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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά την ΣΤ’ Σύνοδο του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων 2018, η ημερήσια διάταξη της 
Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, αφορά στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
στην Ελλάδα, ζήτημα το οποίο καλείται να επεξεργαστεί η αρμόδια επιτροπή και έπειτα 
να τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής. Το ζήτημα της χρήσης των φυσικών 
πόρων απασχολεί έντονα τόσο τη διεθνή κοινότητα, όσο και την Ελλάδα τις τελευταίες 
δεκαετίες. Αφενός διότι τυχών αξιοποίηση των φυσικών πόρων ενός κράτους μπορεί να 
συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της ανάπτυξής της, 
αφετέρου καθότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια της ικανότητας των φυσικών 
συστημάτων και του πλανήτη. Συνεπώς μια αξιοποίηση των φυσικών πόρων μπορεί να 
έχει αρκετά θετικές συνέπειες για την οικονομία, αν όμως γίνει ανορθολογικά μπορεί να 
οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και τις επόμενες γενεές.  

Υπό την πίεση της παρούσας πραγματικότητας η Επιτροπή Περιβάλλοντος καλείται να 
αποφασίσει με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση, των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες μιας, χωρίς όρια ανάπτυξης 
η οποία αναπαράγει το πρότυπο της υπερκατανάλωσης και εξάντλησης των φυσικών 
πόρων. 

Με τον συγκεκριμένο οδηγό μελέτης επιχειρείται σε πρώτο στάδιο, από το προεδρείο της 
Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, η αποσαφήνιση βασικών εννοιών αναφορικά 
με το ζήτημα των φυσικών πόρων, της αειφόρου ανάπτυξης, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, προκειμένου ο κάθε βουλευτής 
να διαθέτει επαρκή ενημέρωση όσον αφορά την ορολογία γύρω από το εν λόγω ζήτημα.  

Έπειτα επιχειρείται η προσέγγιση του ζητήματος στα πλαίσια της Ελληνικής Επικράτειας 
και η παρουσίαση της περιβαντολλογικής και ενεργειακής πολιτικής, που έχει υιοθετήσει 
η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, πάντοτε σε συνάρτηση και με την κοινή Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία. 

Εν συνεχεία, στον οδηγό μελέτης παρουσιάζονται οι βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις, 
ώστε οι βουλευτές να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις καθώς και για τις 
κατευθύνσεις που προτείνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου, να 
αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για το νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα. 

Στο τελευταίο σκέλος του οδηγού παρατίθενται συνοπτικά οι αντικρουόμενες απόψεις 
και τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς σχετικά με το ζήτημα, στοχεύοντας σε έναν γόνιμο 
διάλογο που θα οδηγήσει στην εξεύρεση λύσεων εντός της επιτροπής.  

 

2. ΟΡΙΣΜΟI ΚΑΙ ΓΕΝΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ 

 

2.1. ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΡΟ; 

Οι φυσικοί πόροι, μιας περιοχής αποτελούντο σύνολο των φυσικών στοιχείων (στερεών, 
υγρών, αερίων), δηλαδή των παραγωγικών δυνάμεων ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών 



 

δυνάμεων, που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον. 1  Συνήθως, όμως, 
χαρακτηρίζονται έτσι, τα φυσικά στοιχεία που είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα από τον 
άνθρωπο ικανοποιώντας, τις ανάγκες του. 

Προκειμένου, υπό την παραπάνω έννοια, να χαρακτηριστεί ένα στοιχείο ως φυσικός 
πόρος θα πρέπει να καλύπτει τρεις βασικές προϋποθέσεις: 

(α) να ικανοποιεί ανθρώπινη ανάγκη χωρίς καμία μετατροπή ή να είναι εύκολα 
προσαρμόσιμο στις ανάγκες του 

(β) τα συγκεκριμένα στοιχεία να είναι διαθέσιμα και 

(γ) ο άνθρωπος να βρίσκεται σε ανάλογο πολιτισμικό επίπεδο ώστε με τις 
ικανότητές του να μπορεί να τα χρησιμοποιεί. 

Συνεπώς, ως φυσικοί πόροι ορίζονται κατά κύριο λόγο τα ευμενώς προσβάσιμα και 
διαθέσιμα φυσικά αγαθά, τα οποία ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να αξιοποιήσει για 
την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του. 

Οι φυσικοί πόροι ενός κράτους ή άλλης γεωπολιτικής ενότητας αναφέρονται λοιπόν στις 
οικονομικά αξιοποιήσιμες πρωτογενείς ύλες, κάποιες από τις οποίες χαρακτηρίζονται 
πηγές ενέργειας που μας προσφέρει η βιόσφαιρα, το έδαφος, το υπέδαφος, το νερό, η 
ατμόσφαιρα και το φως του ήλιου που επιδρά στην περιοχή αναφοράς. 

 

2.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Οι φυσικοί πόροι έχουν για τις ανθρώπινες κοινωνίες μεταβαλλόμενη αξία και 
εξαρτώνται από τον τόπο, το χρόνο, το αναπτυξιακό τους επίπεδο, αλλά και τη χρήση 
τους, ενώ κατανέμονται ανομοιόμορφα τόσο μεταξύ διαφορετικών χωρών όσο και μέσα 
στη ίδια τη χώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως η έλλειψη τους δεν 
απαγορεύει την ανάπτυξή της. 

Η ταξινόμηση των ειδών των φυσικών πόρων γίνεται με πολλούς τρόπους, ωστόσο η 
βασικότερη διάκριση είναι η ακόλουθη2: 

 

Α. ΚΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι (ή ρέοντες), είναι εκείνοι που ανανεώνονται με φυσικές ή 
τεχνικές διεργασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δέντρα, τα οποία 
κόβονται για να ληφθεί η πρώτη ύλη (ξυλεία) αλλά μπορούν να αντικατασταθούν με 
φυσική (ή και τεχνητή) αναδάσωση. Ανανεώσιμους φυσικούς πόρους αποτελούν επίσης 
ο ήλιος, ο αέρας και η γεωθερμία.  

                                                           

1 http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/natural_resources.htm  
2 Βλέπε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Tietenberg, Οικονομική περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, 
Αθήνα, 2010 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fkpe-kastor.kas.sch.gr%252Fenergy1%252Fhuman_activities%252Fnatural_resources.htm&h=ATPtDYh-yGFA6gJlxlxJwCDaNfsxwxGuiIucS4AHRBQKYIzDrpttF_ek4y7BcVVAPTRl1pqrt_D3760lSacpIDwmmRj8Z_tPcANsYpDjFjmpoUDBbi50r8b3eIlHwoeXqiv9fUp7LLUTN18Vr0AKGYTrlJxiP7U


 

Αντιθέτως, μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι(ή αποθεματικοί) ονομάζονται αυτοί που δεν 
ανανεώνονται με φυσικές ή (γνωστές) τεχνικές διεργασίες, αλλά υπάρχουν σε κοιτάσματα 
ως φυσικά αποθέματα που καταναλώνονται και κάποτε εξαντλούνται3. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου αποτελεί το πετρέλαιο, τα μέταλλα και το 
φυσικό αέριο.  

Τέλος, δυνητικά ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι ονομάζονται αυτοί που από τη φύση τους είναι 
ανανεώσιμοι, αλλά η υπερκατανάλωση δύναται να τους καταστήσει μη ανανεώσιμους. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της περίπτωσης αποτελούν το (πόσιμο) νερό, ο 
καθαρός αέρας, η βιοποικιλότητα και το γόνιμο έδαφος. 

 

Β. ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ 

Βιοτικοί φυσικοί πόροι ονομάζονται αυτοί που παράγονται από τους ζωντανούς 
οργανισμούς. Παραδείγματος χάρη τα δέντρα των δασών, που μπορούν να δώσουν 
ξυλεία, ρετσίνι και άλλα πρωτογενή προϊόντα. 

Αβιοτικοί φυσικοί πόροι ονομάζονται αυτοί που δεν παράγονται από τους ζωντανούς 
οργανισμούς. Παραδείγματος χάρη τα διάφορα είδη ορυκτών που υπάρχουν σε μια 
γεωγραφική περιοχή. 

 

Γ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 

Ενεργοί φυσικοί πόροι ονομάζονται αυτοί που ήδη χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
οικονομικού εισοδήματος ενός κράτους. Παραδείγματος χάρη τα ορυκτά που 
εκμεταλλεύονται ήδη από εγκατεστημένα ορυχεία. 

Δυνάμει φυσικοί πόροι ονομάζονται αυτοί που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
την παραγωγή οικονομικού εισοδήματος ενός κράτους και που είναι πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη τα κοιτάσματα ορυκτών που έχουν 
βρεθεί, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα. 

 

2.3. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για την οικονομική επιστήμη, το περιβάλλον είναι ένα σύνθετο περιουσιακό στοιχείο που 
προσφέρει πολύτιμους πόρους και ποικίλες υπηρεσίες στην κοινωνία. Συγκεκριμένα: 

(α) το περιβάλλον εφοδιάζει την οικονομία με πρώτες ύλες και ενέργεια, που 
χρησιμοποιούνται ως εισροές στην συνέχεια στη παραγωγική διαδικασία (μαζί 
με το κεφάλαιο και την εργασία) για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 

                                                           

3 Ωστόσο, ορισμένες φορές τα προϊόντα τους μπορούν να ανακυκλωθούν για να καθυστερήσουν 
την επικείμενη εξάντληση των κοιτασμάτων τους (π.χ. τα μέταλλα) ή να δημιουργηθούν με τεχνητό 
τρόπο από άλλες φυσικές πρώτες ύλες (π.χ. το πετρέλαιο), αλλά αυτό δεν τα καθιστά ανανεώσιμα. 



 

(β) το περιβάλλον παρέχει στον άνθρωπο με άμεσο τρόπο, χωρίς δηλαδή τη 
διαμεσολάβηση της παραγωγικής διαδικασίας, υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για 
την ανάπτυξη και διατήρηση της ζωής, όπως ο ατμοσφαιρικός αέρας, οι 
κατάλληλες κλιματικές συνθήκες, υπηρεσίες αναψυχής, και υπηρεσίες 
πληροφοριών, όπως οι γενετικές πληροφορίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην ιατρική, κ.λπ.4 

Τα αγαθά που προσφέρει το περιβάλλον στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή οι πρώτες 
ύλες και η ενέργεια, και ο μετασχηματισμός τους σε τελικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
αποτελούν τα τμήματα ενός κύκλου που κλείνει με την επιστροφή των πρώτων υλών και 
της ενέργειας πίσω στο περιβάλλον ως απόβλητα από την παραγωγή και την 
κατανάλωση.  

Η διαδικασία αυτή δημιουργεί δύο θεμελιώδη προβλήματα. – αφενός τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος (α) και αφετέρου την εξάντληση των φυσικών πόρων (β). 

(α) Σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος : είναι γνωστό ότι το περιβάλλον μπορεί 
να μετασχηματίσει τα οργανικά απορρίμματα (π.χ. κατάλοιπα τροφίμων) σε 
ακίνδυνα στοιχεία, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό και για επικίνδυνα 
στοιχεία όπως το κάδμιο ή ο μόλυβδος τα οποία συσσωρεύονται. Επίσης, για 
κάποιες άλλες μορφές ρύπανσης, το περιβάλλον έχει τη δυνατότητά 
απορρόφησής τους μέχρι ενός ορίου. Αν οι εκπομπές ρύπανσης είναι πολύ 
μεγάλες και το όριο αυτό ξεπεραστεί, τότε οδηγούμαστε σε συσσώρευση της 
ρύπανσης στο περιβάλλον5. 

(β) Σχετικά με την εξάντληση των φυσικών πόρων: Οι φυσικοί πόροι της Γης δεν είναι 
απεριόριστοι και ανεξάντλητοι. Όπως προαναφέρθηκε, οι πρώτες ύλες και η 
ενέργεια μετά τη χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία επιστρέφουν στο 
περιβάλλον ως απόβλητα από την παραγωγή και την κατανάλωση. Επιστρέφουν 
δηλαδή σε μορφές που είναι κατώτερες από τις αρχικές. Ακόμη και στις 
περιπτώσεις της ανακύκλωσης ενός μέρους αυτών, δεν μετασχηματίζονται σε 
μορφές εξίσου χρήσιμες με αυτές που είχαν πριν την πρωτογενή εισαγωγή τους 
στην παραγωγική διαδικασία6. 

Αναφορικά με την υπάρχουσα ποσότητα των φυσικών πόρων, αντιλαμβανόμαστε ότι 
δημιουργούνται δύο βασικές κατηγορίες φυσικών πόρων: 

(α) οι εξαντλήσιμοι/μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι, που υπάρχουν σε ορισμένες 
ποσότητες πάνω στη γη και με τη διαρκή ή υπερκαταναλωτική χρήση τους 
αναμένεται να εξαντληθούν μελλοντικά. 

(β) οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι που δεν εξαντλούνται και ανανεώνονται συνεχώς. 

                                                           

4 Χάλκος, Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, 2016 
5 Μπινιάρης, Μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος, 
2015 
6 Tietenberg, Οικονομική περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, 2010 



 

Το κυρίαρχο σήμερα δυτικό μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 
αλόγιστη σπατάλη των μη ανανεώσιμων πόρων και στο κυνήγι του κέρδους, αψηφώντας 
πολλές φορές το περιβαλλοντολογικό ή κοινωνικό τίμημα. Οι συνέπειες αυτού του 
μοντέλου γίνονται πλέον αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο με τη μόλυνση των υδάτων 
και του αέρα, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, περιορισμό της βιοποικιλότητας, 
καταστροφή των δασών, ερημοποίηση των εδαφών, μείωση των καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, έλλειψη τροφίμων και ποσίμου νερού, μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αεριού κ.ο.κ.7 

Σήμερα λοιπόν είναι πιο εύκολα κατανοητό ότι ο δυτικός τρόπος ζωής και κατανάλωσης 
δεν μπορεί να επεκταθεί στον υπόλοιπο κόσμο χωρίς να απειληθεί σοβαρά το μέλλον του 
πλανήτη. Η συνεχιζόμενη «λεηλασία» του περιβάλλοντος μας θέτει σε μπροστά στην 
ορατή πλέον απειλή της εξάντλησης των φυσικών πόρων. Μια λανθασμένη διαχείριση 
ενός φυσικού πόρου μπορεί να τον μετατρέψει ακόμη και από ανανεώσιμο σε 
εξαντλήσιμο. Ως ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων θα μπορούσε να ονομαστεί η 
συνετή και αναλογική με τις ανθρώπινες ανάγκες εκμετάλλευση και αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων, η οποία συμβάλλει τόσο στην εξοικονόμηση τους, όσο και στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Συνεπώς η κατάσταση έθετε την ανάγκη για μια ριζική 
μεταβολή νοοτροπίας με περισσότερη ταπεινότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο 
περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και τη «μητέρα» Γη8.  

 

2.4. Η ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Κάπως έτσι προέκυψε η έννοια της αειφόρου (ή βιώσιμης ή πράσινης9) ανάπτυξης και η 
σημασία που της αποδίδεται σήμερα διαμορφώθηκε μόλις τις τελευταίες δεκαετίες του 
20ου αιώνα ακριβώς λόγω της στροφής στην αντίληψη των πραγμάτων, η οποία αρχικά 
εκφράστηκε ως ανησυχία για τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα (και τις 
επιπτώσεις που έχει η υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην υγεία και στην ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη) και ως συνειδητοποίηση ότι 
οι φυσικοί πόροι έπρεπε να διατηρηθούν και για τις επόμενες γενεές10.  

