ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ισόρροπης ως προς
την κατανομή της απασχόλησης και της παραγωγής ανά
κλάδο και με ορθή χωρική διάσταση. Βιώσιμης, με την
περιβαλλοντική και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική έννοια, της αντοχής στον χρόνο και στις οικονομικές
κρίσεις. Στον στρατηγικό αυτόν σχεδιασμό έχουν προσαρμοστεί ή προσαρμόζονται –καθώς είμαστε στη φάση της
διαβούλευσης– όλα τα μελλοντικά χρηματοδοτικά εργαλεία: το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το ΠΕΠ 2021-2027 και
τα λοιπά εθνικά προγράμματα ανάπτυξης.
Στην κατεύθυνση αυτή, σε συνεργασία πάντα με τη Συντονιστική Επιτροπή του ΣΔΑΜ, έχουμε συστήσει, όπως
προανέφερα, και τη δική μας Ομάδα Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενη απ’ όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να καταθέσουμε ένα ολοκληρωμένο ολιστικό και ρεαλιστικό σχέδιο
(master plan) για την περιοχή μας.
Έχουμε θέσει ξεκάθαρους άξονες στρατηγικών, οι οποίοι
θα αποτελέσουν τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα
οικοδομήσουμε το νέο βιώσιμο παραγωγικό μας μοντέλο.
Ενδεικτικά θα ήθελα να σας αναφέρω τους τρεις βασικούς
μας στρατηγικούς άξονες, με πρώτο αυτόν της κεφαλαιοποίησης του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής, με
ξεκάθαρους όμως όρους έξυπνης εξειδίκευσης. Δίνοντας, δηλαδή, έμφαση στις ΑΠΕ, στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας μεγάλης
κλίμακας και στην αναδυόμενη οικονομία του υδρογόνου.
Ο δεύτερός μας άξονας αφορά τη διαφοροποίηση της
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σε ευκαιρίες. Και μάλιστα, με όρους παρακαταθήκης για
τις επόμενες γενιές.
Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία; Είχε προταθεί παλαιότερα να μετατρέπονται
σε χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων. Θα το εξετάζατε;
Στο πλαίσιο του Master Plan για τη Δίκαιη Μετάβαση που
εκπονείται υπό την εποπτεία αρμόδιου του υπουργείου
Ενέργειας, υπάρχει επιμέρους κεφάλαιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό των 160.000 στρεμμάτων των ορυχείων.
Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει ανατεθεί σε ειδική ομάδα
μελετητών του ΕΜΠ και του ΙΓΜΕ. Παράλληλα, έχει συσταθεί ειδική θεματική ομάδα για την επεξεργασία προτάσεων αξιοποίησης των εκτάσεων των ορυχείων και των
λατομικών περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι νέες χρήσεις γης που θα καθοριστούν και θα θεσμοθετηθούν θα περιλαμβάνουν και ενεργητική αποκατάσταση. Δηλαδή από την απλοϊκή και παθητική λογική της
μονοδιάστατης περιβαλλοντικής αποκατάστασης μέσω
μόνο των αναδασώσεων θα περάσουμε στη σύγχρονη
σχεδιαστική λογική και σύμφωνη με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας για βιομηχανικές
ζώνες, για ζώνες καινοτομίας, τεχνολογικά πάρκα κ.λπ.
Οργανωμένοι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ,
ΧΥΤΥ) έχουν ήδη αποδοθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. γι’ αυτόν τον σκοπό. Στους χώρους αυτούς τηρείται απαρέγκλιτα η περιβαλλοντική νομοθεσία. Σε κάθε
περίπτωση, αναμένουμε εντός του καλοκαιριού το σχέδιο
χρήσεων γης της ομάδας μελέτης για να γνωμοδοτήσουμε
επ’ αυτού και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ξεκάθαρη βάση τον δικό μας αναπτυξιακό σχεδιασμό.

