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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι τωρινές πολιτικές και δεσμεύσεις για το κλίμα παγκοσμίως προβλέπεται να 

μας οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του πλανήτη άνω των 2°C, και ανησυχητικά κοντά στους 3°C, έως το 

2100, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ) όσο και η χώρα μας έχουν μια μοναδική ευκαιρία, όσο και ευθύνη, να συμβάλλουν ουσιαστικά στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ήδη με την υιοθέτηση εθνικού κλιματικού νόμου νωρίτερα αυτή τη 

χρονιά, η χώρα μας έκανε ένα βήμα μπροστά, θέτοντας ένα πλαίσιο εθνικής κλιματικής πολιτικής παρόλο 

που η φιλοδοξία του υπήρξε, και παραμένει, χαμηλή.  

Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να διασφαλίσετε ότι η Ελλάδα θα διαδραματίσει θετικό ρόλο στην 

προσπάθεια για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας από την ΕΕ το αργότερο έως το 2045, υποστηρίζοντας 

σημαντικές τροποποιήσεις του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, οι οποίες επί του παρόντος αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του πακέτου Fit for 55. Γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματευτές 

αντιμετωπίζουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζητημάτων που πρέπει να διευθετήσουν σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα, όσον αφορά το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και γενικότερα τη 

δέσμη μέτρων Fit for 55.  
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Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να βρεθεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων, ειδικά για τη χώρα 

μας, καθώς αφορά ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό1 που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την πορεία 

των κρατών μελών (συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας) προς την πλήρη απανθρακοποίηση του 

ενεργειακού τομέα και να συμβάλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων, ιδίως του στόχου 

της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώσαμε τις εκτιμήσεις των 

εσόδων που προκύπτουν για τα δικαιούχα κράτη-μέλη από το Ταμείο και κατά πόσο έχουν υιοθετήσει 

στόχο κλιματικής ουδετερότητας: 

Δικαιούχοι του Ταμείου 
Εκσυγχρονισμού 

Δικαιώματα 
εκπομπών 2021-

2030 (εκατ.) 

Εκτιμώμενα έσοδα 
υποθέτοντας τιμή ΣΕΔΕ 

στα €70/τόνο (δισ. €) 

Έχει υιοθετήσει εθνικό 
στόχο κλιματικής 

ουδετερότητας 

Βουλγαρία 26 1,80 Όχι 

Τσεχία 218 15,26 Όχι 

Εσθονία 12 0,83 Όχι 

Ελλάδα 20 1,39 Ναι 

Κροατία 19 1,34 Όχι 

Λετονία 6 0,43 Ναι 

Λιθουανία 19 1,36 Όχι 

Ουγγαρία 31 2,17 Ναι 

Πολωνία 187 13,08 Όχι 

Πορτογαλία 17 1,19 Ναι 

Ρουμανία 220 15,39 Όχι 

Σλοβακία 61 4,30 Όχι 

ΣΥΝΟΛΟ 836 58,54  

* Οι αριθμοί βασίζονται στη θέση της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για το ΣΕΔΕ, η οποία δεν αναγνωρίζει τη Σλοβενία ως δικαιούχο 
χώρα. 

** Η Σλοβενία έχει υιοθετήσει εθνικό στόχο κλιματικής ουδετερότητας. Στα μη δικαιούχα κράτη-μέλη που έχουν υιοθετήσει εθνικό 
στόχο κλιματικής ουδετερότητας περιλαμβάνονται η Δανία, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η 
Ολλανδία, η Ισπανία και η Σουηδία.  

 
1 Αριθμός δικαιωμάτων εκπομπών 2021-2030 = 836 εκατ. & Εκτιμώμενα έσοδα με τιμή ΣΕΔΕ €70/τόνο = 58,54 δις. € 
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Υπάρχουν δύο βασικές αλλαγές στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού τις οποίες προτείνουμε να υποστηρίξει η 

Ελλάδα:  

1. Εξαίρεση των επενδύσεων σε ορυκτό αέριο από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού: Όπως έχουμε 

υποδείξει και σε παλαιότερη τοποθέτησή μας, το ορυκτό αέριο δεν έχει κανένα μέλλον, τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο. Μόνος δρόμος για την απανθρακοποίηση και την αντιμετώπιση 

της κλιματικής κρίσης είναι η εξοικονόμηση και η σωστή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, που είναι απολύτως απαραίτητες για να απεξαρτηθεί η ΕΕ από το ρωσικό ορυκτό αέριο. 