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αναφέρεται στην (οικονομική) ανάπτυξη που οδηγεί 
στην ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής κοινωνίας χωρίς να υπονομεύεται η 
δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των μελλοντικών γενεών. Πιο συγκεκριμένα, 
γνώμονας της αειφορίας είναι η ορθή χρήση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, 
θέτοντας ως περιορισμούς την εξάντληση των φυσικών πόρων, τη ρύπανση του 

                                                           

7 Χάλκος, Οικονομική φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, 2016 
8 Πρωτοπαπάς, Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων, 2005 
9Παρότι οι όροι θεωρούνται ταυτόσημοι, πρέπει να επισημανθεί πως η πράσινη ανάπτυξη δίνει 
προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και όχι στην οικονομική ανάπτυξη. 
10 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ihu.edu.gr/icsd/docs/eisagogi-sti-viosimi-
anaptyxi.pdf  

http://www.ihu.edu.gr/icsd/docs/eisagogi-sti-viosimi-anaptyxi.pdf
http://www.ihu.edu.gr/icsd/docs/eisagogi-sti-viosimi-anaptyxi.pdf


 

περιβάλλοντος, και τη δυνατότητα διατήρησης της οικονομικής ανάπτυξης για τη 
σημερινή γενεά και τις μελλοντικές γενεές11. Είναι δηλαδή η μέγιστη δυνατή απολαβή 
αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των 
προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον12. 

Για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής στόχοι: 

(α) η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη 
δυνατότητα ανανέωσής τους 

(β) θα πρέπει να επιδιώκεται ελαχιστοποίηση της χρήσης των εξαντλήσιμων 
φυσικών πόρων και προσπάθεια αντικατάστασής τους με ανανεώσιμους 

(γ) η εναπόθεση αποβλήτων στο περιβάλλον δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη 
δυνατότητα απορρόφησής τους. 

Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 και η οικονομική ύφεση της δεκαετίας του '70 
δημιούργησαν στην ουσία τις πρώτες σοβαρές αμφιβολίες για δυνατότητα των 
οικονομιών να μεγεθύνονται απεριόριστα, θέτοντας έτσι επί τάπητος το θέμα της 
σπανιότητας των φυσικών πόρων. 13  Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης 
πρωτοεμφανίστηκε το 1980 στην πρώτη Παγκόσμια Στρατηγική για την Διατήρηση η 
οποία δημοσιεύτηκε από την Παγκόσμια Ένωση Διατήρησης (World Conservation Union) 
και η οποία αναγνώριζε ως στόχους τη διατήρηση των βασικών οικολογικών 
διαδικασιών, τη διαφύλαξη της γενετικής ποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των πόρων.  

Ως τα μέσα της δεκαετίας του '90 και άλλες τροποποιήσεις που αφορούσαν στον ορισμό 
της βιώσιμης ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν, με αυξανόμενη εστίαση σε κοινωνικά 
θέματα και απαίτηση για ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών («οικονομική βιωσιμότητα»), 
κοινωνικών («κοινωνικοπολιτική βιωσιμότητα») και περιβαλλοντικών («περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα») αντικειμενικών στόχων. Αυτές οι τροποποιήσεις εκφράστηκαν επίσημα 
στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο το 1992, στην οποία πάνω από 170 χώρες 
δεσμεύτηκαν πως η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί τη βασική ιδέα για τη 
μελλοντική τους ανάπτυξη, υπογράφοντας την «Agenda 21»14 και τη Διακήρυξη του Ρίο 
για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη15. Εξίσου σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στη 

                                                           

11  Φουφλή & Καπαρέλος, Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της στις νέες 
επιχειρήσεις, Αθήνα, 2016. Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/  
12 Πρωτοπαπάς, Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων, 2005 
13  Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://news247.gr/eidiseis/afieromata/petrelaio-oi-
kriseis-poy-sygklonisan-ton-planhth.1653557.html  
14Η Agenda 21 ήταν αποτέλεσμα μίας εκτενούς ανάλυσης του τι χρειάζεται για να επιτευχθεί η 
βιώσιμη ανάπτυξη. Τα 40 κεφάλαιά της πάνω σε περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά θέματα 
και θέματα οργάνωσης περιέχουν οδηγίες για την ανάπτυξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων με 
στόχο τη βιωσιμότητα. 
15  Δέσποινα Διμέλλη, Οικολογική Συμπεριφορά των Πόλεων: Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το 
Περιβάλλον 

http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/
http://news247.gr/eidiseis/afieromata/petrelaio-oi-kriseis-poy-sygklonisan-ton-planhth.1653557.html
http://news247.gr/eidiseis/afieromata/petrelaio-oi-kriseis-poy-sygklonisan-ton-planhth.1653557.html


 

μελέτη της οικολογικά ευαίσθητης ανάπτυξης αποτελεί και το πρωτόκολλο του Κιότο, 
που υπογράφηκε το 1997 (από την Ελλάδα το 199816) ως συμπλήρωμα της Σύμβασης-
Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές του 1992 και τέθηκε 
μερικώς σε ισχύ από το 200517. 

Όσον αφορά στην υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
υπήρξε επίσης μία «εξελικτική» πορεία της έννοιας. Το περιβάλλον απέκτησε αυτοτελή 
νομική κατοχύρωση το 1987 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Στο Άρθρο 2 της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ (1992) περιγράφεται ως κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η 
προαγωγή της «αρμονικής» και «ισόρροπης» ανάπτυξης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Μπορεί η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης να μην αναφέρεται ρητά αλλά 
σαφώς περιγράφεται. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί πως δεν υπήρξε συσχέτιση της 
έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης με την κοινωνική διάσταση. Στο Άρθρο 2 της Συνθήκης 
του Άμστερνταμ (1997) γίνεται λόγος για «αρμονική ισόρροπο και αειφόρο ανάπτυξη των 
οικονομικών δραστηριοτήτων» (European Communities, 1999). Έτσι η βιώσιμη ανάπτυξη 
έπαψε να θεωρείται αποκλειστικά περιβαλλοντική έννοια και αναγνωρίστηκε πως πρέπει 
να υπάρξει στενή συσχέτιση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή 
και στην περιβαλλοντική προστασία στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (Commission of the European Communities, 2001). Η προσέγγιση της ΕΕ για την 
αειφόρο ανάπτυξη είναι η λεγόμενη «προσέγγιση των τριών πυλώνων» (οικονομική 
αποτελεσματικότητα, περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική δικαιοσύνη), η οποία 
προϋποθέτει την ενσωμάτωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών. Η βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνεται υπόψη ως υπερκείμενη αρχή και 
αναγνωρίζεται πως η ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη εάν και μόνο αν το 
παραγόμενο αποτέλεσμα από τη χρήση του αποθέματος του κεφαλαίου, δηλαδή η 
«ευημερία», παραμένει σταθερό ή αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου (GHK, 2002). 

Στην πορεία αυτή για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης η ΕΕ (Commission of the 
European Communities, 2001; European Commission, 2002) αναγνωρίζει έξι κύριες πηγές 
απειλής, οι οποίες είναι: 

(α) οι κλιματικές αλλαγές οι οποίες επιδρούν στην άνοδο της θερμοκρασίας του 
πλανήτη και στην παρουσία ακραίων καιρικών φαινομένων, 

(β) οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία από ασθένειες ανθεκτικές στα αντιβιοτικά, 
αλλά και από τη χρήση χημικών ουσιών στην καθημερινή ζωή, 

(γ) η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, 

(δ) η γήρανση του πληθυσμού, 

(ε) η αυξανόμενη πίεση στους ζωτικούς φυσικούς πόρους και η μείωση της 
βιοποικιλότητας, 

                                                           

16 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=443  
17 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=443
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php


 

(στ) το πρόβλημα των μεταφορών (κυκλοφοριακά προβλήματα στις αστικές 
περιοχές) και η ρύπανση που προκαλούν τα μέσα μεταφοράς. 

 

3. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η 
ΕΛΛΑΔΑ 

 

3.1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, κυρίως με την ανάπτυξη της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας 18 , το περιβάλλον κάλυψε σε μεγάλο βαθμό, τις 
ενεργειακές ανάγκες της χώρας, τη ζήτηση σε πρώτες ύλες και τις διατροφικές απαιτήσεις 
των κατοίκων. Συγχρόνως αποτέλεσε τη βάση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας 
μας, με τους περιορισμούς που απορρέουν από τα δεδομένα του και τις επιπτώσεις της 
ανάπτυξης στο περιβάλλον και στους κατοίκους. 

Έχει γίνει σήμερα συνείδηση, όσο ποτέ άλλοτε, ότι η ανάπτυξη της χώρας μας εξαρτάται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων που 
διαθέτει η Ελλάδα. Με τον όρο εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
εννοούμε την καλλιέργεια του εδάφους, την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δασών μας, 
την εξόρυξη και εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων, του αλιευτικού πλούτου, την 
αξιοποίηση του φυσικού κάλλους, την άντληση των υγρών καυσίμων, την εκμετάλλευση 
του υδάτινου δυναμικού και της πάσης μορφής ενέργειας ηλιακής, αιολικής κλπ.  

Ωστόσο είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δεν 
πραγματοποιήθηκε με μια βιώσιμη νοοτροπία, ούτε στηρίχθηκε σε μια αειφορική 
διαχείριση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έδαφος, το οποίο τις τελευταίες 
δεκαετίες δεν εκμεταλλεύτηκε αειφορικά με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να 
υποβαθμιστεί, εξαιτίας των εντατικών καλλιεργειών, της μονοκαλλιέργειας, της χρήσης 
υπερβολικών ποσοτήτων χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, καθώς και άλλων 
παραγόντων που έχουν να κάνουν με την αποψίλωση δασών, τις πυρκαγιές κ.α, ενώ σε 
άλλες δε περιπτώσεις δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα για την παραγωγή ποικιλίας 
αγροτικών προϊόντων, γεγονός που οδήγησε σε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Στη 
διαμόρφωση αυτής της κατάστασης συνέβαλαν τόσο η αγροτική πολιτική της ΕΕ (πχ. 
χορήγηση επιδοτήσεων) όσο και η έλλειψη μακρόπνοου εθνικού σχεδίου για την 
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, καθώς και η έλλειψη κινήτρων για την παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας κατέστη ελλειμματική ή 
λιγότερο ανταγωνιστική σε μια σειρά από αγροτικά προϊόντα δεδομένου και του υψηλού 
κόστους παραγωγής. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να εισάγουμε ρεβίθια 

                                                           

18 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles161/%CE%96%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%
CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE.pdf  
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από το Μεξικό, λεμόνια από την Αργεντινή, σκόρδα από την Κίνα, πατάτες από τη Γαλλία 
κ.α σε μια χώρα όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες επιτρέπουν την ανάπτυξη των 
συγκεκριμένων αγαθών19. 

Άλλα αποτελέσματα κακής διαχείρισης φυσικών πόρων στην Ελλάδα είναι οι συχνές 
πυρκαγιές δασικών εκτάσεων, φαινόμενα απερήμωσης, αλάτωση εδαφών, μείωση 
βιοποικιλότητας (εξαφάνιση ειδών χλωρίδας & μείωση ειδών πανίδας) και υδάτινων 
αποθεμάτων, ρύπανση ατμοσφαιρικού αέρα και θαλάσσιων υδάτων με αντίστοιχη 
μόλυνση υδροφορέων κ.α. 

 

3.2. ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

Α. ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους και με ορθή 
διαχείριση αποτελεί έναν ανεξάντλητο φυσικό πόρο. Το 97% του νερού του πλανήτη 
βρίσκεται στους ωκεανούς και το 3% βρίσκεται στην ξηρά ως γλυκό νερό, ενώ ελάχιστο 
ποσοστό του συνολικού νερού βρίσκεται και στην ατμόσφαιρα. Από αυτό το 3% του 
γλυκού νερού λιγότερο από το 1% είναι πόσιμο. Όμως παρά το γεγονός ότι τα 
επιφανειακά νερά (λίμνες, ποτάμια, υγρότοποι) και τα υπόγεια νερά δεν ξεπερνούν το 3% 
της συνολικής ποσότητας του νερού του πλανήτη, είναι ικανά να συντηρούν τους 
χερσαίους οργανισμούς, τα οικοσυστήματα, τον άνθρωπο και τις δραστηριότητες του. 
Συχνά όμως οι πρακτικές άντλησης, συγκράτησης και κατανάλωσης του δεν είναι 
συμβατές με την αειφορική προοπτική για τη διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας και 
ποιότητας νερού για το μέλλον, ενώ η ρύπανση από διάφορες πηγές, όπως τα αστικά, τα 
βιομηχανικά και τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, συνιστά εξίσου σημαντική απειλή. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στις μέρες μας παρουσιάζεται έλλειψη νερού στον κόσμο, με το 
1/3 των ανθρώπων να μην έχει πρόσβαση σε καλής ποιότητας υδάτινους πόρους και να 
αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
έλλειψης αρδευτικού και πόσιμου νερού. 

Στους πόρους αυτούς (υδάτινους) συμπεριλαμβάνονται επίσης θαλασσιά και τα 
παράκτια οικοσυστήματα καθώς συντηρούν μια ιδιαιτέρα σημαντική ποικιλότητα ειδών 
χλωρίδας και πανίδας, και παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στις φυσικοχημικές και βιολογικές 
διεργασίες του πλανήτη. Παράλληλα συμβάλλον στην οικονομική και περιφερειακή 
ανάπτυξη είτε δια μέσου του τουρισμού, είτε ως φυσικό χαρακτηριστικό που δημιουργεί 
εύκρατο κλίμα και αυξάνει την ελκυστικότητα των περιοχών για εγκατάσταση πληθυσμού 
και δραστηριοτήτων, που συμβάλλουν στην τροφοδοσία του ανθρώπου και στηρίζουν 
πολλές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η αλιεία και οι 
ιχθυοκαλλιέργειες. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι περίπου τα 2/3 του πληθυσμού ζουν σε 
παράκτιες περιοχές. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ωστόσο, τις που δέχονται αυτά τα 
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οικοσυστήματα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τα αστικά απόβλητα, ο 
τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και η αλιεία , αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για 
τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν δυνητικά επαρκείς υδάτινοι πόροι για τη κάλυψη των αναγκών 
του υπάρχοντος πληθυσμού. Η δυτική Ελλάδα έχει περισσότερους διαθέσιμους 
υδάτινους πόρους από ότι η ανατολική, ενώ σε τουριστικές περιοχές της χώρας, όπως τα 
νησιά, λόγω υπερβολικής αύξησης του πληθυσμού το καλοκαίρι παρατηρείται έλλειψη 
υδάτινων πόρων.  

Δεδομένου ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μειωθεί οι υπάρχοντες υγρότοποι στην 
Ελλάδα αλλά και έχουν υποβαθμιστεί σαν οικοσυστήματα, απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα 
στο μέλλον για τη διατήρηση τους σε ικανοποιητική κατάσταση αφού αποτελούν 
οικοσυστήματα με ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα ενώ προσφέρουν δυνατότητες 
αναπαραγωγής σε πολλά προστατευόμενα ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. 

Επιπλέον, η διατήρηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για 
τη χώρα μας δεδομένου ότι εκτός των άλλων χρησιμοποιείται για αλιεία, αναψυχή του 
πληθυσμού, ενώ αποτελεί πόλο έλξης των χιλιάδων τουριστών που επισκέπτονται κάθε 
χρόνο τη χώρα. Τα θαλάσσια νερά για να είναι κατάλληλα για κολύμβηση θα πρέπει να 
πληρούν ορισμένες προδιαγραφές όσον αφορά τα φυσικά και χημικά τους 
χαρακτηριστικά 

Η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων όσον αφορά την καταλληλότητα τους για κολύμβηση 
έχει βελτιωθεί αρκετά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μετά τη κατασκευή 
εγκαταστάσεων, επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε μεγάλες παραθαλάσσιες πόλεις – 
πρωτεύουσες νομών. Η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων φαίνεται και από το γεγονός 
πως κάθε χρόνο δίδονται αρκετές γαλάζιες σημαίες σε ελληνικές παραλίες που 
σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, εξαιρουμένων βέβαια 
ορισμένων περιοχών με έντονη βιομηχανική ανάπτυξη όπως η περιοχή της Ελευσίνας. 

 

Β. ΤΑ ΔΑΣΗ 

Το δάσος αποτελεί μια σύνθετη πολύμορφη κοινότητα στην οποία βρίσκονται δένδρα και 
θάμνοι που υπάρχουν σε μια μεγάλη επιφανειακή έκταση και μαζί με διάφορους 
φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς συνθέτουν τη δασοβιοκοινότητα, η οποία μαζί με το 
δεδομένο βιότοπο αποτελούν το βασικό οικοσύστημα.  