παραγωγικής βάσης της περιφέρειάς μας, στηρίζοντας τον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Δίνοντας έμφαση σε αυτούς τους δύο τομείς υψηλής θετικής επίπτωσης τόσο στην
απασχόληση όσο και στην οικονομία θα καταφέρουμε να
αναμορφώσουμε ορθολογικά το παραγωγικό μας προφίλ και
να ξεπεράσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος. Διαθέτουμε, ξέρετε, «περιφερειακούς πρωταθλητές», όπως, για παράδειγμα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, τοπικές ποικιλίες φυτών, αυτόχθονες φυλές ζώων, οι οποίοι μπορούν
να αποτελέσουν ναυαρχίδες ανάπτυξης και εξωστρέφειας.
Προωθώντας δε συνέργειες κυκλικής οικονομίας και εξωστρέφειας για το σύνολο της τοπικής επιχειρηματικότητας, θα
καταφέρουμε σίγουρα να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας.
Ο τρίτος άξονάς μας σχετίζεται με την επένδυση στη γνώση.
Έχουμε ως περιφέρεια να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα και πρέπει να βρούμε ιδιαίτερες λύσεις. Και αυτό
δεν μπορεί να γίνει με αργά βήματα. Απαιτούνται άλματα προόδου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η έρευνα και η καινοτομία
βρίσκονται στον πυρήνα της περιφερειακής μας στρατηγικής.
Αποτελούν τη μοναδική διέξοδο να μετατρέψουμε τις απειλές

Ποια είναι η κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων;
Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων η Δυτική
Μακεδονία πρωτοπορεί, καθώς εδώ και χρόνια έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης
σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο συντονίζει η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Στον μοναδικό περιφερειακό χώρο υγειονομικής
ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που λειτουργεί σήμερα στη
χώρα εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ΟΤΑ της περιφέρειας (280.000 κάτοικοι), διατίθενται καθημερινά 400 τόνοι
απορριμμάτων με απόλυτα ασφαλή τρόπο και λειτουργεί
πλήρως το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της όλης διαδικασίας. Πέρα όμως από την κλασική
διαχείριση και ανακύκλωση, νομίζω πως ήρθε η ώρα να
δούμε πιο στοχευμένα και τα ζητήματα της ενεργειακής
αξιοποίησης των απορριμμάτων και της αξιοποίησης και
επανάχρησης αυτών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Πολλά τα αξιόπιστα και απολύτως ασφαλή παραδείγματα παρόμοιων δράσεων και έργων σε ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες που έχουμε επεξεργαστεί και μελετήσει
για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η
αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση
των απορριμμάτων τόσο από τους δημόσιους φορείς όσο
και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
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Στροφή
στις πράσινες επενδύσεις
ΧΑΡΆ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Μ

ετά και την κρίση του κορονοϊού, η
στροφή της Ε.Ε. στην κυκλική οικονομία, μέσω της χρηματοδότησης
πράσινων επενδύσεων, είναι ακόμη
πιο μεγάλη, ενώ τα κεφάλαια που
αναμένεται να εισρεύσουν, σταδιακά από το 2021, στην ελληνική οικονομία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του ΕΣΠΑ,
κινητοποιούν ακόμη περισσότερο το εγχώριο επιχειρείν.
Αυτό είναι το υπόβαθρο, όπως περιγράφεται από αναλυτές, στο οποίο στηρίζουν τα σχέδιά τους οι περισσότεροι Έλληνες επιχειρηματίες. Χαρακτηριστικά είναι όσα
επισήμανε κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση
μετόχων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, ο οποίος, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, τόνισε
ότι θα μοιάζουν με ένα τίποτα σε σχέση με αυτές που θα
μπορούσε να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή, εάν δεν ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή της. Στο πλαίσιο αυτό,
ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
μέσω της στροφής στην καθαρή ενέργεια, της χρήσης
της ενέργειας στην ηλεκτροκίνηση και στη θέρμανση και
ψύξη των κτιρίων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως είπε ο κ. Περιστέρης.
Ο εισηγμένος κατασκευαστικός και ενεργειακός όμιλος