Η χρήση του Ταμείου Εκσυγχρονισμού για τον εγκλωβισμό των οικονομικά ασθενέστερων χωρών 

της ΕΕ σε βαθύτερη εξάρτηση από το αέριο δεν αποτελεί υπεύθυνη πολιτική και θα εκθέσει 

περαιτέρω την ΕΕ των 27 στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, καθώς οι νέες μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτό αέριο θα αυξήσουν επιπλέον τη ζήτηση. Επιπλέον, ο αποκλεισμός 

των επενδύσεων σε ορυκτό αέριο από το πεδίο εφαρμογής του ταμείου θα κλείσει ένα σημαντικό 

κενό που επιτρέπει σε μια ομάδα δικαιούχων κρατών-μελών (CZ, HR, LT, RO, SK), τα οποία 

μετέφεραν μέρος των δικαιωμάτων τους στο ΣΕΔΕ στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού το 2020, να 

δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για επενδύσεις σε ορυκτό αέριο (σύμφωνα με το άρθρο 

10(2)(β) και 10γ της οδηγίας ΣΕΔΕ).  

2. Διασφάλιση ότι η στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού είναι διαθέσιμη μόνο σε 

επιλέξιμες χώρες που έχουν υιοθετήσει νομικά δεσμευτικό στόχο για την επίτευξη 

κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050 (τροπολογία 224α). Αυτό σημαίνει ότι για 

να επωφεληθούν από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, τα δικαιούχα κράτη-μέλη θα πρέπει να 

καταστήσουν πιο σαφή την υποστήριξή τους προς τον συλλογικό στόχο της ΕΕ για κλιματική 

ουδετερότητα έως το 2050 (Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος) και να αποφασίσουν σε εθνικό επίπεδο 

ποια συμβολή στο στόχο αυτό είναι διατεθειμένες να παράσχουν σε αντάλλαγμα για τη 

χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ. Αυτό είναι σημαντικό διότι:  

• Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει εθνικό στόχο κλιματικής ουδετερότητας, ιδίως 

εκείνες που δεν είναι επιλέξιμες για το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Είναι δίκαιο, αλλά και 

απαραίτητο για την εύτακτη και αποτελεσματική πορεία ολόκληρης της ΕΕ προς την 

κλιματική ουδετερότητα, να το πράξουν και άλλα κράτη-μέλη.  

• Εάν οι χώρες που λαμβάνουν χρήματα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού δεν χρειάζεται να 

επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, υπάρχει κίνδυνος τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο να μη συνάδουν με τον στόχο της κλιματικής 

ουδετερότητας ή ακόμη και να μην επιτευχθεί ο συλλογικός στόχος της ΕΕ για την κλιματική 

ουδετερότητα.  

• Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιτύχουν τελικά την κλιματική ουδετερότητα, αλλά δεν 

θα μπορέσουν να το κάνουν εγκαίρως χωρίς ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, 

ξεκινώντας με τον καθορισμό ενός στόχου κλιματικής ουδετερότητας σε εθνικό επίπεδο σε 

όλα τα κράτη-μέλη. 

https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=8084966
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• Οι δικαιούχοι του Ταμείου Εκσυγχρονισμού θα είναι πιο πιθανό να συμφωνήσουν σε 

υψηλούς τομεακούς κλιματικούς στόχους στο πλαίσιο του κανονισμού για τον επιμερισμό 

των προσπαθειών (Effort Sharing Regulation) μετά το 2030, εάν έχουν εγκρίνει στόχο 

κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Αυτό θα διευκολύνει τη σύγκλιση των 

προσπαθειών δράσης για το κλίμα στην ΕΕ. 

Ως WWF, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε καλή προσπάθεια οικοδόμησης μιας ανθεκτικής ευρωπαϊκής 

και εθνικής οικονομίας μηδενικών εκπομπών με μέτρα που προστατεύουν το κλίμα και το περιβάλλον, 

θωρακίζουν την κοινωνία και παράγουν αξία. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία χρειαστείτε. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Δημήτρης Καραβέλλας 

Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς 
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