Τα οφέλη που προσφέρει το δάσος, ως φυσικός πόρος, στον άνθρωπο και στο παγκόσμιο 
οικοσύστημα είναι πολλαπλά.  

Αρχικά, το δάσος αποτελεί ένα πολύπλοκο οικοσύστημα που ζουν πολλοί φυτικοί και 
ζωικοί οργανισμοί, με αποτέλεσμα να διακρίνονται για τη πλούσια και σύνθετη 
βιοποικιλότητα τους. Πέραν της αισθητικής του αξίας, της αναψυχής και της απόλαυσης 
που προσφέρει στον άνθρωπο, το δάσος δρα επίσης θετικά στη προστασία του εδάφους 
και διατηρεί την ποιότητά του. Το ριζικό σύστημα των δένδρων συγκρατεί το 
επιφανειακό στρώμα του εδάφους και έτσι αυτό δεν παρασύρεται από επιφανειακές 
απορροές υδάτων, ενώ ταυτόχρονα το υπόλοιπο «σώμα» του μειώνει τους ανέμους και 



 

εμποδίζει την αιολική διάβρωση του εδάφους. Το δάσος δρα θετικά και στην οικονομία 
του νερού, συμμετέχοντας στον λεγόμενο «κύκλο το νερού» και στον εφοδιασμό του 
υδροφόρου ορίζοντα. Το νερό των βροχοπτώσεων απορροφάται στο δάσος και 
παρεισδύει στους υπόγειους υδροφορείς. Επιπλέον απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα 
και παρέχει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, με τη δημιουργία νέων δασών να θεωρείται ένας 
από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να μετριάσουμε το φαινόμενου του 
θερμοκηπίου.20  

Τέλος, η βιομηχανία επεξεργασίας προϊόντων του δάσους είναι αρκετά σύνθετη και τα 
χρήσιμα προϊόντα για τον άνθρωπο που παράγονται από το δάσος είναι πάρα πολλά.  

Ως εκ τούτου η προστασία των δασών σήμερα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για 
πολλές χώρες του κόσμου και διεθνείς οργανισμούς.  

 

Γ. ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Ορυκτοί πόροι είναι συγκεντρώσεις ορυκτών ή πετρωμάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν 
από γεωλογικές διεργασίες στο φλοιό της γης ή στην επιφάνειά της ή στο θαλάσσιο 
πυθμένα και έχουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν οικονομικό 
ενδιαφέρον για χρήση τους στη βιομηχανία, το εμπόριο και γενικά σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες.  

Η τρέχουσα οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη, έχει σαν αποτέλεσμα την 
αυξανόμενη ζήτηση, χρήση και εκμετάλλευση των ορυκτών. Η οικοδομική και η 
κατασκευαστική δραστηριότητα, η βιομηχανία, η αεροναυπηγική, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η ναυπηγική, η επίλυση πολλών περιβαλλοντικών ζητημάτων, οι 
τηλεπικοινωνίες, οι τεχνολογίες των ΑΠΕ στηρίζονται κύρια στις ορυκτές πρώτες ύλες, 
στη μεταποίησή τους και στην εκμετάλλευση των εξειδικευμένων φυσικοχημικών 
ιδιοτήτων ορισμένων ορυκτών. Είναι φανερό ότι οι ορυκτοί φυσικοί πόροι είναι 
απαραίτητη συνιστώσα για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την 
ποιότητα ζωής, αλλά και ότι η διαθεσιμότητα τους είναι πολύτιμο αγαθό και ανεκτίμητη 
πλουτοπαραγωγική πηγή. Ωστόσο τα ορυκτά αποτελούν εξαντλήσιμους φυσικούς 
πόρους. Τα γνωστά αποθέματα των ορυκτών επαρκούν από λίγα χρόνια (π.χ. μόλυβδος, 
ψευδάργυρος) έως κάποιες εκατοντάδες χρόνια (π.χ. αλουμίνιο, φώσφορος). Δεδομένου 
λοιπόν ότι τα ορυκτά αποτελούν εξαντλήσιμους φυσικούς πόρους, η σωστή διαχείρισή 
τους είναι συνδεδεμένη με την όσο το δυνατόν περισσότερη ανακύκλωσή τους. 

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διαθέτει 
σηµαντικότατο ορυκτό πλούτο. Η μεγάλη ποικιλία των ορυκτών και μεταλλευμάτων που 
απαντώνται στην ελληνική επικράτεια, η ποιότητα αλλά και η ποσότητα τους καθιστά την 
εκμετάλλευση τους μια εξαιρετικά βιώσιμη και προσοδοφόρα δραστηριότητα. Ο 
εξορυκτικός κλάδος, αποτελεί ένα σηµαντικό τοµέα της οικονομικής δραστηριότητας της 
χώρας µας, ο οποίος τροφοδοτεί µε την βασική υποδομή σε πρώτες ύλες µια σειρά άλλων 
επίσης σηµαντικών κλάδων όπως η παραγωγή ενέργειας, η τσιµεντοβιοµηχανία, η 
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οκοδομική/κατασκευαστική βιομηχανία, η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων 
(αλουµινίου, νικελίου, κλπ), η βιομηχανία ανοξείδωτου χάλυβα κ.ά. Μπορεί στη χώρα μας 
να μην παράγονται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μέταλλα υψηλής τεχνολογίας όπως το 
τιτάνιο, ο λευκόχρυσος, το λίθιο, το ρήνιο, το ταντάλιο και οι σπάνιες γαίες (νεοδύμιο, 
δυσπρόσιο κλπ), εντούτοις έχει επάρκεια σε αδρανή δομικά υλικά και παράλληλα είναι 
σημαντική παραγωγός βασικών μετάλλων αλλά και βιομηχανικών ορυκτών, ορισμένων 
με περγαμηνές σε παγκόσμιο επίπεδο21. 

 

Δ. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Με την έννοια της βιοποικιλότητας (ή βιολογικής ποικιλότητας) γίνεται αντιληπτό το 
σύνολο των φυτικών και ζωϊκών ειδών και των οικοσυστημάτων σε μια γεωγραφική 
ενότητα.  

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία «βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα είναι η 
ποικιλία των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών 
συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος» (άρθρο 2 του ν. 2204/1994, ΦΕΚ 59 Α΄). 
Στη βιολογική ποικιλότητα περιλαμβάνεται, τέλος, η ποικιλότητα των γονιδίων μέσα και 
μεταξύ των ειδών. 

Σήμερα παρατηρείται μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, γεγονός που οφείλεται 
σε μια σειρά από αιτίες, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η καταστροφή των δασών, 
η ερημοποίηση των εδαφών, η μόλυνση των υδάτων, η αυξημένη θήρευση, κ.α., ενώ 
υπολογίζεται ότι απειλείται με εξαφάνιση το 12% των πουλιών και το 25% των 
θηλαστικών παγκοσμίως. 

Η μείωση της βιοποικιλότητας, και η εξαφάνιση ειδών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη 
μειώνει τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων, αλλά και στερεί τον άνθρωπο από ουσίες 
που πιθανώς να αποδειχθούν πολύτιμες για την προστασία της υγείας του, όπως 
φάρμακα για την αντιμετώπιση σπάνιων ασθενειών22. 

Γι αυτούς τους λόγους αποτελεί κοινή πεποίθηση αρκετών ανθρώπων πως θα πρέπει να 
προστατευθούν ιδιαιτέρως περιοχές του πλανήτη με αυξημένη βιοποικιλότητα και άγρια 
ζωή, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω μείωση των ειδών. 

 

Ε. ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Καύσιμα ονομάζονται οι ουσίες που ενώνονται με το οξυγόνο παράγοντας θερμότητα.  

Τα καύσιμα χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα τεχνικών εφαρμογών για την παραγωγή 
ενέργειας, πιο ειδικά θερμικής ενέργειας (θερμότητας). Ωστόσο ένα μεγάλο πλήθος 
ουσιών φυσικής ή τεχνητής προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα, 
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αλλά μόνο ένας ορισμένος αριθμός από αυτές έχουν πρακτική αξία από τεχνική άποψη 
για παραγωγή ενέργειας. 

Το κριτήριο επομένως για να χαρακτηριστεί μια ουσία καύσιμο, τουλάχιστον από τεχνική 
άποψη, είναι η παραγόμενη θερμότητα από την καύση της να είναι τεχνικά 
εκμεταλλεύσιμη, να μπορεί δηλαδή να μετατραπεί σε μηχανικό έργο στις (θερμικές) 
μηχανές. Συνεπώς καύσιμα είναι οι ουσίες που απελευθερώνουν ενέργεια κατά μία 
συμβατική ή πυρηνική αντίδραση και η ενέργεια αυτή είναι εκμεταλλεύσιμη, δηλαδή 
μπορεί να μετατραπεί σε μηχανικό έργο από θερμικές μηχανές. 

Το πιο διαδεδομένο καύσιμο, αλλά και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο 
είναι η βιομάζα. Τα πιο συνηθισμένα καύσιμα σήμερα, είναι τα προϊόντα της απόσταξης 
του αργού πετρελαίου, δηλαδή το πετρέλαιο και η βενζίνη, τα οποία όμως δίνουν σιγά-
σιγά τη θέση τους στο φυσικό αέριο.  

Τα καύσιμα μπορούν να καταταγούν με πολλούς τρόπους. Μια βασική διάκριση είναι τα 
«φυσικά καύσιμα» και τα «τεχνητά καύσιμα», όπου τα μεν πρώτα χρησιμοποιούνται απ’ 
ευθείας από τη φύση, ενώ τα δε δεύτερα κατόπιν επεξεργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ως φυσικά καύσιμα θεωρούνται οι λιθάνθρακες, το ακατέργαστο 
πετρέλαιο ή νάφθα, το μεθάνιο κ.λπ., ενώ ως τεχνητά καύσιμα το κωκ, οι πλινθίδες 
(κοινώς μπρικέττες), το πετρέλαιο λεβήτων, το πετρέλαιο ντήζελ, η βενζίνη, το 
οινόπνευμα, το φωταέριο κ.λπ.23 

Επίσης μια άλλη διάκριση γίνεται ανάλογα της κατάστασης των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται, όπου και διακρίνονται σε: στερεά, υγρά και αέρια. Εν προκειμένω, 
στερεά καύσιμα είναι ο λιγνίτης, ο λιθάνθρακας, ο ανθρακίτης κ.λπ., υγρά είναι το 
φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο ντίζελ, το βαρύ πετρέλαιο ή μαζούτ, το οινόπνευμα, 
η βενζίνη κ.λπ. και αέρια είναι το υγραέριο, το φωταέριο και το φυσικό αέριο. 

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω καύσιμα χρησιμοποιούνται στη παραγωγή 
θερμότητας σε διάφορους τύπους θερμικών μηχανών. Περισσότερη εφαρμογή είχαν 
μέχρι πρότινος τα στερεά και υγρά καύσιμα, ενώ τα αέρια παρότι παραμένουν ακόμη σε 
περιορισμένη χρήση στη βιομηχανία η άνοδός τους τα τελευταία χρόνια είναι 
αξιοσημείωτη. 

Τελευταία με την ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας όλα τα παραπάνω καύσιμα 
χαρακτηρίζονται συμβατά καύσιμα σε αντίθεση με τα πυρηνικά καύσιμα όπως π.χ. το 
ουράνιο. 

Τα καύσιμα είναι πολύ καλή ενεργειακή ύλη γιατί με την καύση τους παράγουν μεγάλο 
ποσό ενέργειας, ενώ η χρήση τους ως καύσιμο ξεκινάει από τα πρώιμα χρόνια της 
ανθρώπινης ιστορίας. Η κυριότερη χρήση των ορυκτών καυσίμων είναι ως καύσιμα στις 
μηχανές εσωτερικής καύσης οι οποίες αναπτύχθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Μέχρι 
τα μέσα του 18ου αιώνα η ενέργεια που χρησιμοποιούταν σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες προερχόταν από τον αέρα στους ανεμόμυλους ή το νερό στους 
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υδρόμυλους και την καύση των ξύλων. Με την εμφάνιση των ατμομηχανών 
χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμα ο άνθρακας αρχικά και το πετρέλαιο στην συνέχεια και 
έκαναν δυνατή την βιομηχανική επανάσταση. Στην συνέχεια η χρήση των μηχανών 
εσωτερικής καύσης και η ανάπτυξη θερμοηλεκτρικών εργοστασίων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας έκαναν τις ανάγκες για ορυκτά καύσιμα μεγαλύτερες.  

Η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα έχει όμως 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι αέριοι ρύποι που παράγονται κατά την καύση 
των ορυκτών καυσίμων, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και τα οξείδια του αζώτου και 
του Θείου, είναι υπεύθυνοι για δύο από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα του 
πλανήτη. 

Tο διοξείδιο του άνθρακα είναι υπεύθυνο σε σημαντικό βαθμό για το Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές που προκαλούνται από την υπερθέρμανση το 
πλανήτη, ενώ τα οξείδια του αζώτου και του Θείου είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο της 
όξινης βροχής. Επιπλέον με την καύση των ορυκτών καυσίμων απελευθερώνονται και 
ραδιενεργές ουσίες όπως ουράνιο και θόριο. Σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση 
προκαλούν και οι μέθοδοι εξόρυξης του άνθρακα, ενώ οι υπεράκτιες εξορύξεις 
πετρελαίου μπορούν να προκαλέσουν τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή αν υπάρξει 
διαρροή του υγρού στην θάλασσα. Αντίστοιχη καταστροφή μπορεί να προκληθεί κατά 
την μεταφορά του πετρελαίου σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος μεγάλου 
δεξαμενόπλοιου. Τέτοιες καταστροφές έχουν συμβεί αρκετές φορές καταστρέφοντας τις 
κοντινότερες ακτές στο ατύχημα σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Τέλος η χημική 
βιομηχανία και κυρίως τα διυλιστήρια έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον καθώς 
επιβαρύνουν και την ατμόσφαιρα με επικίνδυνα αέρια αλλά και τα υπόγεια νερά24. 

Η παραγωγή (ηλεκτρικής) ενέργειας σήμερα στην Ελλάδα γίνεται κυρίως με συμβατικά 
καύσιμα και συγκεκριμένα με λιγνίτη, ως εγχώριος πόρος και με πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο ως εισαγόμενους πόρους. Στην χώρα παράγουμε λίγο πετρέλαιο στο Βόρειο Αιγαίο, 
μεταξύ Καβάλας και Θάσου αλλά το κοίτασμα αυτό βρίσκεται προς το τελευταίο στάδιο 
της εκμετάλλευσής του, ενώ τα γνωστά αποθέματα του λιγνίτη στη χώρα αναμένεται να 
διαρκέσουν λίγες δεκαετίες ακόμη.  

Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ο πέμπτος μεγαλύτερος παγκοσμίως. Τα πιο σημαντικά κοιτάσματα βρίσκονται στα 
βόρεια της χώρας, στη Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τη Φλώρινα (Δυτική Μακεδονία), στη 
Δράμα (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) και στην Ελασσόνα (Θεσσαλία), καθώς και στα 
νότια στη Μεγαλόπολη (Πελοπόννησος). Υπάρχει επίσης μεγάλο κοίτασμα ποάνθρακα 
στους Φιλίππους στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας (Ανατολική Μακεδονία), ενώ τα πιο 
σημαντικά λιγνιτωριχεία της χώρας βρίσκονται στη Μακεδονία, την Κοζάνη, την 
Πτολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Η προσπάθεια για την εκμετάλλευση 
λιγνιτικών κοιτασμάτων στην Ελλάδα ξεκίνησε από την περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας 
το 1873. Δυστυχώς μια μεγάλη πλημμύρα το 1897 κατέστρεψε όλες τις επιφανειακές και 
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υπόγειες εγκαταστάσεις εξόρυξης. Η εκμετάλλευση ξανάρχισε μετά τον πρώτο Παγκόσμιο 
πόλεμο. Η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει σημαντική 
συνεισφορά στην αύξηση το εθνικού προϊόντος, αποφέροντας ταυτόχρονα στην Ελλάδα 
μεγάλη εξοικονόμηση συναλλάγματος. Ο λιγνίτης είναι καύσιμο στρατηγικής σημασίας, 
γιατί έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και ελέγξιμη τιμή και παρέχει σταθερότητα 
και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού μη εξαρτώμενος από εξωγενείς πηγές. 
Συγχρόνως, προσφέρει πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, 
ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας25.  