επενδύει εδώ και πολλά χρόνια στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ σε πρώτη προτεραιότητα στην επενδυτική ατζέντα του βρίσκονται τα έργα της αντλησοταμίευσης,
ενός συνδυασμού κατασκευής φραγμάτων με υψομετρική
διαφορά και χρήσης αιολικής ενέργειας, που επιτρέπει την
αποθήκευση ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Η «Πράσινη Συμφωνία»
Άλλωστε, με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
(European Green Deal), η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το
2050, ενώ έως το 2030 οι ΑΠΕ θα πρέπει να καταλαμβάνουν
μερίδιο 32% του συνολικού ενεργειακού μείγματος των ευρωπαϊκών κρατών-μελών. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του
2030, απαιτούνται επιπρόσθετα κεφάλαια 260 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην Ελλάδα, στους τομείς που θα μπορούσαν να βρεθούν
στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος ανήκουν,
εκτός από τις ΑΠΕ, η διαχείριση απορριμμάτων, όπου έως
το 2021 προωθούνται έργα της τάξεως των τουλάχιστον 700
εκατ. ευρώ, όπως και οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης
ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων μέσω εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας και δράσεων
αξιοποίησης ΑΠΕ. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται και οι δημόσιες υποδομές, αλλά και η ηλεκτροκίνηση.

Η απολιγνιτοποίηση
Εν τω μεταξύ, με γοργούς ρυθμούς η ΔΕΗ προχωρά
στην απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και της
Μεγαλόπολης, ενώ ταυτόχρονα έχουν αρχίσει οι διαγωνισμοί της θυγατρικής «ΔEH Ανανεώσιμες» τόσο για το
μεγάλο επενδυτικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού των 230
MW στην Κοζάνη όσο και για τον στόχο που έχει θέσει η
εταιρεία των τουλάχιστον 2 GW σε ΑΠΕ για την προσεχή
τριετία.
Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, διευκολύνουν σημαντικά και τον ιδιωτικό τομέα ως προς τον
προγραμματισμό και τη δρομολόγηση και δικών τους
επενδύσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην
πράσινη ενέργεια, με αποτέλεσμα την επίτευξη του μεγάλου στόχου για το 2030, που είναι το 65,7% της ηλεκτροδότησης να προέρχεται από ΑΠΕ.
Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, που είναι η μετάβαση από τη λιγνιτική εποχή σε εκείνη της πράσινης ενέργειας, μοιάζει υλοποιήσιμο, καθώς σχεδόν έναν χρόνο μετά
τις πρώτες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για σβήσιμο
των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028, με τη συντριπτική
πλειονότητα το 2023, το master plan για την αναγέννηση
των περιοχών της Δ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης
θα είναι έτοιμο στο τέλος του καλοκαιριού.
Ήδη φέτος παύουν να λειτουργούν οι μονάδες του ΑΗΣ
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Αμυνταίου, το 2021 θα κλείσουν οι δύο μονάδες της Καρδιάς, το 2022 η Μεγαλόπολη 3 και οι τέσσερις από τις πέντε
μονάδες του Αγίου Δημητρίου. Την ίδια χρονιά θα τεθεί σε
λειτουργία η Πτολεμαΐδα 5, η οποία θα πάψει να είναι λιγνιτική το 2028. Το 2023 θα κλείσουν και οι μονάδες της Μεγαλόπολης 4, της Μελίτης και του Αγίου Δημητρίου 5.

Κομβικός ο ρόλος των EBRD, ΕΤΕπ
Ωστόσο, στην τιτάνια προσπάθεια της κυβέρνησης για στροφή στην πράσινη ενέργεια κομβικός είναι ο ρόλος και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), έχει κινητοποιήσει κεφάλαια
514 δισ. ευρώ από τον Ιούλιο του 2015, έχοντας εκπληρώσει
χρονικά τον στόχο της εν λόγω πρωτοβουλίας περίπου έξι
μήνες νωρίτερα.
Παράλληλα, η EBRD, που έχει χρηματοδοτήσει σημαντικό
αριθμό έργων αναβάθμισης κτιρίων στην Ελλάδα, γνωστοποίησε πρόσφατα ότι μέχρι το 2025 το ήμισυ των ετήσιων
επενδύσεών της θα κατευθύνεται σε έργα πράσινης ανάπτυξης, με το νέο αυτό επενδυτικό σχέδιο της τράπεζας να
προγραμματίζεται να εγκριθεί στην προγραμματισμένη για
τον Οκτώβριο ετήσια γενική συνέλευση μετόχων.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ελληνικές εταιρείες προχωρούν στις αναγκαίες προσαρμογές των δομών τους και
καταρτίζουν επιχειρηματικά πλάνα, προκειμένου να είναι
σε πλήρη ετοιμότητα για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες
που δημιουργούνται. Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα η EBRD
έχει συμμετάσχει κοινοπρακτικά με άλλες εταιρείες στην
υλοποίηση έργων ανάπλασης και αναβάθμισης κτιρίων. Ένα
από τα πιο πρόσφατα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των
εργασιών αναβάθμισης του Πύργου Πειραιά, έργο προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιήσουν οι εταιρείες
Dimand και Prodea Investment. Συμμετέχει κοινοπρακτικά
με την Dimand και την Grivalia και στην υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ για την
ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος» στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στον
Πειραιά.

