
«Fit for 55»  

 

Όπως αναμενόταν, το ούτω καλούμενο «Fit for 55 package», εγκρίθηκε και 

ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2021. Η τεραστίων 

διαστάσεων, φιλόδοξη αυτή απόφαση θέτει πολύ ψηλότερα τον πήχη στους 

ενδιάμεσους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, για μια Ευρώπη 

κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια, τη χρήση γης (με 

έμφαση στη γεωργία και τα δάση), τις μεταφορές και τη φορολογία προσαρμόζονται, 

για να επιφέρουν μείωση των θερμοκηπιακών αερίων τουλάχιστον  κατά 55% (σε 

σχέση με το 1990)  μέχρι το 2030, αντί κατά 40% που περιλάμβανε η πράσινη 

συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2019. 

Αυτό έχει ως συνεπακόλουθο την αύξηση της ενέργειας, που θα παράγεται συνολικά 

από ΑΠΕ στο 40%, από 32% που προνοείτο αρχικά. Ο εθνικός στόχος της Κύπρου 

που καθορίστηκε στο 26% για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ ασφαλώς θα 

αυξηθεί και αναμένεται να ξεπεράσει το 30%. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται η εξαγγελία νέων ή η ενίσχυση 

υφιστάμενων σχεδίων, που θα ενισχύουν και θα στηρίζουν την επίτευξη των νέων 

φιλόδοξων στόχων. Ήδη πέραν του 1/3 του Ταμείου του μηχανισμού  Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για το 2021-2027, ύψους 2τρις Ευρώ, έχει αφιερωθεί στην επίτευξη 

των στόχων της πράσινης συμφωνίας. 

H επίτευξη από τη χώρα μας διείσδυσης ΑΠΕ πέραν από το 30% μέχρι το 2030, είναι 

δυνατή, νοουμένου ότι συμβούν τα ακόλουθα: 

1. Επιδειχθεί το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο στην εγκατάσταση 

μονάδων ΑΠΕ όσο και στη διείσδυση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η 

αποθήκευση, η ηλεκτρική κίνηση στις μεταφορές και η διαχείριση της ζήτησης 

2. Οι διαχειριστές των ηλεκτρικών συστημάτων ενισχύσουν και ανασχεδιάσουν 

τα δίκτυά τους 

3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατικοί φορείς, συντονισμένα και έγκαιρα, 

διαμορφώσουν το κατάλληλο νομοθετικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, που να 

ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου και 

την μετατροπή των καταναλωτών σε συνειδητούς ενεργούς συμμετέχοντες σε 

ένα σύστημα αμφίδρομης ροής ενέργειας και πληροφοριών 
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