Το σημαντικό μειονέκτημα του είναι ότι εκλύει πολύ περισσότερους ρύπους στο 
περιβάλλον από ότι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Το υψηλό ποσοστό υγρασίας του 
λιγνίτη τον κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 
καθώς από την καύση του προκαλείται μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση, κάτι που έχει 
κάνει διάφορους επιστήμονες να υποστηρίζουν ότι ο λιγνίτης δεν θα πρέπει να 
εξορύσσεται. Επιπρόσθετα, ο λιγνίτης συχνά προκαλεί πολιτικές διαμάχες καθώς ομάδες 
πληθυσμού μπορεί να είναι πολιτικά αντίθετες στην εγκατάσταση εργοστασίων λιγνίτη26. 

Ο λιγνίτης έχει προσφέρει στην Ελλάδα ασφαλή, οικονομική και αξιόπιστη ενέργεια για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά στην επερχόμενη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, αναπόφευκτα θα πρέπει να παραμεριστεί για να αφήσει ελεύθερο το 
πεδίο για πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Η μείωση της χρήσης λιγνίτη θα βοηθούσε 
αναμφίβολα την Ελλάδα να μετριάσει τη κλιματική αλλαγή και την τοπική ατμοσφαιρική 
ρύπανση, καθώς και να πετύχει τον στόχο της στην ΕΕ για την ανανεώσιμη ενέργεια. Από 
την άλλη, πιθανόν να οδηγούσε επίσης σε μεγάλες αυξήσεις εισαγωγών φυσικού αερίου, 
κάτι που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τα 
ισοζύγια πληρωμών. 

Στην Ελλάδα το υψηλό επίπεδο χρήσης συμβατικών καυσίμων τόσο για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού όσο και για την κατανάλωση σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς αποτελεί το 
κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού ενεργειακού μίγματος. Η αξιοποίηση του λιγνίτη, 
αποτέλεσε στρατηγική επιλογή, παρά τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, καθώς μέχρι 
σήμερα αποτελεί το βασικό μας εγχώριο καύσιμο. Το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας 
κυριαρχείται επίσης, από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες και κυρίως πετρελαϊκά 
προϊόντα και λιγότερο φυσικό αέριο. Η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
πρέπει να ακολουθήσει και να σχεδιάσει μια ενεργειακή πολιτική στον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με τα μέτρα και τους στόχους που έχουν τεθεί σε 
παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει είναι προς 
μια εποχή μείωσης των εκπομπών και απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και κυρίως 
από τον λιγνίτη27. 
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Συμπερασματικά, τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί 
χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν και έτσι εξαντλούνται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από τον ρυθμό με τον οποίο σχηματίζονται. Η κατανάλωσή τους 
ενισχύει το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Για να περιοριστεί η κατανάλωσή τους τα 
τελευταία χρόνια αναπτύσσονται όλο και περισσότερο οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. 

 

3.3. ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Οι φυσικοί πόροι και συγκεκριμένα οι ενεργειακοί φυσικοί πόροι αποτελούν τα 
κυριότερα μέσα επιβίωσης και ανάπτυξης του ανθρώπου. Εστιάζοντας στους 
ενεργειακούς πόρους και συγκεκριμένα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η στροφή 
προς την αξιοποίηση τους γίνεται εντονότερη κυρίως λόγω της βελτιστοποίησης των 
τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε συνδυασμό με τα πολλαπλά οφέλη τους.  

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας, είναι μορφές 
εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο 
άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ενέργεια από ανανεώσιμες μη 
ορυκτές πηγές θεωρείται η αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και 
ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από 
βιοαέρια28. 

Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την 
εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, 
άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά 
απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, 
πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» προς το περιβάλλον, που δεν 
αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά 
απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη 
κλίμακα. Έτσι θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γη και της αναμενόμενης εξάντλησης των μη 
ανανεώσιμων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. 

Οι ΑΠΕ αποτελούν τη βάση του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της πράσινης 
οικονομίας και κεντρικό σημείο εστίασης της σχολής των οικολογικών οικονομικών, η 
οποία έχει κάποια επιρροή στο οικολογικό κίνημα29. 

Στην Ευρώπη στο πλαίσιο διαχείρισης των ΑΠΕ, της παραγωγής ενέργειας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι παραγωγής ενέργειας 
από ΑΠΕ και μείωσης των ρύπων. Αντίστοιχα, οι οδηγίες αυτές έχουν υιοθετηθεί από την 
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Ελλάδα, η ενεργειακή πολιτική της οποίας μέχρι το 2020 περιλαμβάνει αύξηση της 
διείσδυσης των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας μέσω της εγκατάστασης νέων μονάδων 
παραγωγής ενέργειας 30 . Ταυτόχρονα, σε αυτή την κατεύθυνση τίθενται στόχοι 
οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί.  

 

Α. Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Ο ήλιος αποτελεί ο ίδιος ένας πολύτιμος φυσικός πόρος στο εσωτερικό του οποίου 
γίνονται συνεχώς πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης με αποτέλεσμα να παράγει 
διαφορετικών μορφών ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των 
διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο, όπως το φως, η θερμότητα 
και η ακτινοβολία. Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και αποτελεί 
πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν 
περιορισμοί χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της, ενώ χρήση της δεν δημιουργεί 
αέριους ρύπους στο περιβάλλον31. 

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού με 
οικονομικούς όρους είναι αρκετά συμφέρουσα, ενώ τα συστήματα αξιοποίησης της 
χωρίζονται σε ενεργητικά, παθητικά και φωτοβολταϊκά. Τα παθητικά και τα ενεργητικά 
ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται τη θερμότητα32 που εκπέμπεται μέσω της ηλιακής 
ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής 
ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου. 

Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο ηλιακό δυναμικό και εκτιμάται ότι η ηλιακή ενέργεια θα 
μπορούσε να καλύψει το ένα τρίτο των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020 το 20% της κατανάλωσης ενέργειας να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ως προς την ηλιοθερμική ενέργεια η Ελλάδα ήταν 
πρωτοπόρος χώρα στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες με περίπου ένα εκατομμύριο 
εγκατεστημένους ηλιακούς θερμοσίφωνες, που συμβάλουν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας το 
ανεξάντλητο ηλιακό δυναμικό. Τώρα μένει να γίνει το ίδιο και ως προς την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα 
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για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (ζεστό νερό, θέρμανση). 



 

είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα επιδοτούνται από το 
Ελληνικό κράτος μέσω του νέου επενδυτικού νόμου Ν. 3522/06 και του αναπτυξιακού 
νόμου Ν. 3299/04 για επενδυτές μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Τα κίνητρα αυτά έχουν 
ήδη δείξει τα πρώτα αποτελέσματα, και πλέον βλέπουμε τη δημιουργία φωτοβολταϊκών 
πάρκων σε πολλές περιοχές της χώρας, και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων σε καινούργια ή και παλιότερα σπίτια. Με την τρέχουσα νομοθεσία η 
Ελληνική πολιτεία στοχεύει στην δημιουργία μεγάλων ως πολύ μεγάλων φωτοβολταϊκών 
πάρκων, σε αντίθεση με άλλες χώρες, που όπως η Γερμανία στοχεύουν στην ανάπτυξη 
πολλών μικρών συστημάτων33. 

Ως μοναδικό μειονέκτημα θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά 
συστήματα το κόστος τους, το οποίο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις παραμένει ακόμη 
αρκετά υψηλό. 

 

Β. Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του 
ανέμου. Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία 
πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας είναι τα ιστιοφόρα και οι ανεμόμυλοι. Σήμερα, η 
αιολική ενέργεια αποτελεί μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής 
καθώς, όπως και η ηλιακή, είναι ανεξάντλητη, αποκεντρωμένη, δωρεάν και οι επιπτώσεις 
της στο περιβάλλον είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής 
από συμβατικά καύσιμα διότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο δεν 
συνεπάγεται εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα34. 

Η σημερινή τεχνολογία για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας βασίζεται στις 
ανεμογεννήτριες (Α/Γ). Οι ανεμογεννήτριες είναι μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την 
κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια του ανέμου εξαρτάται 
από την ταχύτητά του, την επιφάνεια πρόσπτωσης του και την πυκνότητά του. Πριν από 
την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας σε μια τοποθεσία απαιτείται η μέτρηση της 
ταχύτητας του ανέμου για ένα έτος. Όταν εντοπιστεί η ανεμώδης περιοχή – και εφόσον 
βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες – για την αξιοποίηση του 
αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες 
απαρτίζουν ένα «αιολικό πάρκο». Εκτός από τη στεριά πολλές εξ’ αυτών εγκαθίστανται 
στη θάλασσα, αλλά όχι σε μεγάλα βάθη. Σήμερα είναι αρκετά συμφέρουσα η αξιοποίηση 
της αιολικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού, γεγονός που αποδεικνύεται από 
την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην ΕΕ και στη χώρα μας που ακολουθεί αυξητική 
τάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει την ηγεμονία παγκοσμίως στην αξιοποίηση της 
αιολικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού35. 

                                                           

33 Κιοσκερίδης, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Και εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος, 2017 
34 Μπιζιώνης, Βασίλης Δ. Ηλιακή και αιολική ενέργεια: Θεωρία και εφαρμογές, 2015 
35 Κιοσκερίδης, Ιορδάνης, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : Και εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος, 
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Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ 
τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές 
προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Η χώρα 
μας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναμικό, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, της 
Πελοποννήσου, της Ευβοίας και φυσικά στα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές θα 
συναντήσουμε και τα περισσότερα αιολικά πάρκα, ωστόσο ενέργειες για την ανάπτυξη 
της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Η εκμετάλλευση του υψηλού 
της δυναμικού στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών 
που ενσωματώνεται στις σύγχρονες αποδοτικές ανεμογεννήτριες, έχει τεράστια σημασία 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Ως βασικό μειονέκτημα για τη δημιουργία αιολικών πάρκων αποτελεί η επιβάρυνση που 
θα προκληθεί στην τοποθεσία και το φυσικό τοπίο, διότι για να χτιστεί η εγκατάσταση 
ενδεχομένως να πρέπει να κοπούν δέντρα ή γενικώς να καταστραφεί μέρος κάποιου 
οικοσυστήματος στην περιοχή όπου θα γίνει το εγχείρημα. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψιν πως οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις 
πουλιών, κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την παρουσία των 
μηχανών και τις αποφεύγουν. Γι’ αυτό υπάρχει η ένσταση να μην κατασκευάζονται 
αιολικά πάρκα σε δρόμους μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη 
δημιουργία ενός αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να 
έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)36. 

 

Γ. Η ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Υδραυλική ενέργεια είναι η ενέργεια που αποταμιεύεται από τη διαδικασία κατά την 
οποία το νερό πέφτει από ένα ψηλότερο σημείο σε ένα χαμηλότερο (βαρυτικό πεδίο σε 
υψομετρική διαφορά) και η δυναμική του ενέργεια μετασχηματίζεται σε κινητική μέσω 
της υδατόπτωσης. Η κινητική ενέργεια, στη συνέχεια, μπορεί είτε να χρησιμοποιείται 
αυτούσια επιτόπου (π.χ. νερόμυλοι), είτε να μετατρέπεται σε ηλεκτρική ή άλλες, που την 
αποθηκεύουν, ώστε τελικά να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις. Η ποσότητα της 
παραγόμενης ενέργειας καθορίζεται από τον όγκο του νερού που ρέει, τη διαφορά 
μανομετρικού ύψους μεταξύ της ελεύθερης επιφάνειας του ταμιευτήρα και του 
στροβίλου, κ.α. Για το λόγο αυτόν μόνο σε περιοχές με σημαντικές βροχοπτώσεις, 
πλούσιες πηγές και κατάλληλη γεωλογική διαμόρφωση είναι δυνατόν να 
κατασκευαστούν υδροηλεκτρικά έργα. Συνήθως η ενέργεια που τελικώς παράγεται, 
χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά ως προς άλλες συμβατικές πηγές ενέργειας. Η 
εκμετάλλευση της ενέργειας στον κύκλο αυτό γίνεται με τη χρήση υδροηλεκτρικών έργων 
(υδατοταμιευτήρες, φράγματα, κλειστοί αγωγοί πτώσεως, υδροστρόβιλοι, 
ηλεκτρογεννήτριες, διώρυγες φυγής)37. 

                                                           

36 Συλλογικό έργο. Πέρα από τα ορυκτά καύσιμα : Το ταξίδι της επιστροφής στην ανανεώσιμη 
ενέργεια, 2017 
37 Κιοσκερίδης, Ιορδάνης, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : Και εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος, 
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Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινομούνται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας. Τα μικρής 
κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα διαφέρουν σημαντικά από της μεγάλης κλίμακας σε ότι 
αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές 
μονάδες απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και τεράστιων δεξαμενών με σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατασκευή φραγμάτων περιορίζει τη μετακίνηση των 
ψαριών, της άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστημα καθώς μεταβάλλει 
ριζικά τη μορφολογία της περιοχής. 

Αντίθετα, τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά εγκαθίστανται δίπλα σε ποτάμια ή κανάλια 
και η λειτουργία τους παρουσιάζει πολύ μικρότερη περιβαλλοντική όχληση. 

Σε πολλές χώρες του κόσμου μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η ΔΕΗ από παλιά έχει κατασκευάσει πολλά μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα, 
κυρίως σε περιοχές με άφθονους υδάτινους πόρους τη βόρεια και την δυτική Ελλάδα. 

Σήμερα μετά την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον από ιδιώτες και τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς για την κατασκευή πολλών 
μικρών υδροηλεκτρικών έργων για την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων. Στην 
Ελλάδα η υδροηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί περίπου το 9% των ενεργειακών μας 
αναγκών σε ηλεκτρισμό38. 

Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα έχουν πολλά πλεονεκτήματα και είναι φιλικά στο 
περιβάλλον, συνδυάζονται με άλλες χρήσεις του νερού όπως ύδρευση, άρδευση ή 
ιχθυοκαλλιέργειες και δεν υπάρχει κόστος καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και αυτοματοποιούνται πλήρως. 

Τα πλεονεκτήματα είναι ότι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε 
λειτουργία άμεσα, χωρίς να απαιτούν σημαντικό χρόνο προετοιμασίας, χρησιμοποιούν 
μια καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας(με τα προαναφερθέντα συνακόλουθα οφέλη 
- εξοικονόμηση συναλλάγματος, φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος), ενώ μέσω 
των υδατοταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως 
ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία υγροτόπων, περιοχών αναψυχής 
και αθλητισμού. Στα μειονεκτήματα εντάσσονται το μεγάλο κόστος κατασκευής 
φραγμάτων και εγκατάστασης εξοπλισμού, η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της 
περιοχής του έργου (συμπεριλαμβανομένων της γεωμορφολογίας, της πανίδας και της 
χλωρίδας), καθώς και η ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών, η υποβάθμιση περιοχών, 
καταστροφής οικοσυστημάτων.  

 

                                                           

38 Πρωτοπαπάς, Α. Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων, 2005 



 

Δ. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ  

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί μας αποτελούν αστείρευτη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η 
ανάπτυξη αυτού του αναδυόμενου τομέα, εκτός του ότι θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε 
τους στόχους μας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου, θα μπορούσε να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας39.  

Η ενέργεια των θαλασσών μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους και να ληφθεί 
χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Η αξιοποιήσιμη ενέργεια των θαλασσών περιλαμβάνει40: 

 

I. ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 

Η ενέργεια των κυμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
με διάφορα συστήματα. Εντατικές έρευνες γίνονται σήμερα για τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή κατάλληλων τέτοιων συστημάτων, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα το κόστος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα θαλάσσια κύματα θα είναι ανταγωνιστικό των 
άλλων μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ. Στη Μεσόγειο θάλασσα 
και στη χώρα μας, η ενέργεια των θαλάσσιων κυμάτων, δεν είναι αρκετή για την 
αξιοποίηση της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια που μπορεί να ληφθεί 
από τα θαλάσσια κύματα εξαρτάται από το ύψος και την ταχύτητα (ή την περίοδο) του 
κύματος. 