Οι ξένοι όμιλοι στην Ελλάδα
Χαρτοφυλάκια καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ διαθέτουν ήδη
στην Ελλάδα και αναμένεται να τα αναπτύξουν πολλοί ξένοι
όμιλοι. Μάλιστα, η γαλλική EDF και η Τotal Eren εξασφάλισαν στον σχετικό διαγωνισμό έξτρα 42 MW και 70 MW φωτοβολταϊκών αντίστοιχα. Άλλωστε, σύμφωνα με όσα ανέφερε
πρόσφατα ο γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής
Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραμούζης,
σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας, οι ΑΠΕ αποδείχθηκαν ανθεκτικές στην κρίση. Όπως σημείωσε, δεν βλέπει διακοπή στη
ροή χρηματοδότησης προς τις συγκεκριμένες επενδύσεις,
επισημαίνοντας μάλιστα ότι υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγορές αδειών ώριμων έργων από Έλληνες και ξένους παίκτες.

Τα ευρωπαϊκά projects ελληνικού
ενδιαφέροντος
Στον προκαταρκτικό κατάλογο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Διαχειριστών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ENTSO-E), ανάμεσα στα 174 ευρωπαϊκά έργα, περιλαμβάνονται και άλλα επτά projects ελληνικού ενδιαφέροντος
που αφορούν ηλεκτρικές διασυνδέσεις, που είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπως δύο έργα
για τη διασύνδεση της χώρας μας με την Αίγυπτο: το Greece
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Africa PowerInterconnector, του ομίλου Eunice, με πόντιση
καλωδίου που θα συνδέει το λιμάνι της Μάρσα Ματρούχ με
τον Αθερινόλακκο της Κρήτης, και το δεύτερο από την εταιρεία Elica.
Επίσης, περιλαμβάνονται δύο έργα που ήταν ενταγμένα
και στο προηγούμενο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του
ENTSO-E, του 2018. Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Λιβύης (Λινοπεράματα-Τομπρούκ) και το
project Southern Aegean Interconnector, που περιλαμβάνει
την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε 23 βραχονησίδες του
Αιγαίου και τη διασύνδεσή τους με την Κω, την Κρήτη και
την Αττική. Τη λίστα συμπληρώνουν τα δύο έργα της διασύνδεσης της Κρήτης του ΑΔΜΗΕ, η διασύνδεση ΕλλάδαςΒουλγαρίας και ο EuroAsia Interconnector.

Ηλεκτροκίνηση
Με κίνητρα και επιδοτήσεις ευελπιστεί η κυβέρνηση να
καταστήσει τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ελκυστική.
Μάλιστα, στόχος είναι το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»,
που περιλαμβάνει επιδοτήσεις για την αγορά 11.700 ηλεκτρικών οχημάτων και δικύκλων, καθώς και 1.000 φορτιστών,
να βγει στον «αέρα» πριν από το τέλος Ιουλίου.
Μεταξύ άλλων, το υπουργείο Περιβάλλοντος επιδοτεί με
500 ευρώ την αγορά από πολίτες έξυπνων οικιακών φορτιστών, ενώ παρέχει και σημαντικά φορολογικά κίνητρα για
εταιρείες για την εγκατάσταση φορτιστών, μέσω παροχής
έκπτωσης δαπάνης. Επίσης, το κόστος φόρτισης για τους
εταιρικούς στόλους θεωρείται έξοδο και στο πλαίσιο αυτό
θα μειώνεται ο φόρος που καταβάλλει η εταιρεία.

