Συµβολή της Ελλάδας
στις κλιµατικές αλλαγές
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύτηκε στο Κιότο ότι το 2010 θα έχει µειώσει τις εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου κατά 8% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Στα πλαίσια του καταµερισµού των
ευθυνών ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα πίεσε και πέτυχε να της επιτραπεί να
αυξήσει τις εκποµπές της κατά 25% ως το 2010 (σε σχέση πάντα µε τα επίπεδα του 1990).
Σύµφωνα όµως µε την τελευταία έκθεση που συνέταξε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
(Ιούλιος 2001), τα στοιχεία δείχνουν ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον ούτως ή άλλως
απαράδεκτο στόχο. Η “αισιόδοξη” πρόβλεψη για τον χρονικό ορίζοντα ως το 2012
αναφέρεται σε αύξηση της τάξης του 36%, ενώ η απαισιόδοξη κάνει λόγο για αύξηση
των εκποµπών κατά 55%.
Ανάγοντας τις εκποµπές των υπολοίπων αερίων του θερµοκηπίου σε ισοδύναµους τόνους
διοξειδίου του άνθρακα, προκύπτει ότι το 1999 οι συνολικές εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου στην Ελλάδα ήταν 123,5 εκατοµµύρια τόνοι, παρουσίασαν δηλαδή
αύξηση 17% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.
Οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου στη χώρα µας από το 1990 µέχρι το 1999
παρουσιάζονται κατωτέρω σε ισοδύναµους χιλιοτόνους διοξειδίου του άνθρακα. Η αναγωγή σε
“ισοδύναµους τόνους διοξειδίου του άνθρακα” γίνεται γιατί τα διάφορα αέρια έχουν διαφορετικό
“δυναµικό υπερθέρµανσης”, επηρεάζουν δηλαδή το κλίµα σε διαφορετικό βαθµό.
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Η σηµαντικότερη πηγή αερίων του θερµοκηπίου είναι ο ενεργειακός τοµέας. Η λύση στο
παγκόσµιο πρόβληµα των κλιµατικών αλλαγών έγκειται στην αλλαγή του ενεργειακού
µοντέλου. Τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο) πρέπει να
αντικατασταθούν από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή) και πρέπει επίσης να
προωθηθούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Ιούλιος 2001), το δυναµικό
περιορισµού εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) το 2010 ανά τοµέα είναι:
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Τοµέας
Οικιακός και Τριτογενής
Μεταφορές
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Ηλεκτροπαραγωγή
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Σύνολο

∆υναµικό περιορισµού εκποµπών το 2010
(σε εκατοµµύρια τόνους CO2)
9,3
1,4
3,2
9,2
0,6
23,7

Μερικά απλά βήµατα µπορούν να φέρουν πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα στην προσπάθεια
περιορισµού ρύπων από τη χώρα µας. Για παράδειγµα, αντικαθιστώντας τα ενεργοβόρα
κλιµατιστικά από ανεµιστήρες οροφής και νυχτερινό αερισµό, µπορούν να εξοικονοµηθούν
µέχρι τρία εκατοµµύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Χρησιµοποιώντας λαµπτήρες
υψηλής απόδοσης, αντί των συµβατικών λαµπτήρων πυρακτώσεως, µπορεί να αποφευχθεί η
έκλυση έως και 1,4 εκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα ετησίως.
Στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, η Ελλάδα εκλύει πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα
ανά µονάδα παραγόµενης ενέργειας από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οφείλεται
στην εξάρτηση της χώρας µας από ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα (λιγνίτη και πετρέλαιο), στη
χαµηλή απόδοση των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ και στη χαµηλή διείσδυση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η διαφορά από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
σηµειωτέον στρέφεται όλο και περισσότερο σε καθαρές πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η
ηλιακή, παρουσιάζεται γραφικά για το έτος 1997:
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