 

II. ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ 

Η ενέργεια των παλιρροιών οφείλεται στις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις της γης, του ήλιου 
και της σελήνης. Υπάρχουν σήμερα σχετικά λίγες εφαρμογές παγκοσμίως για την 
αξιοποίηση της ενέργειας των παλιρροιών, για παραγωγή χρήσιμης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η ενέργεια που μπορεί να ληφθεί από μία παλίρροια εξαρτάται από την 
επιφάνεια της παλιρροιακής λεκάνης, την περίοδο της παλίρροιας και το ύψος της 
παλίρροιας. 

 

III. ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 

Σε περιοχές πλησίον του Ισημερινού παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι θερμοκρασιακές 
διαφορές του νερού της θάλασσας, στην επιφάνεια της και σε μεγάλο βάθος μπορεί να 
φθάσουν τους 15-200C. Η θερμοκρασιακή αυτή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί με 
κατάλληλες θερμικές μηχανές για την παραγωγή χρήσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως 
οι αποδόσεις κατά τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι πολύ μικρές. 

 

                                                           

39 Τσάλτας, Αιγαίο και νοτιοανατολική μεσόγειος : Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές 
εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ενεργειακών φυσικών πόρων, 2014 
40 Ο.π. 



 

IV. ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Για την παραγωγή χρήσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί η 
κινητική ενέργεια των θαλάσσιων ρευμάτων. Η ενέργεια που μπορεί να ληφθεί από ένα 
θαλάσσιο ρεύμα εξαρτάται από την ταχύτητα του θαλάσσιου ρεύματος, την επιφάνεια 
πρόσπτωσης του θαλάσσιου ρεύματος ή την πυκνότητα της θάλασσας. 

 

Ε. Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ  

Γεωθερμία ή γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της γης που 
διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Η μετάδοση 
θερμότητας πραγματοποιείται είτε με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια, είτε 
με ρεύματα μεταφοράς, που περιορίζονται όμως στις ζώνες κοντά στα όρια των 
λιθοσφαιρικών πλακών, λόγω ηφαιστειακών και υδροθερμικών φαινομένων. Η 
θερμότητα αυτή αποτελεί εκμεταλλεύσιμη πηγή καθώς πρόκειται για θερμό νερό ή ατμό 
που εξέρχεται με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια(π.χ. θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού 
νερού) ή αντλείται με κατάλληλες γεωτρήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την 
παραγωγή θερμότητας, ηλεκτρισμού ή ακόμη και συμπαραγωγή θερμότητος και 
ηλεκτρισμού. Το γεωθερμικό ρευστό αφού χρησιμοποιηθεί καλό θα είναι να επανεγχυθεί 
εντός της γης41, επειδή τα γεωθερμικά ρευστά εντός της γης βρίσκονται σε επαφή με 
διάφορα πετρώματα και συνήθως μεταφέρουν διάφορους ρύπους ανάλογα με την 
περίπτωση. Πριν τη χρησιμοποίηση του γεωθερμικού ρευστού για την παραγωγή 
ενέργειας θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της 
ρύπανσης. 

Η γεωθερμία είναι μια σχετικά ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, που 
μπορεί με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει ανάγκες θέρμανσης και 
ψύξης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις να παράγει και ηλεκτρική ενέργεια καθότι 
ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο, που ποικίλει από περιοχή σε περιοχή, μπορεί 
να έχει διάφορες χρήσεις: 

(α) H υψηλής ενθαλπίας (>150 °C) χρησιμοποιείται συνήθως για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

(β) Η μέσης ενθαλπίας (80 έως 150 °C) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή και 
ξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων. 

(γ) Η χαμηλής ενθαλπίας (25 έως 80 °C) που χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων, 
για θέρμανση θερμοκηπίων, για ιχθυοκαλλιέργειες, για παραγωγή γλυκού 
νερού. 

                                                           

41Αυτό επιτυγχάνεται με τη διάνοιξη κατάλληλης γεώτρησης σε κάποια απόσταση από το αρχικό 
σημείο λήψης του ρευστού, όπου διοχετεύεται το χρησιμοποιηθέν ρευστό. 



 

Λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, ο ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές 
γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε 
οικονομικά βάθη42. 

Η έρευνα για την αναζήτηση γεωθερμικής ενέργειας στη χώρα ξεκίνησε ουσιαστικά το 
1971 με βασικό φορέα το ΙΓΜΕ και μέχρι το 1979 αφορούσε μόνο τις περιοχές υψηλής 
ενθαλπίας. Κατά την εξέλιξη των εργασιών η ΔΕΗ, σαν άμεσα ενδιαφερόμενη για την 
ηλεκτροπαραγωγή, ανέλαβε τις παραγωγικές γεωτρήσεις υψηλής ενθαλπίας και την 
ανάπτυξη των πεδίων, χρηματοδοτώντας επιπλέον τις έρευνες στις πιθανές για τέτοια 
ρευστά γεωθερμικές περιοχές. Συντάχθηκε ο προκαταρκτικός χάρτης γεωθερμικής ροής 
του ελληνικού χώρου, όπου φάνηκε ότι η γεωθερμική ροή στην Ελλάδα είναι σε πολλές 
περιοχές εντονότερη από τη μέση γήινη. Από το 1971 ερευνήθηκαν οι περιοχές: Μήλος, 
Νίσυρος43 , Λέσβος, Μέθανα, Σουσάκι, Καμένα Βούρλα, Θερμοπύλες, Υπάτη, Αιδηψός, 
Κίμωλος, Πολύαιγος, Σαντορίνη, Κως, Νότια Θεσσαλία, Αλμωπία, περιοχή Στρυμόνα, 
περιοχή Ξάνθης, Σαμοθράκη και άλλες. Πριν από περίπου 30 έτη, η ΔΕΗ κατασκεύασε στη 
Μήλο ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία, που όμως το 
έκλεισε, λόγω τοπικών αντιδράσεων σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Γενικά, η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας συναντά ορισμένα βασικά προβλήματα, 
τα οποία θα πρέπει να λυθούν ικανοποιητικά για την οικονομική εκμετάλλευση της 
εναλλακτικής αυτής μορφής ενέργειας. Οι τύποι αυτοί των προβλημάτων είναι ο 
σχηματισμός επικαθίσεων (ή όπως συχνά λέγεται οι καθαλατώσεις ή αποθέσεις) σε κάθε 
σχεδόν επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το γεωθερμικό ρευστό, η διάβρωση των 
μεταλλικών επιφανειών, καθώς και ορισμένες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (διάθεση 
των ρευστών μετά τη χρήση τους, εκπομπές τοξικών αερίων, ιδίως του υδροθείου). 

Όλα αυτά τα προβλήματα σχετίζονται άμεσα με την ιδιάζουσα χημική σύσταση των 
περισσότερων γεωθερμικών ρευστών. Ο σχηματισμός επικαθίσεων σε γεωθερμικές 
μονάδες μπορεί να ελεγχθεί σε κάποιο βαθμό με μια πληθώρα τεχνικών και μεθόδων44. 

Οι διάφορες δυνατότητες ελέγχου της διάβρωσης στις γεωθερμικές μονάδες 
επικεντρώνονται α) στην επιλογή του κατάλληλου υλικού κατασκευής, β) στην επικάλυψη 
των μεταλλικών επιφανειών με ανθεκτικά στη διάβρωση στρώματα, γ) στην προσθήκη 
αναστολέων διάβρωσης, και δ) στον ορθό σχεδιασμό της μονάδας. 

Η γεωθερμική ενέργεια θεωρείται ήπια μορφή ενέργειας, σε σύγκριση με τις συμβατικές 
μορφές ενέργειας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 
εκμετάλλευσή της είναι αμελητέες. Η υψηλότερη περιεκτικότητα των γεωθερμικών 

                                                           

42  Λιώκη - Λειβαδά, Αιολική και άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας : Βιομάζα, γεωθερμία, 
υδατοπτώσεις, 2008 
43 Στην Μήλο και Νίσυρο έχουν ανακαλυφθεί σπουδαία γεωθερμικά πεδία και έχουν γίνει 
γεωτρήσεις παραγωγής (5 και 2 αντίστοιχα). Στην Μήλο μετρήθηκαν θερμοκρασίες μέχρι 325 °C σε 
βάθος 1000 m. και στην Νίσυρο 350 °C σε βάθος 1500 m. 
44 Μερικές από τις πιο τυπικές πρακτικές είναι ο σωστός σχεδιασμός της μονάδας και η επιλογή 
των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας της, η ρύθμιση του pH του ρευστού, η προσθήκη χημικών 
ουσιών (αναστολέων δημιουργίας επικαθίσεων) και, τέλος, η απομάκρυνση των σχηματιζόμενων 
στερεών με χημικά ή φυσικά μέσα, στη διάρκεια προγραμματισμένων ή όχι διακοπών λειτουργίας 
της μονάδας. 



 

ρευστών υψηλής ενθαλπίας σε διαλυμένα άλατα και αέρια σε σχέση με τα ρευστά 
χαμηλής ενθαλπίας επιβάλλουν το διαχωρισμό των επιπτώσεων από την αξιοποίηση της 
γεωθερμίας. Τα προβλήματα από τη διάθεση των νερών που χρησιμοποιούνται για 
άμεσες χρήσεις είναι κατά κανόνα ηπιότερα (και σχεδόν μηδενικά) από ότι των ρευστών 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η κύρια ανησυχία από την αξιοποίηση της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας προέρχεται 
από τη διάθεση των γεωθερμικών νερών στους υδάτινους αποδέκτες. Λόγω της υψηλής 
θερμοκρασίας και της περιεκτικότητάς του σε διάφορα χημικά συστατικά, το γεωθερμικό 
ρευστό προτού διατεθεί σε υδάτινους αποδέκτες θα πρέπει να υποστεί κάποια 
επεξεργασία και να μειωθεί η θερμοκρασία του.  

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί από την αρχή ότι στην περίπτωση που εφαρμόζεται η 
άμεση επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών στον ταμιευτήρα, όπως στην περίπτωση 
των μονάδων με δυαδικό κύκλο, οι επιπτώσεις είναι ελάχιστες. Βεβαίως κατά τη φάση της 
έρευνας, της ανόρυξης των γεωτρήσεων, των δοκιμών και της κατασκευής της μονάδας 
μπορούν να υπάρξουν διαρροές και διάθεση γεωθερμικών νερών σε υδάτινους 
αποδέκτες, καθώς και αυξημένος θόρυβος. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση των ρευστών υψηλής ενθαλπίας 
διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και ταξινομούνται σε συνάρτηση της αιτίας όπως τη 
χρήση γης, εκπομπές αερίων 45 , τη διάθεση υγρών αποβλήτων, θόρυβο, δημιουργία 
μικροσεισμικότητας και καθιζήσεις. Ωστόσο η έκταση γης που απαιτείται για την 
αξιοποίηση της γεωθερμίας (π.χ. για την εγκατάσταση της μονάδας, το χώρο για τις 
γεωτρήσεις, τις σωληνώσεις μεταφοράς και τους δρόμους πρόσβασης) είναι γενικά 
μικρότερη από την έκταση της γης που απαιτούν άλλες μορφές ενέργειας 
(ατμοηλεκτρικοί σταθμοί άνθρακα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί κτλ.). 

Σήμερα στην Ελλάδα, η εκμετάλλευση της γεωθερμίας γίνεται αποκλειστικά για χρήση της 
σε θερμικές εφαρμογές, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές με την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος, κυρίως για τη θέρμανση θερμοκηπίων, ιχθυοκαλλιεργειών αλλά και για 
τηλεθέρμανση, δηλαδή θέρμανση συνόλου κτιρίων, οικισμών, χωριών ή και πόλεων. 
Ακόμα, λόγω του πλούσιου σε γεωθερμική ενέργεια υπεδάφους της χώρας μας, κυρίως 
κατά μήκος του ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου (Μήλος, Νίσυρος, Σαντορίνη), 
μπορεί να έχει ευρεία εφαρμογή για τη θερμική αφαλάτωση του θαλασσινού νερού με 
στόχο την απόληψη πόσιμου, κυρίως στις άνυδρες νησιωτικές και παραθαλάσσιες 
περιοχές. Μία τέτοια εφαρμογή έχει χαμηλότερο κόστος από εκείνο που απαιτείται για 
τον εφοδιασμό των περιοχών αυτών με πόσιμο νερό, μέσω υδροφόρων πλοίων. 

Συγκρινόμενη με τις άλλες ΑΠΕ, η γεωθερμία δεν υστερεί σε περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτό 
βέβαια έρχεται σε προφανή αντίθεση με την εντύπωση που κυριαρχεί ότι ορισμένες ΑΠΕ 
(π.χ. φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια) δεν επιβαρύνουν καθόλου το περιβάλλον. Η 

                                                           

45 Το CO2 που εκπέμπεται από γεωθερμικές μονάδες ποικίλλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
πεδίου, καθώς και την τεχνολογία παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, αν και οι εκπομπές του 
είναι κατά πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες εκπομπές ατμοηλεκτρικών μονάδων και 
συγκρίνονται ευνοϊκά και με τις εκπομπές (έμμεσες ή άμεσες) από άλλες ΑΠΕ. 



 

εντύπωση αυτή μεταβάλλεται όταν κανείς συνυπολογίσει τις επιπτώσεις οποιασδήποτε 
μορφής ενέργειας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας τεχνολογίας, αλλά και την 
επιβάρυνση στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων. 

 

ΣΤ. Η ΒΙΟΜΑΖΑ  

Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από ζωντανούς 
οργανισμούς, όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα 
καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ., και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Η ενέργεια που είναι 
δεσμευμένη στις φυτικές ουσίες προέρχεται από τον ήλιο κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με 
τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης όπου τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε 
βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί από την άλλη πλευρά προσλαμβάνουν αυτή την ενέργεια 
με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η 
βιομάζα, μετά την επεξεργασία και τη χρήση της. 

Η βιομάζα αποτελεί την πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας46. Ο 
πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την ενέργεια 
(θερμότητα) που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα είδος βιομάζας. 
Μέχρι και σήμερα όμως, σε πολλές φτωχές χώρες του πλανήτη η βιομάζα αποτελεί το 
κύριο καύσιμο και αγροτικοί πληθυσμοί κυρίως της Αφρικής, της Ινδίας, της Λατινικής 
Αμερικής αλλά και της Ευρώπης, για να ζεσταθούν, να μαγειρέψουν και να φωτιστούν 
χρησιμοποιούν ξύλα, φυτικά υπολείμματα (άχυρα, πριονίδια, άχρηστους καρπούς ή 
κουκούτσια κ.ά.) και ζωικά απόβλητα (κοπριά, λίπος ζώων, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.)47. 

Όλα τα παραπάνω υλικά, που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό κόσμο, αλλά 
και τα υγρά απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από τα αστικά απορρίμματα 
(υπολείμματα τροφών, χαρτί κ.ά.) των πόλεων και των βιομηχανιών, μπορούμε να τα 
μετατρέψουμε σε ενέργεια. 

Βασικό πλεονέκτημα της βιομάζας είναι ότι είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ότι 
παρέχει ενέργεια αποθηκευμένη με χημική μορφή. Η αξιοποίηση της μπορεί να γίνει με 
μετατροπή της σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, με διάφορες μεθόδους και τη χρήση 
σχετικά απλής τεχνολογίας. Σαν πλεονέκτημά της καταγράφεται επίσης και το ότι κατά 
την παραγωγή και την μετατροπή της δεν δημιουργούνται οικολογικά και 
περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα και δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου επειδή 
ακριβώς οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται κατά την 
καύση της βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας. 

                                                           

46 Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή 
ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση. Η ενέργεια της βιομάζας είναι επί 
της οσίας δευτερογενής ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια μετασχηματίζεται από τα φυτά μέσω 
της φωτοσύνθεσης και οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, είναι το νερό και το 
διοξείδιο του άνθρακα, που είναι άφθονα στη φύση. 
47  Λιώκη - Λειβαδά, Αιολική και άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας : Βιομάζα, γεωθερμία, 
υδατοπτώσεις, 2008 



 

Ταυτόχρονα η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον 
περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την 
όξινη βροχή. 