Στοίχημα, η αποθήκευση ενέργειας
Η στροφή στις ΑΠΕ δεν είναι το μοναδικό στοίχημα. Ιδιαίτερη
σημασία έχει το πώς θα αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται, ώστε να μη χάνεται.
Καθώς το μερίδιο των ΑΠΕ αυξάνεται στο ευρωπαϊκό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε
μια σημαντική απόφαση και προτείνει καλύτερους τρόπους
αποθήκευσης, όπως η χρήση υδρογόνου ή οικιακών μπα-
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ταριών.
«Η αποθήκευση ενέργειας θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο
στη μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από τα ορυκτά
καύσιμα, βασισμένη σε ΑΠΕ. Καθώς το ρεύμα από αιολικές και ηλιακές μονάδες δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμο
στις αναγκαίες ποσότητες, θα χρειαστεί να αποθηκεύουμε
περισσότερη ενέργεια. Εκτός από τις τεχνολογίες που ήδη
γνωρίζουμε ότι λειτουργούν καλά, όπως η αντλητική αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικό ρόλο στο
μέλλον θα παίξουν οι νέες τεχνολογίες μπαταριών, η αποθήκευση θερμικής ενέργειας και το πράσινο υδρογόνο. Οι
τεχνολογίες αυτές πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην
ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή παροχή
ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες» δήλωσε η Claudia
Gamon, εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης.

Πράσινο υδρογόνο
Το Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να άρουν τους ρυθμιστικούς φραγμούς που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας,
όπως η διπλή φορολόγηση ή τα προβλήματα με τους κώδικες δικτύου της Ε.Ε. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές,
θα πρέπει επίσης να αναθεωρηθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα
στον τομέα της ενέργειας, ώστε να βελτιωθούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ακόμη τις δυνατότητες
που παρέχει το υδρογόνο που παράγεται από ΑΠΕ (το λεγόμενο «πράσινο υδρογόνο») και καλούν την Επιτροπή να
συνεχίσει να στηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη του
τομέα αυτού της οικονομίας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ενδεχόμενα μέτρα στήριξης θα μπορούσαν
να συμβάλουν στη μείωση του κόστους του πράσινου
υδρογόνου και να το καταστήσουν οικονομικά βιώσιμο.
Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει αν είναι δυνατή η μετατροπή των υποδομών φυσικού αερίου για τη
μεταφορά υδρογόνου, καθώς η χρήση του φυσικού αερίου
αποτελεί απλώς μεταβατικό στάδιο και θα πρέπει να μειωθεί σταδιακά.
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Τα 5 μέτρα για τη διαχείριση
απορριμμάτων
Τ

α 5 μέτρα στρατηγικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύγχρονη διαχείριση
απορριμμάτων είναι τα εξής:

1. Απλοποίηση-ενίσχυση
της περιβαλλοντικής εισφοράς
Στόχος της πολιτικής του υπουργείου είναι η περιβαλλοντική εισφορά (τέλος ταφής) να λειτουργήσει αποτρεπτικά
για την ταφή των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, στη λογική ενός συστήματος κινήτρων-αντικινήτρων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το τέλος ταφής θα
πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο και ειδικότερα:
• Το 50% για δράσεις στη διαχείριση απορριμμάτων και
την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, πράσινα σημεία κ.λπ.).
• Το 10% για έρευνα και τεχνολογία στη διαχείριση απορριμμάτων.
• Το 40% για επιβράβευση στους δήμους που τα πηγαίνουν καλά στην ανακύκλωση.

