ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
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& ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΠΕ - ΡΑΕ - ΕΜΠ - ΕΣΗΑΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), υπογράφοντας το 1998 το πρωτόκολλο του Κυότο, ανέλαβε τη
δέσµευση να πετύχει µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου κατά 8% (µέση
τιµή των κρατών-µελών), κατά την περίοδο 2008-2012 σε σχέση µε τις εκποµπές του 1990.
Για την Ελλάδα επετράπη αύξηση έως 25%, κυρίως λόγω της αρχής της δίκαιης κατανοµής
βαρών µεταξύ των Κρατών-Μελών και της έντονης οικονοµικής ανάπτυξης που συντελείται
στη χώρα µας. Οι εκπεµπόµενοι σήµερα ρύποι στην Ελλάδα - µε τον ηλεκτρισµό να
συνεισφέρει περίπου το 50% - ξεπερνούν, πάντως, κατά πολύ τις ανειληµµένες δεσµεύσεις
της χώρας µας για το 2008-2012, καθιστώντας επιτακτική την άµεση εφαρµογή µέτρων.
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, καθιερώνεται σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας («κοινοτικό σύστηµα») προκειµένου
να προωθηθεί η µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό και
οικονοµικά αποτελεσµατικό.
Επιπρόσθετα, ο τοµέας των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα αντιµετωπίσει στο
τέλος του 2006 τη λήξη των επιδοτήσεων από το 3ο Κ.Π.Σ., οπότε και θα χρειαστούν νέα
οικονοµικά µέτρα και κίνητρα για τη συνέχιση της ανάπτυξης των ΑΠΕ.
Με αφετηρία τις παραπάνω εξελίξεις, τέσσερις συνεργαζόµενοι φορείς, µε επικεφαλής το
ΚΑΠΕ, και µε την οικονοµική ενίσχυση του Κοινοτικού Χρηµατοδοτικού Μέσου για το
Περιβάλλον (LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) της Ε.Ε., ανέλαβαν ως δικαιούχοι την υλοποίηση του
έργου µε τίτλο «Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support
Mechanisms in the Greek Electricity Sector (ETRES)» (LIFE03ENV/GR/000219),
συνολικού προϋπολογισµού 2.000.000 Ευρώ.
Στο έργο συµµετέχουν το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), το εργαστήριο E3Mlab του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ),
και ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(ΕΣΗΑΠΕ).

Το πρόγραµµα LIFE υποστηρίζεται και προωθείται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
1. να γίνουν σηµαντικά βήµατα στην εφαρµογή της πολιτικής και των µέτρων της Ε.Ε. για
την Κλιµατική Αλλαγή, τις ΑΠΕ και την εµπορία εκποµπών, στον Ελληνικό τοµέα
ηλεκτρισµού, και
2. να αποκτηθεί εµπειρία που να µπορεί να εφαρµοσθεί και σε άλλους τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. µε παρόµοιες
οικονοµίες, αλλά και στις υπό ένταξη χώρες.
Αναλυτικότερα, αντικείµενο του συγκεκριµένου έργου θα είναι η:
i. εκτίµηση των επιδράσεων της εφαρµογής εµπορίας εκποµπών και των εναλλακτικών
υποστηρικτικών µηχανισµών ΑΠΕ στον τοµέα ηλεκτρισµού στην Ελλάδα,
ii. ανάπτυξη και προβολή του µοντέλου συµµετοχής του Ελληνικού τοµέα ηλεκτρισµού
στην εµπορία εκποµπών και στους υποστηρικτικούς µηχανισµούς ΑΠΕ,
iii. διαµόρφωση πλαισίου για την εµπορία εκποµπών και τους υποστηρικτικούς
µηχανισµούς ΑΠΕ, συµπεριλαµβανόµενων των µηχανισµών της αγοράς, µε παράλληλο
καθορισµό της στρατηγικής για την εφαρµογή του,
iv. ανάδειξη των ευκαιριών ή/και εµποδίων µε ταυτόχρονη εφαρµογή της τεχνικής (learning
by doing) «µαθαίνοντας από τη πράξη» στον τοµέα ηλεκτρισµού στην Ελλάδα,
v. διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου στους εµπλεκόµενους και ενδιαφερόµενους
φορείς
Η µεταφορά της διεθνούς εµπειρίας, µε τη συµµετοχή και ξένων αναγνωρισµένων
εµπειρογνωµόνων, θα συµβάλει στην κατάλληλη και καινοτόµο προσέγγιση του έργου, ενώ
η συνεργασία του ΚΑΠΕ, της ΡΑΕ, του ΕΜΠ και του ΕΣΗΑΠΕ εγγυάται την ολοκληρωµένη
εξέταση του θέµατος, για την πλήρη επίτευξη των στόχων του έργου.
Τέλος, τα αποτελέσµατα του έργου θα συντελέσουν αποφασιστικά στην έγκαιρη χρήση και
αποτελεσµατική λειτουργία των εξεταζόµενων µέτρων και µηχανισµών στη χώρα µας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στους:

ΚΑΠΕ
κ. Μηνάς Ιατρίδης
τηλ. +30210 6603296
φαξ +30210 6603305
e-mail: miatri@cres.gr

ΕΣΗΑΠΕ
∆ρ. Νίκος Βασιλάκος
τηλ. +30210 7255165
φαξ +30210 7255167
e-mail: nvassil@networkcons.gr