Επιπλέον εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της σε ενέργεια 
συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και βελτίωση 
του εμπορικού ισοζυγίου, στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και στην 
εξοικονόμηση του συναλλάγματος. Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια 
περιοχή, αυξάνει επίσης την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές με τη χρήση 
εναλλακτικών καλλιεργειών (διάφορα είδη ελαιοκράμβης, σόργο, καλάμι, κενάφ) τη 
δημιουργία εναλλακτικών αγορών για τις παραδοσιακές καλλιέργειες (ηλίανθος κ.ά.), και 
τη συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες τους, συμβάλλοντας έτσι στη κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

Από την άλλη, σαν μορφή ενέργειας η βιομάζα χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, χαμηλό 
ενεργειακό περιεχόμενο, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, λόγω χαμηλής πυκνότητας 
και/ή υψηλής περιεκτικότητας σε υγρασία κλπ. Επιπλέον η μεγάλη διασπορά και η 
εποχιακή παραγωγή της βιομάζας δυσκολεύουν την συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη 
των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
συνεπάγονται πρόσθετες, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, δυσκολίες στη συλλογή, 
μεταφορά και αποθήκευσή της. Σαν συνέπεια το κόστος μετατροπής και ενεργειακής 
αξιοποίησης της βιομάζας απαιτεί υψηλό κόστος εξοπλισμού, συγκριτικά με αυτό των 
συμβατικών καυσίμων48. 

Εντούτοις, η έρευνα και η τεχνολογική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία 
10 χρόνια έχουν καταστήσει τις τεχνολογίες ενεργειακής μετατροπής της βιομάζας 
εξαιρετικά ελκυστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προοπτικές, μάλιστα, της βιοενέργειας 
καθίστανται διαρκώς μεγαλύτερες, σε σημείο να αναμένεται να καλύψει σημαντικό τμήμα 
της ενεργειακής παραγωγής μελλοντικά. 

Στη χώρα μας υπάρχουν εφαρμογές αξιοποίησης της βιομάζας για την παραγωγή 
θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας με καύση του βιοαερίου και καύσιμου κίνησης 
οχημάτων καθόσον λειτουργούν 5 εργοστάσια παραγωγής πελλετών, ενώ εντός του 2010 
άρχισε παραγωγή και ένα έκτο στο Νευροκόπι που είναι και το μεγαλύτερο στη χώρα.. 

 

4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

                                                           

48 Η μόνη φυσικά ευρισκόμενη πηγή ενέργειας με άνθρακα που τα αποθέματά της είναι ικανά ώστε 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων, είναι η βιομάζα. Αντίθετα 
από αυτά, η βιομάζα είναι ανανεώσιμη καθώς απαιτείται μόνο μια σύντομη χρονική περίοδος για 
να αναπληρωθεί ό,τι χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας. Εν γένει, για τις διάφορες τελικές χρήσεις 
υιοθετούνται διαφορετικοί όροι. Έτσι, ο όρος «βιοισχύς» περιγράφει τα συστήματα που 
χρησιμοποιούν πρώτες ύλες βιομάζας αντί των συνήθων ορυκτών καυσίμων (φυσικό αέριο, 
άνθρακα) για ηλεκτροπαραγωγή, ενώ ως «βιοκαύσιμα» αναφέρονται κυρίως τα υγρά καύσιμα 
μεταφορών που υποκαθιστούν πετρελαϊκά προϊόντα, π.χ. βενζίνη ή ντίζελ. 



 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

4.1 Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η νεότερη και πιο σημαντική εξέλιξη υπήρξε η Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή 2015 
(2015 United Nations Climate Change Conference, COP 21 ή CMP 11) πραγματοποιήθηκε 
στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 201549. Ήταν η 21η ετήσια 
σύνοδος της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών των Ηνωμένων Εθνών της 
σύμβασης-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) του 1992 και η 11η σύνοδος της 
Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 50 . Ο 
στόχος του συνεδρίου ήταν να επιτευχθεί μια νομικά δεσμευτική και καθολική συμφωνία 
για το κλίμα, από όλα τα έθνη του κόσμου. Στις 12 Δεκεμβρίου, η Διάσκεψη έληξε με μια 
νέα παγκόσμια συμφωνία των κρατών που έλαβαν μέρος, η οποία προβλέπει σχέδιο 
δράσης με στόχο τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά 
λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου»51. 

Στις 21 Απριλίου του 2016 η Υπουργός Περιβάλλοντος των Κάτω Χωρών και 
Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κα Sharon Dijksma, και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Maroš Šefčovič υπογράφουν τη συμφωνία εξ ονόματος της ΕΕ σε επίσημη 
τελετή στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)52 . Ωστόσο η τυπική επικύρωση της συμφωνίας, με την 
κατάθεση των επίσημων εγγράφων στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ που αποτελούσε και 
τον θεματοφύλακα της συμφωνίας, έγινε στις 5 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. 

Η συμφωνία των Παρισίων τέθηκε τελικά σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016 53 , όταν 
εκπληρώθηκαν οι σχετικές προϋποθέσεις, δηλαδή η επικύρωση της από 55 χώρες που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και αποτέλεσε την πρώτη οικουμενική, νομικά δεσμευτική παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα που έως σήμερα έχουν υπογράψει συνολικά 195 κράτη. 

Τα κύρια στοιχεία της νέας Συμφωνίας των Παρισίων είναι τα εξής: 

(α) μακροπρόθεσμος στόχος: οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συγκρατήσουν την 
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω 
από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες να την 
περιορίσουν στον 1,5°C, 

                                                           

49 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php  
50 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-
change/international-agreements-climate-action/  
51 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-summit/2015/11/30-12/ 
52 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-
releases/2016/06/20/envi-statement-ratification-paris-agreement/ 
53 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-
change/timeline/ 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/
http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-summit/2015/11/30-12/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/06/20/envi-statement-ratification-paris-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/06/20/envi-statement-ratification-paris-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/timeline/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/timeline/


 

(β) συνεισφορές: πριν και κατά τη διάσκεψη των Παρισίων, οι χώρες υπέβαλαν 
ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια δράσης για το κλίμα με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών τους, 

(γ) φιλοδοξία: οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να γνωστοποιούν ανά 5ετία τις 
συνεισφορές τους με σκοπό τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων, 

(δ) διαφάνεια: δέχθηκαν επίσης να γνωστοποιούν μεταξύ τους και στο κοινό την 
πρόοδό τους προς την επίτευξη των στόχων τους, με σκοπό την εξασφάλιση 
διαφάνειας και εποπτείας, 

(ε) αλληλεγγύη: η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα εξακολουθήσουν να 
παρέχουν χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, 
προκειμένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο να μειώσουν τις 
εκπομπές όσο και να θωρακιστούν έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής. 

Οι ηγέτες της ΕΕ επικρότησαν την ιστορική συμφωνία για το κλίμα που επιτεύχθηκε στο 
πλαίσιο της COP21 στο Παρίσι, ενώ μετά την αλλαγή του κλίματος που υπήρξε λόγω της 
απόφασης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών τον περασμένο Ιούνιο να 
αποχωρήσει από τη Συμφωνία των Παρισίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 54  ενέκρινε 
συμπεράσματα. Στα συμπεράσματα, το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την 
απόφαση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσυρθεί από τη Συμφωνία των 
Παρισίων και επικροτεί την ισχυρή δέσμευση των υπόλοιπων χωρών55.«Η συμφωνία των 
Παρισίων παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος των παγκόσμιων προσπαθειών για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και δεν μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης» δήλωσαν οι ηγέτες της ΕΕ56. 

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν, μετά από αυτές τις εξελίξεις, τη 
δέσμευση της ΕΕ να εφαρμόσει τάχιστα και στο ακέραιο τη συμφωνία των Παρισίων για 
την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της για χρηματοδότηση των 
μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, και να ηγηθεί της παγκόσμιας 

                                                           

54  Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μία συμφωνία οικονομικά επιζήμια για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, και ιδιαίτερα για την τσιμεντοβιομηχανία, τον άνθρακα, τον χάλυβα, το χαρτί, με 
συνολικές απώλειες σε θέσεις εργασίας της τάξης των 3 εκατομμυρίων αφού θα έκλειναν 
εργοστάσια και θα χάνονταν θέσεις εργασίας στην Αμερική προς όφελος άλλων χωρών. Ο 
Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα επαναδιαπραγματευτεί για μια πιο δίκαιη λύση για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες.«Η συμμόρφωση με τους όρους της συμφωνίας του Παρισιού θα μπορούσε να 
κοστίσει στην Αμερική 2,7 εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας έως και το 2025. Και συνέχισε 
λέγοντας: «Η συμφωνία δεν εξαλείφει τις θέσεις εργασίας στον τομέα του άνθρακα - μεταφέρει 
απλώς τις θέσεις αυτές εκτός της Αμερικής». Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/83186/o-ntonalnt-tramp-apesyre-tis-hpa-apo-ti-symfonia-
toy-parisioy-gia-to-klima 
55  Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-
releases/2017/06/19/climate-change/ 
56  Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-
releases/2017/06/22/euco-paris-agreement/ 

http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/83186/o-ntonalnt-tramp-apesyre-tis-hpa-apo-ti-symfonia-toy-parisioy-gia-to-klima
http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/83186/o-ntonalnt-tramp-apesyre-tis-hpa-apo-ti-symfonia-toy-parisioy-gia-to-klima
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/06/19/climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/06/19/climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/06/22/euco-paris-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/06/22/euco-paris-agreement/


 

μετάβασης προς καθαρές μορφές ενέργειας. Τόνισαν τη σημασία της ενισχυμένης 
συνεργασίας της ΕΕ με τους διεθνείς εταίρους, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη προς τις 
επόμενες γενιές και αίσθημα ευθύνης για το σύνολο του πλανήτη. 

Η Ευρώπη ωστόσο αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, όπως αυξανόμενη ζήτηση 
για ενέργεια, αστάθεια των ενεργειακών τιμών και διαταραχές στον ενεργειακό 
εφοδιασμό, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να επιτευχθεί μείωση στον αντίκτυπο του τομέα της 
ενέργειας στο περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών η ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ έθεσε τρεις κύριους στόχους, την ασφάλεια του εφοδιασμού, την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα. 

Η ΕΕ έχει θέσει πιο συγκεκριμένους, ενεργειακούς και κλιματικούς, στόχους για το 2020, 
το 203057 και το 205058.Οι στόχοι της Ένωσης για το 2020 είναι η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, η 
άντληση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20%.Η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
του 2020. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 18% την περίοδο 1990–
2012, το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έφθασε στο 
14,1% το 2012, σημείωσε δηλαδή άνοδο σε σχέση με το 8,5% που ήταν το 2005, και η 
ενεργειακή απόδοση αναμένεται να βελτιωθεί κατά 18–19% έως το 2020. Βρισκόμαστε 
δηλαδή πολύ κοντά στον στόχο του 20%. Ο στόχος που έχει τεθεί μπορεί να επιτευχθεί 
πλήρως, εάν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πράξεις της 
ΕΕ. 

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σχέδια για μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή 
Ένωση. Μ' αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να εξασφαλιστεί ασφαλή, οικονομικά προσιτή 
και φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Η ενέργεια 
θα ρέει ελεύθερα διαμέσου των εθνικών στην ΕΕ. Με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ανακαινισμένων υποδομών θα 
μειωθούν οι λογαριασμοί των νοικοκυριών, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και 
δεξιότητες, και θα τονωθούν η ανάπτυξη και οι εξαγωγές. Η Ενεργειακή Ένωση θα έχει ως 
βάση την υφιστάμενη ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει ένα Πλαίσιο 
Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα το 2050και τη Στρατηγική για την 
Ενεργειακή Ασφάλεια.  

                                                           

57 Οι θεσπισμένοι στόχοι για το 2030 είναι οι εξής:  
(α)  μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%,  
(β)  άντληση τουλάχιστον του 27% της ενέργειας στην ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές,  
(γ)  αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27-30% και  
(δ)  διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15% (δηλαδή το 15% της ενέργειας που 

παράγεται στην ΕΕ πρέπει να μπορεί να μεταφέρεται και προς άλλες χώρες της ΕΕ). 
58 Ο στόχος για το 2050 είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο Ενεργειακός Χάρτης Πορείας 2050 δείχνει πώς μπορεί να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0885 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0885
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0885


 

Η Ευρώπη θα μετατραπεί σε μια βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα. Θα είναι πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην 
καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

 

4.2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Οι αποφάσεις της παγκόσμιας κοινότητας στο Παρίσι, ως συνέχεια του Πρωτόκολλου του 
Κιότο, αποτελούν ιστορική στιγμή της πάλης της ανθρωπότητας ενάντια στην 
επελαύνουσα κλιματική αλλαγή. Την Απόφαση του Παρισιού έχουν υπογράψει 195 
χώρες, ενώ την έχουν επικυρώσει, μέχρι στιγμής, 117 χώρες, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα.  

Στο Σύνταγμα του 2001, άρθρο 24 παρ 1, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «η προστασία 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και 
δικαίωμα του καθενός» και πως «γα τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να 
παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα, στο πλαίσιο της αρχής της 
βιωσιμότητας». 

Η αειφόρος (ή βιώσιμη) ανάπτυξη έχει ενταχθεί στην Εθνική Νομοθεσία και εφαρμόζεται 
από το Συμβούλιο της Επικράτειας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής, έχει αναλάβει να συντονίσει τα συναρμόδια Υπουργεία, τους φορείς, τους 
κοινωνικούς εταίρους και τους ενεργούς πολίτες με σκοπό την κατάρτιση της εθνικής 
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, στα πλαίσια της αναθεωρημένης στρατηγικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνουμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εκπονήσει και ψηφίσει 
Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

Οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής του Υπουργείου έτσι όπως έχουν διατυπωθεί είναι 
οι ακόλουθοι:  

(α) Προτεραιότητα και κορυφαίος στόχος της ενεργειακής πολιτικής είναι η 
εξεύρεση, η εξασφάλιση και η διαχείριση ενεργειακών πόρων, με τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφαλής, ομαλή, αδιάλειπτη και αξιόπιστη κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε όλη της την επικράτεια, και με τους 
καλύτερους δυνατούς όρους για τους πολίτες.  

(β) Δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία ενεργειακών αποθεμάτων, συμμαχιών και 
εναλλακτικών οδών για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας ενεργειακής 
αγοράς σε περιόδους ενεργειακών κρίσεων και η προστασία των καταναλωτών 
μέσω εφαρμογής μηχανισμών εξομάλυνσης εξωγενών, έκτακτων 
αποσταθεροποιητικών φαινομένων και τάσεων.  

(γ) Τρίτος στόχος είναι η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του φάσματος του 
ενεργειακού τομέα, σε όλες του τις μορφές, από την παραγωγή μέχρι την τελική 
χρήση, μέσα από το πρίσμα της προστασίας της φύσης και της διαφύλαξης του 
περιβάλλοντος59. 

                                                           

59 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=272  
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4.3. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Α. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Στο Σύνταγμα του 1975 60  κατοχυρώνεται για πρώτη φορά ρητώς η προστασία του 
περιβάλλοντος. (άρθρο 24). Όπως ορίζεται «H προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Kράτους». H υποχρέωση αυτή εξειδικεύεται με 
το εδ. β΄της § 1 του άρθ. 24 Συντ., που υποχρεώνει το Kράτος «να λαμβάνει ιδιαίτερα 
προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για τη διαφύλαξή του». 

Η προστασία του περιβάλλοντος ενισχύθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 
2001. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί και ’δικαίωμα του καθενός.’ Έτσι πλέον το δικαίωμα στο 
περιβάλλον είναι συνταγματικά κατοχυρωμέν, εφόσον την ύπαρξη και την άσκηση του 
εγγυάται μια συνταγματική διάταξη, η οποία δεσμεύει και τις τρεις συντεταγμένες 
εξουσίες και μάλιστα δικαίωμα δημοσίου δικαίου. Με το άρθρο 24 απευθύνονται 
επιταγές στον κοινό νομοθέτη να θεσπίσει τα πρόσφορα κατά την κρίση του μέτρα, μέσα 
στα όρια που διαγράφουν οι ανάγκες για τη διαφύλαξη του αγαθού αυτού και ειδικότερα 
των φυσικών πόρων σε βάθος χρόνου υπέρ και των επόμενων γενεών.(ΣτΕ 1672/2005 
Ολ.) 