2. Ενίσχυση ανακύκλωσης
- Αναβάθμιση ΚΔΑΥ
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται
τα σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, ενισχύονται και αναβαθμίζονται τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(ΚΔΑΥ), ώστε:
• να γνωστοποιούνται τα ποσοστά ανακύκλωσης ανά
δήμο και να γίνεται ορθή αξιολόγηση των επιδόσεών τους,
θέτοντάς τους με αυτόν τον τρόπο προ των ευθυνών τους,
• να μπορούν (τα ΚΔΑΥ) να δέχονται τις αυξημένες ποσότητες αποβλήτων που θα προκύψουν με την ενίσχυση της
διακριτής συλλογής και της ανακύκλωσης.

3. Δημιουργία εθνικού δικτύου ΜΕΑ
- Ενθάρρυνση ΣΔΙΤ
Στόχος του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός εθνικού
δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων, καθώς σήμερα λειτουργούν μόλις έξι μονάδες! Ειδικότερα, έως τα
τέλη του 2023 προβλέπεται να έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για 28 ακόμη μονάδες, ενώ ήδη εντατικοποιούνται
οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση 17 εντός του 2020 σε
όλη την Ελλάδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ενθαρρύνονται οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ).

4. Δημιουργία εθνικού δικτύου ΜΕΒΑ
- Διαλογή στην πηγή
Βασικός πυλώνας της επίτευξης των στόχων για την οργανωμένη και σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων είναι η
διαλογή στην πηγή. Έτσι, το υπουργείο επεκτείνει το δίκτυο συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των
βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), στοχεύοντας στη δημιουρ-

γία επαρκούς εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) σε όλη την Ελλάδα (πέραν των ΜΕΑ,
που ήδη έχουν ξεχωριστό ρεύμα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων). Έως τα τέλη του 2023 προβλέπεται να έχουν
δημοπρατηθεί 31 μονάδες (ΜΕΒΑ), ενώ σήμερα λειτουργούν
μόλις τέσσερις!

νικές εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια και καθορίζονται
οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε τα ανόργανα απόβλητα
βιομηχανικής προέλευσης να αξιοποιούνται ως δευτερογενή υλικά.

5. Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων
- Μονάδες ανάκτησης ενέργειας

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Περιβάλλοντος υλοποιεί
σχέδιο δράσης για την απόσυρση των πλαστικών μιας
χρήσης. Μάλιστα, η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχετικό
νομοσχέδιο που ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία και
σύντομα θα τεθεί προς δημόσια διαβούλευση. Βασική
απαίτηση είναι η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά 10
προϊόντων από τον Ιούλιο του 2021. Ποια είναι αυτά; Μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, περιέκτες και κυπελλάκια ποτών από φελιζόλ, περιέκτες τροφίμων από φελιζόλ,
αναδευτήρες ποτών, μπατονέτες, στηρίγματα για μπαλόνια, καθώς και πάσης φύσεως προϊόντα που διασπώνται
σε μικροπλαστικά (οξοδιασπώμενα πλαστικά).
Για όσα προϊόντα απαγορεύονται θα υπάρχουν διαθέσιμες
εναλλακτικές λύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ η
απαγόρευση θα ξεκινήσει έξι μήνες νωρίτερα για τον δημόσιο τομέα.
Το πρόβλημα των πλαστικών μιας χρήσης στην Ελλάδα
είναι τεράστιο. Δύο δισεκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια
αναψυκτικών και νερών διατίθενται στην Ελλάδα κάθε
χρόνο, και παράλληλα περισσότερα από 300 εκατομμύρια
πλαστικά ποτήρια για το σερβίρισμα του καφέ! Συνέπεια;
Το 50% των απορριμμάτων στη θάλασσα είναι πλαστικά
μιας χρήσης.

