
Οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίµων θα εκτροχιάσουν τους 

κλιµατικούς στόχους για το 2030, σύµφωνα µε νέα έκθεση 
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Eξι κράτη µέλη (Βουλγαρία, ∆ανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο) 
ισχυρίζονται ότι δεν εφαρµόζουν επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιµα  
Νέα έκθεση η οποία συντάχθηκε από τους Overseas Development Institute (ODI), 
Friends of the Earth (FoE) Ολλανδίας και το Climate Action Network (CAN) 
αναλύει τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) των κρατών µελών 
της ΕΕ και αποκαλύπτει πως παρά τις δεσµεύσεις τους, κανένα από τα 
ευρωπαϊκά αυτά κράτη δεν θέτει χρονοδιάγραµµα για την απόσυρση των 
επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιµα. 
Σύµφωνα µε την έκθεση, έξι κράτη µέλη (Βουλγαρία, ∆ανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία 
και Ηνωµένο Βασίλειο) ισχυρίζονται ότι δεν εφαρµόζουν επιδοτήσεις στα ορυκτά 
καύσιµα, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκαλύψει ότι όλες οι 
χώρες της ΕΕ παρέχουν κάποιας µορφής επιδοτήσεις. Μάλιστα, το Ηνωµένο Βασίλειο 
δαπανά το µεγαλύτερο ποσό από κάθε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ, καθώς χορηγεί €12 
δισεκ. ευρώ µέσα από φοροαπαλλαγές και µεταβιβάσεις από τον κρατικό 
προϋπολογισµό.  
Την ίδια στιγµή και παρά τις υποδείξεις τις επιστήµης για άµεση αντιµετώπιση της 
κλιµατικής κρίσης µε µετάβαση σε µία οικονοµία µηδενικών εκποµπών µέχρι το 2050, η 
Ελλάδα είναι µια από τις πέντε χώρες της ΕΕ που µαζί µε την Πολωνία, το Ηνωµένο 
Βασίλειο, τη Γερµανία και τη Σλοβενία σχεδιάζει την παροχή νέων επιδοτήσεων στα 
ορυκτά καύσιµα.  
Συγκεκριµένα, το ελληνικό ΕΣΕΚ προβλέπει ότι θα δοθούν επιδοτήσεις για την 
αντικατάσταση των καυστήρων θέρµανσης πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου, 
πράγµα που σηµαίνει ότι ο κτιριακός τοµέας της χώρας µας θα εγκλωβιστεί στη χρήση 



φυσικού αερίου για δεκαετίες και θα αποµακρυνθεί περισσότερο από τον στόχο 
κατασκευής κτιρίων µηδενικών εκποµπών, αντί να δοθεί προτεραιότητα στην 
εξοικονόµηση ενέργειας και σε άλλες εναλλακτικές όπως είναι οι αντλίες θερµότητας. 
Επιπλέον, εκτός από την Ελλάδα, η Πολωνία σχεδιάζει επιδοτήσεις για την υπόγεια 
αποθήκευση φυσικού αερίου και τη χρήση υγροποιηµένου αερίου για τις µεταφορές.  
Η έκθεση καλεί κάθε κράτος µέλος της ΕΕ να καταγράψει µε σαφήνεια όλες τις 
επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιµα και να ενσωµατώσει ένα σχέδιο απόσυρσης 
των επιδοτήσεων αυτών στα επιµέρους ΕΣΕΚ, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν 
στην τελική τους µορφή µέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως ορίζεται από το νέο 
ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για το κλίµα και την ενέργεια.  
«Μελέτη του WWF Ελλάς ανέδειξε ότι την τελευταία δεκαετία 15,4 δισεκ. ευρώ από τις 
τσέπες των Ελλήνων φορολογουµένων έχουν δοθεί για άµεσες ή έµµεσες επιδοτήσεις 
στα ορυκτά καύσιµα. Το ΕΣΕΚ στην παρούσα του µορφή προβλέπει 6 δισεκ. ευρώ για 
νέες επενδύσεις στα ορυκτά καύσιµα, χωρίς να υπολογίζουµε τις έρευνες για την 
εξόρυξη υδρογονανθράκων αλλά και τις επιδοτήσεις, οι οποίες υπολογίζονται σε πάνω 
από 1 δισεκ. ευρώ ετησίως. Ήρθε η ώρα η ελληνική ενεργειακή πολιτική να 
ευθυγραµµιστεί µε την επιστήµη και να ενσωµατώσει τον στόχο της συγκράτησης της 
ανόδου της θερµοκρασίας στον 1,5 βαθµό. Αν ποντάρουµε στην αντικατάσταση του 
λιγνίτη από το φυσικό αέριο, η Ελλάδα θα εγκλωβιστεί για δεκαετίες στα ορυκτά καύσιµα 
και θα παραµείνει µακριά από κάθε στόχο για µηδενισµό των εκποµπών της πριν από 
το 2050», δήλωσε ο υπεύθυνος τοµέα κλιµατικής και ενεργειακής πολιτικής του WWF 
Ελλάς, Σταύρος Μαυρογένης. 
Το WWF Ελλάς καλεί την Κυβέρνηση να προωθήσει ένα γενναία αναβαθµισµένο ΕΣΕΚ, 
το οποίο θα προτάσσει την απελευθέρωση της χώρας από τις ανθρακούχες εκποµπές 
µέσα από την απόσυρση λιγνιτικών µονάδων και τον µηδενισµό των επιδοτήσεων στα 
ορυκτά καύσιµα, µε παράλληλες ισχυρές πολιτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ και ενίσχυσης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους τοµείς. 
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