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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο πήχης για τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα είναι τοποθετημένος πολύ ψηλά από
τα ίδια τα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν διαρκή επιδείνωση των δεικτών της κλιματικής
κρίσης στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όσο καθυστερεί η διεθνής κοινότητα και
βεβαίως και η Ελλάδα να λάβουν τις σωστές αποφάσεις και να δρομολογήσουν τις απαραίτητες
πολιτικές και μέτρα, τόσο θα συρρικνώνεται ο διαθέσιμος χρόνος προσαρμογής.
Η ζοφερή περίοδος της πανδημίας προσέφερε στον πλανήτη ένα διάλειμμα και μια ανάσα από
τις υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η οποία όμως, όπως φαίνεται στο σχήμα 1,
εξατμίστηκε μόλις χαλάρωσαν τα μέτρα και η οικονομική δραστηριότητα άρχισε να ανακάμπτει.
Σχήμα 1: Ρυθμός αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία
(% μεταβολής σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους)
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Πηγή: Eurostat (online data code: env_ac_aigg_q)

Αν και ο δημόσιος διάλογος σχετικά με την κλιματική κρίση και την πορεία προς την κλιματική
ουδετερότητα μονοπωλείται σχεδόν από τα ζητήματα ενέργειας και ηλεκτροκίνησης, εντούτοις η
πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.
Ο δημόσιος κλιματικός διάλογος σε μεγάλο βαθμό επικεντρώνεται στην ενεργειακή μετάβαση,
παραγνωρίζοντας ότι η πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα στοχεύει στον μηδενισμό των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως όλοι οι τομείς πρέπει να
ευθυγραμμιστούν προς την ίδια πορεία. Ειδικά στο επίπεδο των οικονομικών πολιτικών, δεν
μπορεί να δικαιολογηθεί καμία κλιματική ‘έκπτωση’ ή οικονομική διαρροή προς κατευθύνσεις
μεγάλου κλιματικού αποτυπώματος: κάθε ευρώ από εθνικές ή ευρωπαϊκές πηγές πρέπει να
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ευθυγραμμιστεί με την κατεύθυνση της απεξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από τα ορυκτά
καύσιμα, του μηδενισμού των εκπομπών σε κάθε τομέα και βεβαίως της αντιστάθμισης των
κοινωνικών επιπτώσεων με κίνητρα ή ενισχύσεις που θα ενισχύσουν τη δίκαιη και κοινωνικά
συνεκτική πορεία επίτευξης της κλιματικής σταθερότητας.
Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια, ειδικά υπό την πολύ απειλητική πλέον πραγματικότητα
της κλιματικής κρίσης, η Ελλάδα έχει καταγράψει μια σειρά από θετικά βήματα προς την κλιματική
ουδετερότητα: η ανακοίνωση το 2019 ότι μέχρι το 2028 το ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
θα έχει απεξαρτηθεί πλήρως από τον ρυπογόνο λιγνίτη και η ψήφιση του πρώτου εθνικού
κλιματικού νόμου είναι οι σημαντικότερες.
Όπως φαίνεται από την πορεία των κατά κεφαλήν εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σχήμα
2), η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πορεία όμως αυτή είναι συνυφασμένη
και συζευγμένη (coupled) με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας: η μεγάλη μείωση των εκπομπών
καταγράφεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, μικρή αύξηση προς το τέλος της και
επανέναρξη πτωτικής πορείας μέσα στην κρίση της πανδημίας. Η πρόκληση λοιπόν για την
Ελλάδα βρίσκεται στην αποσύνδεση (decoupling) της πορείας της εθνικής οικονομίας από το
κλιματικό (και ευρύτερα από το περιβαλλοντικό) αποτύπωμα.
Σχήμα 2: Εξέλιξη καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
(μονάδα: τόνοι κατά κεφαλήν)
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Από τα δεδομένα των εκπομπών που η Ελλάδα δηλώνει στο πλαίσιο εφαρμογής των
υποχρεώσεών της έναντι του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου (σχήμα 3), προκύπτει ότι οι
τομείς που βαρύνονται με το μεγαλύτερο κλιματικό αποτύπωμα είναι οι τομείς της ενέργειας
(ηλεκτροπαραγωγής) και των μεταφορών. Συνεπώς, ο μεγαλύτερος όγκος των τομεακών
παρεμβάσεων είναι απαραίτητο να επικεντρωθεί σε αυτούς τους τομείς.
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Σχήμα 3: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (%), ανά πηγή, 2019
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Τα σοβαρότερα όμως προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ακόμα και στο βασικό επίπεδο
της συμμόρφωσης με το ενωσιακό περιβαλλοντικό κεκτημένο, είναι οριζόντια και αφορούν:
 το έλλειμμα πολιτικής βούλησης, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας
(κυβέρνηση και περιφερειακή / τοπική αυτοδιοίκηση), με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις,
 διακυβέρνησης, με κυριότερο το έλλειμμα στελεχιακής στήριξης των υπηρεσιών που είναι
επιφορτισμένες με την ευθύνη της διοίκησης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών,
 μεγάλα ελλείμματα διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας,
 απουσία θεσμοθετημένων διεργασιών επιστημονικής τροφοδότησης της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων και αξιολόγησης των δημόσιων κλιματικών πολιτικών.