Καθώς, όπως προαναφέρθηκε, στόχος είναι η αποτροπή της
ταφής των απορριμμάτων, το υπουργείο ενισχύει την παραγωγή και αξιοποίηση των δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων από τα υπολείμματα των ΜΕΑ και των ΚΔΑΥ, δηλαδή
των υλικών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.
Στον τομέα της ανάκτησης ενέργειας η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 1,5%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο
28%! Τέτοιες μονάδες ανάκτησης ενέργειας είναι τόσο διαδεδομένες στην Ευρώπη, που συναντώνται πολλές φορές ακόμα και στα κέντρα των πόλεων, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία. Γι’ αυτόν τον λόγο η στρατηγική του υπουργείου
περιλαμβάνει τις εξής πρωτοβουλίες:
• Οι μεγάλες ΜΕΑ θα μπορούν να παράγουν δευτερογενές
εναλλακτικό καύσιμο αλλά και να το αξιοποιούν οι ίδιες για
την παραγωγή ενέργειας.
• Θα δημοπρατηθούν 3-4 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης
των υπολειμμάτων που προέρχονται από τις ΜΕΑ.
• Ορίζονται τα ρεύματα των βιομηχανικών –μη επικίνδυνων– αποβλήτων που μπορούν να αποτελέσουν δευτερογενή πρώτη ύλη ή και εναλλακτικό καύσιμο από τις βιομηχα-
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Τα SOS της ανακύκλωσης

α τελευταία χρόνια η ανακύκλωση μπαίνει
στη συζήτηση και στη ζωή των Ελλήνων
όλο και περισσότερο. Ωστόσο, η Ελλάδα
παραμένει ουραγός μεταξύ των χωρών
της Ε.Ε. στο θέμα της διαχείρισης των
απορριμμάτων. Κύριο πρόβλημα είναι ότι
η Ελλάδα εκτρέπει από την ταφή μόνο το
23% των απορριμμάτων της, έναντι 72%,
που είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε. Στόχος του υπουργείου
Περιβάλλοντος είναι να μειωθούν οι ποσότητες των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή στο 10% έως το 2030 και
κομβικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η ανακύκλωση.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι
Έλληνες, κυρίως νεότερης ηλικίας, έχουν ευαισθητοποιηθεί
και συμμετέχουν στη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης. Υπάρχουν όμως κάποια λάθη
που παρατηρούνται συχνά και μπορούν να προκαλέσουν
περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουν. Πιο αναλυτικά, στους κάδους ανακύκλωσης «απαγορεύονται» τα εξής:
1. Σπασμένα γυαλιά. Μπουκάλια και γυάλινες συσκευασίες
ανακυκλώνονται, αλλά όχι τα σπασμένα γυαλιά, καθώς
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού των εργαζομένων.
2. Κουτιά από πίτσα, συσκευασίες έτοιμου φαγητού. Αν και
είναι χάρτινα και πλαστικά, δεν ανακυκλώνονται, καθώς
είναι γεμάτα λίπη και υπολείμματα τροφών.
3. Σακούλες βιοδιασπώμενες ή φωτοδιασπώμενες. Σε αντίθεση με τις απλές πλαστικές σακούλες που μπορούν να
ανακυκλωθούν, οι βιοδιασπώμενες έχουν ημερομηνία
λήξης μετά την οποία αρχίζουν να θρυμματίζονται.
4. Κομματάκια χαρτί. Για να ανακυκλωθεί κάποιο χαρτί πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον Α4. Αυτό σημαίνει ότι σκισμένες σελίδες, εισιτήρια και άλλα χαρτάκια δεν πρέπει
να ρίχνονται στους μπλε κάδους.
5. Βρεγμένο ή λερωμένο χαρτί. Λερωμένες χαρτοπετσέτες
ή κομμάτια λαδωμένου χαρτιού όχι μόνο δεν ανακυκλώνονται αλλά αχρηστεύουν και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα
υλικά. Επίσης, χαρτί που έχει βραχεί, ακόμη κι αν στεγνώσει, δεν ανακυκλώνεται.
6. Υλικά από πηλό. Τα κεραμικά είδη, όπως π.χ. σκεύη ή
κούπες καφέ, δεν ανακυκλώνονται.
7. Αφρολέξ και φελιζόλ. Είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, καθώς μπορούν να πάρουν φωτιά σε οποιοδήποτε στάδιο
της πορείας της ανακύκλωσης.
8. Συσκευασίες τοξικών υλικών. Πλαστικές ή μεταλλικές
συσκευασίες που περιείχαν ορυκτέλαια, αντιψυκτικά,
εντομοκτόνα κ.ά. δεν πρέπει με τίποτα να ρίχνονται στους
μπλε κάδους, γιατί τα κατάλοιπα των τοξικών δύσκολα
απομακρύνονται.
9. CDs, DVDs και βιντεοκασέτες. Παρ’ ότι κατασκευάζονται
κατά κύριο λόγο από αλουμίνιο, τα ψηφιακά δισκάκια ή οι
παλιές μας βιντεοκασέτες περιέχουν πολλές προσμείξεις,
καθιστώντας αδύνατη την άμεση ανακύκλωσή τους.
10. Καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπίρουνα. Παρ’ ότι πλαστικά, τα συγκεκριμένα υλικά μιας χρήσης δεν ανακυκλώνονται.
11. Πλαστικά έπιπλα. Οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης δεν είναι
κατάλληλοι για πλαστικά έπιπλα, παρά μόνο για υλικά
συσκευασίας.
12. Συρμάτινες κρεμάστρες. Οι περισσότερες έχουν και πλαστικά μέρη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ανάμειξης των δύο υλικών. Μια καλή λύση είναι να διαχωρίζο-