H σημασία του άρθ. 24 Συντ., πέρα από τη ρητή αναγνώριση ενός δικαιώματος στο 
περιβάλλον, έγκειται στο ότι ανάγει την προστασία του περιβάλλοντος σε στόχο που 
πρέπει να συνεκτιμάται κατά τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό της κρατικής 
δραστηριότητα σε όλους τους τομείς. 

 

Β. ΝΟΜΟΣ 1650/1986 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

Ο ν. 1650/198661 είναι ο βασικός νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος, ο κορμός 
της σχετικής εθνικής νομοθεσίας της χώρας. Αποτελεί νόμο πλαίσιο καθώς καλύπτει ευρύ 
φάσμα νομοθετικών ρυθμίσεων για πολλούς τομείς του περιβάλλοντος όπως αυτούς της 
ατμόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους, του τοπίου, των αποβλήτων, του θορύβου, της 
αποτροπής της ρύπανσης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 
εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων 
για την εφαρμογή του. Στο πρώτο κεφαλαίο ορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι του νόμου, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται «η διασφάλιση της ανανέωσης των φυσικών πόρων 
και η ορθολογική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων πόρων», (άρθρο 1) ενώ περιλαμβάνει 
εννοιολογικούς προσδιορισμούς των βασικών εννοιών του περιβαλλοντικού δικαίου 

                                                           

60  "Tο Συνταγματικό Δικαίωμα στο Περιβάλλον." Περιβαλλοντική Ομάδα Συλλόγου Φοιτητών 
Νομικής Α.Π.Θ. May 12, 2009. https://ecolawgy.wordpress.com 
- Σιούτη, Γλυκερία Π. Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος. 2η έκδοση 2011 
61  Σιούτη, Γλυκερία Π. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 2η έκδοση 2011 & Χαίνταρλής, 
Μάριος. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 2η έκδοση 2014 

https://ecolawgy.wordpress.com/


 

όπως πχ της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικολογικής ισορροπίας, της ρύπανσης 
κ.α. (άρθρο 2) 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται ρητώς ως 
αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής. Ακόμη, ακολουθώντας 
την προγενέστερη νομοθεσία για το περιβάλλον (ν.360/76) θεωρεί ως στόχους του τόσο 
την προστασία του περιβάλλοντος καθεαυτού ως αυτοτελές φυσικό αγαθό ,όσο και την 
προστασία της υγείας και της κοινωνικής υπόστασης του ανθρώπου. Έχει δηλαδή 
συγχρόνως και ανθρωποκεντρική και οικολογική οικονομική προσέγγιση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο (άρθρα 3 -7), τα όποια αντικαταστάθηκαν με τον ν. 3010/2002 και 
στη συνέχεια με τον πρόσφατο ν. 4014/2011 για τον οποίο γίνεται λόγος παρακάτω) 
ρυθμίζεται το ζήτημα προστασίας του περιβάλλοντος από έργα και δραστηριότητες που 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και θεσμοθετείται διαδικασία μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

Γ. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

Με το νόμο αυτό τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάχθηκαν εκ νέου σε δύο κατηγορίες 
Α και Β ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Στην κατηγορία Α 
(υποκατηγορίες Α1 ΚΑΙ Α2) κατατάσσονται έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για την πραγματοποίηση νέων 
έργων και δραστηριοτήτων και τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων απαιτείται 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ ή 
ΕΠΟ).Στην κατηγορία Β κατατάσσονται έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται 
από πιθανές τοπικές ελάσσονος σημασίας επιπτώσεις στο περιβάλλον τα οποία 
υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές. Δεν απαιτείται δηλαδή η εκπόνηση ΜΠΕ αλλά τα 
έργα και οι δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας υπόκεινται σε Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 62 . 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικότερα: 

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, μικρές ή 
μεγάλες, θετικές ή αρνητικές, άμεσες ή έμμεσες. Ειδικότερα οι δραστηριότητες που 
αφορούν τη χρήση φυσικών πόρων έχουν κατά κανόνα σημαντικές επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον. Στην Ελλάδα, η περιβαλλοντική συμβατότητα ενός έργου θεωρείται 
πως εξασφαλίζεται με την υποβολή μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την 
έκδοση των αντίστοιχων Περιβαλλοντικών Όρων. Αποτελούν δηλαδή ειδικές μελέτες που 
περιλαμβάνουν την περιγραφή του έργου, του σχετικού νομικού πλαισίου, της 
υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, των ενδεχόμενων επιπτώσεων, καθώς και 

                                                           

62 - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ." 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=804 - Σιούτη, Γλυκερία Π. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 2η έκδοση 2011 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=804


 

εναλλακτικές λύσεις, προτάσεις ή περιορισμούς με τους οποίους το έργο πρέπει να 
λειτουργήσει και να κατασκευαστεί .Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
θεσπίστηκε σε συμμόρφωση προς την αρχή της πρόληψης και αποτελεί το βασικό μέτρο 
εφαρμογής της. (ΣΤΕ 2173/02 Ολ.) 

Ένα σχετικό ζήτημα ,ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενο αποτελεί η κύρωση περιβαλλοντικών όρων 
με νόμο. Το ζήτημα αυτό ανέκυψε ιδιαίτερα στα μεγάλα δημόσια έργα και μάλιστα αφού 
είχε εκδοθεί η ατομική πράξη έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και είχε ασκηθεί κατ’ 
αυτής αίτηση ακυρώσεως η οποία εκκρεμούσε ενώπιων του ΣΤΕ. (χαρακτηριστική η 
περίπτωση της ζεύξης Ρίου-Αντιρίου ).Στις περιπτώσεις αυτές για να μην ακυρωθούν 
έργα μείζονος σημασίας για το γενικό συμφέρον και την εθνική οικονομία ,το δικαστήριο 
δέχτηκε ότι είναι δυνατή η κύρωση των επίμαχων διοικητικών πράξεων για το μέλλον. 
Έχει όμως υποστηριχθεί από την μειοψηφία του δικαστηρίου ότι μια νομοθετική κύρωση 
έγκρισης ενόσω εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως είναι αντισυνταγματική καθώς προσβάλλει 
την αρχή της διάκρισης των εξουσιών (Σ.26) 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

(α) Αρχή της Αειφορίας: Αποτελεί την σημαντικότερη αρχή, η οποία μάλιστα 
κατοχυρώνεται και συνταγματικά μετά την αναθεώρηση του 2001. Είναι 
αναγνωρισμένη σε κοινοτικό/ευρωπαϊκό επίπεδο (πλέον άρθρο 3 παρ.5 ΣΕΕ και 
άρθρο 11 ΣΛΕΕ) αλλά και σε διεθνές επίπεδο (Παγκόσμια Επιτροπή για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στη μελέτη της "Το Κοινό μας Μέλλον" (1987), Η 
Διεθνής Διάσκεψη Του Ρίο το 1992, Η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Βιώσιμη 
Ανάπτυξη Γιοχάνεσμπουργκ, το 2002).Η αρχή αυτή επιτάσσει την ορθολογική 
διαχείριση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων για την κάλυψη των 
ανθρώπινων αναγκών με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση 
τους για τις επόμενες γενιές, να μην υπονομεύεται δηλαδή η κάλυψη των 
αναγκών του μέλλοντος. Η αρχή στην πραγματικότητα αποτελεί μια προσπάθεια 
να συμβιβαστεί σε δικαιικό επίπεδο η σχέση έντασης μεταξύ προστασίας του 
περιβάλλοντος και οικονομικής μεγέθυνσης. Με άλλα λόγια η αειφορική ή 
βιώσιμη ανάπτυξη προτείνεται ως λύση στο πρόβλημα της ολοένα και 
αυξανόμενης οικονομικής ανάπτυξης σε βάρος του περιβάλλοντος. 

(β) Αρχή της Πρόληψης: Σύμφωνα με την αρχή αυτή πρέπει να προκρίνεται η 
καταπολέμηση της ρύπανσης στην πηγή πριν την επέλευση των βλαπτικών για 
το περιβάλλον συνεπειών. Είναι σαφώς προτιμότερο τόσο από οικολογική όσο 
και από οικονομική άποψη ,να προλαμβάνεται η εμφάνιση των βλαβών του 
περιβάλλοντος παρά να πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές θεραπευτικά ή 
διορθωτικά εκ των υστέρων. Αναφορά της αρχής πραγματοποιείται στο 
ν.1650/1986 (άρθρο 1 παρ.2α) ενώ η πρακτική εφαρμογή της γίνεται αντιληπτή 
κυρίως μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
έργων η δραστηριοτήτων.  

(γ) Αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»: Η αρχή αυτή διέπει το ειδικότερο ζήτημα της 
περιβαλλοντικής ευθύνης που εξετάζεται παρακάτω. Η αρχή αυτή απαντάει στο 



 

ερώτημα ποιος πρέπει να επωμιστεί την ευθύνη καταβολής του τιμήματος 
καθαρισμού της ρύπανσης και αποκατάστασης γενικότερα των ζημιών: πρέπει 
να επιβαρυνθεί το κοινωνικό σύνολο η αυτός που προκάλεσε τη ρύπανση; Με 
την αρχή αυτή εξατομικεύεται η ευθύνη έτσι ώστε να βαρύνεται το μέρος εκείνο 
που είναι υπεύθυνο για την δραστηριότητα η οποία ενέχει κινδύνους 
περιβαλλοντικών ζημιών. Αν ο κίνδυνος αυτός πράγματι επέλθει, ο φορέας 
εκμετάλλευσης της δραστηριότητας οφείλει να πληρώσει το κόστος της 
επανόρθωσης. 

 

Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

(α) Αστική ευθύνη - Άρθρο 29 ν. 1650/1980: θεσπίζεται καθεστώς αντικειμενικής 
ευθύνης. όποιο πρόσωπο φυσικό η νομικό προκαλεί ρύπανση η άλλη 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος ευθύνεται σε αποζημίωση εκτός αν αποδείξει 
ότι η ζημία οφείλεται σε ανωτέρα βία ή προήλθε από υπαίτια ενέργεια τρίτου 
που ενέργησε δολίως. Με τη θέσπιση αντικειμενικής ευθύνης δεν είναι αναγκαία 
η απόδειξη της υπαιτιότητας του προσώπου που προκάλεσε τη ζημία αλλά 
αρκεί η απόδειξη του ότι η ζημία οφείλεται στην πράξη του προσώπου αυτού. 

(β) Ποινικές κυρώσεις - Άρθρο 28 ν.1650/1980 

(γ) Διοικητικές κυρώσεις - ‘Άρθρο 30 ν.1650/1980 

(δ) Οδηγία 2004/35/ΕΚ - μερική τροποποίηση της με Οδηγία 2006/21/ΕΚ 
(κύρωση με Π.Δ 148/2009): Με την οδηγία αυτή ρυθμίστηκε σε επίπεδο 
κοινοτικού δικαίου η περιβαλλοντική ευθύνη βάση της αρχής «Ο Ρυπαίνων 
Πληρώνει» που αναλύθηκε ανωτέρω. 

 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ  

 

I. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ο ηλεκτρισμός είναι δευτερογενής μορφή ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
προϋποθέτει την ανάλωση άλλων, πρωτογενών μορφών ενέργειας, όπως οι γαιάνθρακες, 
ο λιγνίτης, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, άλλα καύσιμα υλικά (π.χ. βιομάζα). Οι 
λεγόμενες «συμβατικές μέθοδοι» παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζονται στα 
ορυκτά στερεά καύσιμα, όπως οι γαιάνθρακες (λιθάνθρακας, λιγνίτης), στα υγρά καύσιμα, 
όπως το πετρέλαιο ή στα αέρια καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο. Από τις λεγόμενες 
«συμβατικές μεθόδους» παραγωγής αντιδιαστέλλονται οι μέθοδοι παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που χρησιμοποιούν 
ανεξάντλητες πηγές, όπως ο άνεμος, ο ήλιος ή το νερό ή ανανεώσιμα καύσιμα υλικά (π.χ. 
βιομάζα). 

Με το Ν. 1468/1950 ιδρύθηκε η «Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού» (Δ.Ε.Η.) με σκοπό 
«την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων 
καθ’άπασαν την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της 



 

παραγομένης ηλεκτρικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής». Οριζόταν ότι η ΔΕΗ αποτελεί 
δημόσια επιχείρηση, ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και έχοντας το 
μονοπώλιο στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μέχρι την 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ο μοναδικός και αναγκαίος 
αντισυμβαλλόμενος κάθε χρήστη ηλεκτρικής ενέργειας είτε επρόκειτο για οικιακό ή 
βιομηχανικό καταναλωτή. 

Τα πρώτα βήματα για την νομική απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
με την έννοια ότι επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από τρίτους πέραν 
της ΔΕΗ γίνονται σε κοινοτικό /ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο η πραγματοποίση των 
κοινοτικών επιταγών για την απελευθέρωση της αγοράς δεν ήταν εύκολο εγχείρημα 
δεδομένης της πλήρους μονοπωλιακής κατάστασης στην παραγωγή, μεταφορά και 
διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ενσωμάτων των Οδηγιών για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έγινε με τρεις 
βασικούς νόμους, που διαμόρφωσαν την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως 
είναι σήμερα. Πρόκειται για τους Ν. 2773/1999, 3426/2005 και 4001/2011. 

Ο νόμος πάντως συνεχίζει να θεωρεί όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, 
διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειες ως «υπηρεσίες κοινής ωφελείας» ενώ 
ορίζεται ότι η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών τελεί υπό την εποπτεία του κράτους 
και συνεπώς απαιτείται σχετική άδεια. 63 

 

II. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ  

O ν. 2289/95 αναμόρφωσε το αδειoδοτικό καθεστώς ενσωματώνοντας τη σχετική 
κοινοτική οδηγία 94/22/ΕC. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε με το ν. 4001/2001, ο οποίος 
αποσκοπούσε στην προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων υψηλού επενδυτικού ρίσκου 
και την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2289/1995, όπως ισχύει, το δικαίωμα έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ευρισκόμενων στην ελληνική επικράτεια ανήκει 
αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Η άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων θα πρέπει να 
αποσκοπεί πάντοτε στην εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού. Η διαχείριση αυτών των 
δικαιωμάτων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιείται από την 
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.), η οποία μπορεί να 
χορηγεί τέτοια δικαιώματα σε τρίτο/α μέρος/η με την σύναψη σύμβασης εκχώρησης. Η 
Ε.Δ.Ε.Υ Α.Ε συστάθηκε με το ν.2289/1995 με αρμοδιότητα να διαχειρίζεται τα 
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αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία64. 

Πετρελαιοειδή: ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 
-τροποποίηση με ν. 3335/2005 << Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων>> 

Φυσικό αέριο65: Η εισαγωγή και εμπορία (προμήθεια), μεταφορά και διανομή του φυσικού 
αερίου στην Ελλάδα ρυθμίστηκε αρχικά με τον  ν. 2364/1995. Στη συνέχεια, σε 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περί απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου που 
επέβαλλε το 2ο Ενεργειακό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες στην εσωτερική αγορά αερίου (Οδηγία 2003/55/ΕΚ και Ε.Κ. 1775/2005) εκδόθηκε 
ο ν. 3428/2005  περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου. Σε συνέχεια της 
έκδοσης του 3ου ενεργειακού Πακέτου και για τον σκοπό εναρμόνισης με τις προβλέψεις 
αυτού (Οδηγία 2009/73/ΕΚ και τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 713/2009 και 715/2009), με στόχο 
την περαιτέρω ομαλή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και της 
δημιουργίας ίσων όρων πρόσβασης για όλες τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που 
δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε., εκδόθηκε ο νέος ενεργειακός νόμος Ν. 4001/2011 για 
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, ο οποίος 
αντικατέστησε κατά το πλείστον τον Ν. 3428/2005. Εκτοτε ο ν.4001/2011 έχει υποστεί 
ποίκιλες τροποποιήσεις με σκοπό την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς . 