νται τα υλικά και να απορρίπτονται ξεχωριστά στον κάδο.
13. Τηλεκάρτες. Δεν θεωρούνται συσκευασίες, γι’ αυτό και
δεν πρέπει να μπαίνουν στους μπλε κάδους. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το κόστος ανακύκλωσής τους είναι μεγαλύτερο από το κόστος παραγωγής τους.
14.Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια. Ενώ τα πλαστικά
μπουκάλια είναι βασικό ανακυκλώσιμο υλικό, τα καπάκια τους ανακυκλώνονται με διαφορετικό τρόπο. Αφαιρούμε, λοιπόν, τα καπάκια και τα πετάμε ξεχωριστά στον
μπλε κάδο.
15. Κουτιά χυμών. Υπάρχουν ορισμένα κουτιά χυμών που
δεν ανακυκλώνονται, λόγω του συνδυασμού πλαστικού
και χαρτονιού. Πριν πετάξουμε το κουτί στον μπλε κάδο,
πρέπει να ελέγξουμε αν φέρει την ειδική σήμανση καταλληλότητας για ανακύκλωση.

Τα… SOS της ανακύκλωσης

Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, τα σημεία-κλειδιά για τη σωστή
ανακύκλωση είναι τα εξής:
1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας από τα
υπόλοιπα απορρίμματα.
2. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες από τα υπολείμματα
και, αν χρειάζεται, τις ξεπλένουμε.
3. Διπλώνουμε/συμπιέζουμε τα χαρτοκιβώτια.
4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μέσα σε δεμένες σακούλες, αλλά τα ρίχνουμε χύμα.
5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους
ανακύκλωσης.

6. Κλείνουμε τους κάδους, για να προστατέψουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη βροχή.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης

Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση βελτιώνει την ποιότητα ζωής, καθώς συμβάλλει
στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος
τόσο σήμερα όσο και αύριο, προστατεύοντας την υγεία
μας.
Επίσης, η ανακύκλωση βοηθά στην εξοικονόμηση πρώτων
υλών. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κοπούν δέντρα
για την παραγωγή χαρτιού ή εξόρυξη ορυκτών, όπως ο βωξίτης, για την παραγωγή αλουμινίου.
Παράλληλα, η ανακύκλωση βοηθά στην εξοικονόμηση
ενέργειας, αφού η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή προϊόντων από πρωτογενείς πρώτες ύλες είναι πολλαπλάσια από αυτήν που απαιτείται όταν η παραγωγή γίνεται
από χρησιμοποιημένα υλικά.
Παραδείγματα:
• Με έναν τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομείται
ενέργεια αντίστοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου.
• Με την ανακύκλωση ενός τόνου χαρτιού σώζεται η ζωή
17 δέντρων.
• Για να κατασκευαστεί ένα αλουμινένιο κουτί χρειάζεται
τόση ενέργεια όση για να ακούσουμε ραδιόφωνο για 4
ώρες ή να δούμε τηλεόραση για 3 ώρες.
• Καθαρίζει το περιβάλλον από το πλαστικό, αφού το πλαστικό χρειάζεται 450 χρόνια για να αποσυντεθεί στη φύση.