Τον Σεπτέμβριο του 1988, ιδρύεται η Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ως θυγατρική 
εταιρεία της ΔΕΠ. Μάλιστα το 1994, η ΔΕΠΑ υπογράφει την πρώτη σύµβαση Πώλησης 
Φυσικού Αερίου µε τον μεγαλύτερο καταναλωτή της χώρας, τη ΔΕΗ, Το 1995 με το ν.2364 
διαμορφώνεται το πλαίσιο για την ίδρυση περιφερειακών Εταιρειών Διανοµής Αερίου, , 
καθώς και για την ίδρυση των Εταιρειών Παροχής Αερίου Α.Ε. µε τη συµµετοχή της ΔΕΠΑ 
και ιδιωτών επενδυτών. Έτσι το 2000, και μετά από την επιτυχή κατάληξη διεθνούς 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ιδιωτών επενδυτών, ιδρύονται οι δύο πρώτες 
Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Η 
ΔΕΠΑ συμμετέχει µε ποσοστό 51% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών, ενώ το υπόλοιπο 49% 
ανήκει σε ιδιώτη επενδυτή ο οποίος έχει και την ευθύνη διαχείρισης. Με τα ν.3428/2005 
για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, ο προβλέπεται η δηµιουργία 
θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΠΑ µε την επωνυµία Διαχειριστής Εθνικού Συστήµατος 
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ). Ο νόµος προβλέπει απόσπαση του κλάδου Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου και μεταβίβασή του στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ και λειτουργική 
ανεξαρτησία των δύο νοµικά διαχωρισµένων πλέον εταιρειών. 
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III. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)  

(α) Ν. 3468/2006: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
και λοιπές διατάξεις. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και ενοποιήθηκε με τους 
Ν. 3734/2009, ν.3851/2010, 3889/2010 

(β) Ν. 3851/2010: Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής . Ειδικότερα προβλέπεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος για την διενέργεια 
έργου ΑΠΕ πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην ΡΑΕ με σκοπό να αποκτήσει την 
απαραίτητη άδεια παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
εξετάζει ιδίως τη δυνατότητα του αιτούντα ή των μετόχων ή εταίρων του να 
υλοποιήσουν το έργο, καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, 
ή τραπεζικής χρηματοδότησης έργου, ή συνδυασμό αυτών. Ο αιτών πρέπει 
δηλαδή απλώς να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσει την αναγκαία 
χρηματοδότηση του έργου, συνεπώς διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που 
μπορούν να παρέχουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση για το έργο. μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της απόφασης στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή 
κατ' αυτής για έλεγχο της νομιμότητάς της. Μετά την έκδοση άδειας παραγωγής 
και για να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος ζητά ταυτόχρονα 
την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) και των 
αναγκαίων αδειών για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης της θέσης 
εγκατάστασης του έργου. Για την έκδοση απόφασης ΕΠΟ των έργων κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του ν. 1650/1986, υποβάλλεται πλήρης φάκελος και Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 66. 

(γ) Ν. 3889/2010: Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 29 "Θέματα 
Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)  

(δ) Ν. 4414/2016: Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

 

IV. ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Νόµος 3199/200367 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό συστήνεται η Εθνική Επιτροπή Υδάτων. 
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Κοινή Υπουργική Απόφαση 146896/17-10-2014 για την αδειοδότηση της χρήσης νερού 
και της εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων. Πρόκειται για το νέο θεσμικό πλαίσιο που 
θα ισχύει εφεξής για κάθε χρήση ή έργο αξιοποίησης νερού όπως για παράδειγμα οι 
γεωτρήσεις (υδρευτικές, αρδευτικές κ.α.), σε αντικατάσταση της ΚΥΑ 43504/2005 και της 
ΚΥΑ 150559/2011. 

 

V, ΔΙΚΤΥΟ ΝATURA 2000 

Η κοινοτική οδηγία 92/43 δημιούργησε ένα δίκτυο με την ονομασία Natura 2000, το 
οποίο αποτελείται από περιοχές που προστατεύονται χάριν των στοιχείων 
βιοποικιλότητας, δηλαδή των φυσικών οικοτόπων και των ειδών άγριας χλωρίδας και 
πανίδας που βρίσκονται σε αυτές. Στις προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες καλύπτουν 
πάνω από 20% της ελληνικής επικράτειας, είναι μεν δυνατή η κατασκευή έργων και η 
ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, υπό ορισμένες όμως προϋποθέσεις που τίθενται στο 
άρθρο 6 παρ. 2 έως 4 της οδηγίας 92/4368. 

 

VI. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

(α) Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που ιδρύθηκε με 
το Νόμο 3889/2010 και που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αποτελεί συνέχεια του 
«Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» ΕΤΕΡΠΣ. 
Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και 
χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και 
ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η 
εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, 
διαχείρισης και αξιοποίησης των «πράσινων» πόρων που προβλέπονται στα 
άρθρα 3 και 7 του Νόμο 3889/2010. 

(β) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 69είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία 
συστάθηκε με το ν.2773/199 στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54Κ 
και 2003/55 ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο με κύρια αρμοδιότητα 
της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας. Οι αρμοδιότητες τις ΡΑΕ 
αυξήθηκαν σημαντικά τα επόμενα χρόνια (ν.3851/2010 και ν4001/2011).Μεταξύ 
των σημαντικότερων η ΡΑΕ αποφασίζει για την χορήγηση και ανάκληση αδειών 
για την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις των ενεργειακών νόμων. Με το ν. 3851/2010 συστάθηκε στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 
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Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ).  

 

5. ΟΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Η Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε είναι μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
διαθέτει ορυκτό πλούτο εξέχουσας σημασίας για την οικονομία της χώρας, με 
αποτέλεσμα ο εξορυκτικός κλάδος να είναι ένας από τους σημαντικότερους για την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αφού εκτός από πηγή εσόδων για το Ελληνικό 
κράτος, τροφοδοτεί επιπλέον σε μεγάλο βαθμό και τον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 
διευκολύνοντας έτσι και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων πολιτών 70 . Ωστόσο η 
ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, όπως προαναφέρθηκε δεν θα χαρακτηριζόταν σε καμία 
περίπτωση φιλική προς το περιβάλλον και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαχείριση των 
φυσικών της πόρων να αποτελεί ένα ζήτημα που εγείρει σημαντικές διχογνωμίες, οι 
οποίες έχουν απασχολήσει, ουκ ολίγες φορές, την κοινή γνώμη στη χώρα μας.  

 

5.1. ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

 Ξεκινώντας από τις αρνητικές συνέπειες , τις οποίες έχει ο τρόπος, το είδος και το 
μέγεθος της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της ελληνικής επικράτειας, θα πρέπει να 
κινηθούμε σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

 

Α. Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Μια από τις πιο σημαντικές, αν όχι η πιο σημαντική συνέπεια της καύσης αλλά και της 
εξόρυξης ορισμένων φυσικών πόρων είναι η πρόκληση της εξαγωγής τεράστιου 
μεγέθους ρύπων στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα την όξυνση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και της όξινης βροχής και κατ’ επέκταση, την καταστροφή του εδάφους, των 
δασών αλλά και φυσικά τη μόλυνση του νερού 71 . Ταυτοχρόνως, δεν πρέπει να 
παραβλεφθεί η βλάβη αυτών και μέσω των ίδιων των εξορύξεων άμεσα, αφού αυτές 
συχνά νεκρώνουν τα εδάφη των περιοχών, όπου λαμβάνουν χώρα αλλά και μολύνουν το 
νερό. 

 

Β. Η ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  

Φυσικά το προαναφερθέν πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος δεν είναι τόσο 
απλό και έχει πολύ σημαντικές προεκτάσεις. Η βασικότερη αυτών είναι οι συνέπειες στην 
υγεία των πολιτών που διαμένουν στις περιοχές, που είναι κοντά στα μέρη όπου γίνονται 
οι εργασίες εξόρυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κατανοηθεί το σημαντικότατο 
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αυτό ζήτημα είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην Πτολεμαΐδα, όπου και εδράζονται 
τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα, λοιπόν, με μελέτη της μονάδας Αιμοστατικής 
θεραπείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία και δημοσιεύθηκε 
στον τύπο (εφημερίδα “Αγγελιοφόρος” 7-2-2007) τα στοιχεία που προκύπτουν, τα οποία 
είναι αρκετά υπολογίσιμα είναι τα εξής: επτά στους δέκα θανάτους στην ευρύτερη 
περιοχή της Πτολεμαΐδας οφείλονται σήμερα σε καρκίνο ή σε θρομβοεμβολική νόσο 
(έμφραγμα, εγκεφαλικό, πνευμονική εμβολή) και μόλις τρεις στους δέκα αποδίδονται σε 
άλλες αιτίες. Τα κρούσματα καρκίνου είναι κατά 16 % περισσότερα σε σχέση με το 1950 
και ο αριθμός αυξάνεται κάθε δεκαετία με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου. Σήμερα τα 
κρούσματα καρκίνου φτάνουν στο 30,5 % . Επιπλέον, μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας 
θανάτου στην περιοχή. Η μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου παρατηρήθηκε 
στην ηλικιακή ομάδα 45 – 65 ετών, ενώ μικρότερη αύξηση παρατηρείται στην ομάδα άνω 
των 6572. 

 

Γ. Η ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να παραλείψουμε, το γεγονός ότι η εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων, με τον συγκεκριμένο τρόπο (δηλαδή η εξόρυξη τους), όπου είναι και 
αυτός, που προκαλεί τις κάθε είδους αντιφωνίες, οδηγεί στην ενδεχόμενη βλάβη των 
τοπικών -αγροτικών κυρίως- επαγγελματιών στις επίμαχες περιοχές, αφού οι 
προαναφερθείσες βλάβες στο έδαφος και στο νερό, προφανέστατα, δημιουργούν 
προβλήματα σε ορισμένα είδη επαγγελμάτων. 

 

Δ. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Κλείνοντας, με τους κινδύνους που ελλοχεύουν, από την υπερεκμετάλλευση ορισμένων 
ορυκτών πόρων, σε ένα εντελώς άλλο πλαίσιο οφείλουμε να προσέξουμε τον κίνδυνο 
εξάντλησης , κάποιων από αυτούς, οι οποίοι είναι μη ανανεώσιμοι και συνεπώς όχι 
άφθονοι. Αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι ο λιγνίτης, ο οποίος αν η κατάσταση μείνει ως 
έχει, αναμένεται να εξαφανιστεί τις επόμενες δεκαετίες και εύκολα κανείς μπορεί να 
φανταστεί τις συνέπειες αυτής της εξάντλησης.  

 

5.2. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο , εννοείται πως δεν είναι απλά ή μονόπλευρα, όταν 
αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς υπάρχει πληθώρα χαρακτηριστικών της 
εκμετάλλευσης αυτής, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και συμφέροντα για την χώρα 
μας και κυρίως την οικονομίας της. Στην περίπτωση αυτή, οι βασικοί πυλώνες που θα 
πρέπει να μας απασχολήσουν είναι τρεις: 
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Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Όπως, αναφέρθηκε και στην αρχή, η διαχείριση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
είμαι εξαιρετικά προσοδοφόρος τομέας για το ελληνικό κράτος, καθώς λόγω του πλούτου 
της χώρας μας σε ορισμένα ήδη φυσικών πόρων, προσελκύονται επενδύσεις και από τον 
ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα, οι οποίες αδιαμφισβήτητα, είναι πηγές εσόδων για 
το κράτος, διότι συνδράμουν στην κίνηση της αγοράς και φυσικά συμβάλλουν μέσω της 
φορολογίας στην οικονομική ευημερία της χώρας. 

 

Β. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φυσικά, σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της οικονομίας της χώρας, είναι και η 
δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις , που ήδη υπάρχουν και στις 
επενδύσεις που ενδεχομένως γίνονται και κατ’ επέκταση απασχολούμενο ανθρώπινο 
δυναμικό και μείωση της ανεργίας, σε μια χώρα, η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά 
προβλήματα στον συγκεκριμένο κλάδο λόγω της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα: 
στον τομέα των μεταλλείων, λατομείων και βασικών μεταλλουργιών της Χώρας 
υπολογίζεται ότι απασχολούνται άμεσα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 20,000-23,300 
εργαζόμενοι, ενώ έμμεσα από την εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα, εξαρτάται 
η απασχόληση περίπου άλλων 90,000-100,000 ατόμων73. 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε ένα βασικό παράδειγμα στο οποίο 
διαφαίνεται, με ακρίβεια το δίπολο το οποίο περιγράψαμε, στο οποίο από τη μια υπάρχει 
η περιβαλλοντική βλάβη και στο άλλο η ανάπτυξη την οικονομίας και η παροχή θέσεων 
απασχόλησης. Το παράδειγμα αυτό, είναι η τρέχουσα κατάσταση στην Χαλκιδική, όπου 
λαμβάνει χώρα, εξόρυξη από την γνωστή εταιρία “Hellas Gold”. Η Hellas Gold, είναι μια 
μεταλλευτική εταιρία, η οποία αποτελεί θυγατρική της Καναδικής εταιρίας Eldorado Gold, 
και ξεκίνησε τις εργασίες της στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής το 2003, όποτε και της 
παραχωρήθηκαν δικαιώματα από την Ελληνική Βουλή, με σκοπό την εξόρυξη χρυσού. Οι 
εργασίες αυτές έχουν προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, κυρίως από 
τους κατοίκους των περιοχών εκείνων της Χαλκιδικής, αλλά και πολιτών ολόκληρης της 
χώρας, καθώς η εταιρία κατηγορείται για καταστροφή του εδάφους και των δασών, 
μόλυνση του νερού με αρσενικό και διάφορες άλλες περιβαλλοντικές καταστροφές. Από 
την άλλη πλευρά, η εταιρία έχει απασχολήσει μεγάλο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι 
είναι κάτοικοι της περιοχής και στηρίζονται στην παραμονή της, ενώ ταυτόχρονα 
αρνείται κατηγορηματικά τις αιτιάσεις εις βάρος της.  
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Γ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Τέλος, είναι φανερό ότι η σχετικά μεγάλη διασπορά των εξορυκτικών κέντρων και των 
λοιπών συναφών δραστηριοτήτων στην ελληνική επικράτεια, δημιουργεί σημαντικούς 
μικρούς και μεγάλους περιφερειακούς κοινωνικούς ιστούς και οικονομικούς πόλους 
έλξης και ανάπτυξης, με ευεργετικά αποτελέσματα για την ελληνική επαρχία. 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε, πως πρόκειται για ένα ζήτημα, το οποίο είναι εξαιρετικά 
πολύπλευρο και η ιστορία του στην ελληνική πραγματικότητα και καθημερινότητα είναι 
ιδιαίτερα μακρόχρονη. Αντιλαμβανόμαστε πως εμφανώς υπάρχουν αρκετές έριδες 
σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες απασχολούν καθημερινά μεγάλο μέρος των 
πολιτών αλλά και των θεσμών, καθώς τα επιχειρήματα και των δυο πλευρών είναι 
ιδιαιτέρως πειστικά και οι λύσεις που πρέπει να δοθούν, είναι πολυσύνθετες και 
εξαιρετικά αμφιλεγόμενες. Για τον σκοπό αυτό, σας αφήνουμε με τα εξής ερωτήματα για 
προβληματισμό: 

προβληματισμό: 

(α) Πρέπει ένα κράτος που βρίσκεται σε κρίση να ευνοήσει τις επενδύσεις, 
θυσιάζοντας στο βωμό της οικονομικής ανάπτυξης την προστασία του 
περιβάλλοντος; 

(β) Τι μπορεί να πράξει το κράτος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας που 
προκαλούνται στους κατοίκους των επίμαχων περιοχών;  

(γ) Πως θα μπορούσε να μειωθεί η εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα;  

(δ) Τι θα μπορούσε να αποτελέσει λύση στον κίνδυνο εξάντλησης των φυσικών 
πόρων της Ελλάδας; 

(ε) Είναι οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι η λύση στην καταστροφή του 
περιβάλλοντος ή και αυτοί έχουν επιπτώσεις; 
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