Τύχη αγαθή για τον φυσικό πλούτο και την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι η θεσμική θωράκιση
που προσφέρει το περιβαλλοντικό και κλιματικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε με τη
μορφή οδηγιών, οι οποίες αποτελούν πολιτικά πλαίσια και η συμμόρφωση των κρατών μελών
απαιτεί μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και δημιουργία εθνικών μηχανισμών εφαρμογής τους, είτε ως
κανονισμοί που έχουν άμεση εφαρμογή, η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ προσφέρει ένα
συμπαγές καθεστώς κανόνων για αποτελεσματική προστασία των περιβαλλοντικών κοινών: της
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, της κλιματικής σταθερότητας, των κοινών φυσικών
πόρων. Το γεγονός ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση σε παραβιάσεις του ενωσιακού
περιβαλλοντικού δικαίου, σύμφωνα με τα ετήσια δεδομένα που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, δείχνει ακριβώς ότι τα προβλήματα δεν είναι σημειακά, ούτε αφορούν μεμονωμένους
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Το γεγονός ότι το 77% των ανοιχτών
υποθέσεων παραβίασης από την Ελλάδα αφορούν κακή εφαρμογή, δείχνει ότι τα προβλήματα
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δομικά (όπως πχ η σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών
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περιβαλλοντικών ελέγχων) και πολιτικά, καθώς δεν αφορούν απλώς καθυστερήσεις στη
μεταφορά οδηγιών.
Χάρτης και πίνακας 1: Ανοιχτές υποθέσεις παραβίασης του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ – 2021
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Η ψήφιση, τον Μάιο 2022, του πρώτου εθνικού κλιματικού νόμου (ν. 4936/2022) είναι ορόσημο
που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως θεσμική απαρχή μιας συντονισμένης σε εθνικό επίπεδο πορείας
της χώρας προς την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις υψηλές εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου (ΑτΘ). Ο εθνικός κλιματικός νόμος είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για την
εξειδίκευση στόχων μείωσης του κλιματικού αποτυπώματος της χώρας και τη δημιουργία ενός
πλαισίου εθνικής κλιματικής πολιτικής που μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματική και
ολοκληρωμένη εφαρμογή των διεθνών και ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας.
Ο πήχης όμως έχει τεθεί από τα επιστημονικά δεδομένα και βρίσκεται πολύ ψηλά: για την επίτευξη
της κλιματικής σταθερότητας, οι πολιτικές όλων των κρατών, και βεβαίως της Ελλάδας, πρέπει να
ανταποκρίνονται στην πρόκληση της συγκράτησης της μέσης θερμοκρασίας στον 1,5οC, με βάση
τις επιστημονικές εκθέσεις της IPCC. Για την επίτευξη της διατήρησης της βιοποικιλότητας και
θωράκισης των οικοσυστημάτων που προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες και προστατευτικές
λειτουργίες, ελάχιστη απαίτηση είναι η επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για θεσμικό
χαρακτηρισμό και αποτελεσματική προστασία προστατευόμενων περιοχών που καλύπτουν το
30% της χερσαίας και το 30% της θαλάσσιας έκτασης της Ελλάδας. Ειδικά μάλιστα υπό την
πρόκληση της προσαρμογής στην κλιματική κρίση και της ανάγκης για αποτελεσματική και
οικονομικά πιο συμφέρουσα προστασία ανθρώπων και υποδομών από κλιματικές καταστροφές,
η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων αποκτά ζωτική σημασία.
Η έκθεση αυτή αναλύει τα πολιτικά κενά και την απόσταση μεταξύ του πήχη και της σημερινής
κατάστασης των περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών της χώρας.
Ο πήχης, δηλαδή το επιστημονικά ενδεδειγμένο και επιθυμητό επίπεδο πολιτικών για την
επίτευξη κλιματικής σταθερότητας, περιγράφεται ως πλαίσιο στην πρόταση για εθνικό κλιματικό
νόμο που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο ευρείας συνεργασίας του WWF Ελλάς με οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών και άλλους επιστημονικούς φορείς. Η πρόταση αυτή αποτέλεσε τη βάση
για τις πολιτικές διεργασίες που οδήγησαν στη διαμόρφωση του πρώτου εθνικού κλιματικού
νόμου 4936/2022 (ΦΕΚ 105 Α’ / 26.05.2022).
Η βάση, δηλαδή η σημερινή κατάσταση, αποτελείται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις στο πλαίσιο
του εθνικού κλιματικού νόμου 4936/2022, του λοιπού εθνικού θεσμικού πλαισίου, και των
εντοπισμένων κενών στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σημειώνεται πως ειδικά σε σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη
κλιματικής σταθερότητας, το WWF σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διεκδικεί ισχυρότερες ευρωπαϊκές
πολιτικές και στόχους που πραγματικά ανταποκρίνονται στην πρόκληση της αναχαίτισης της
κλιματικής κρίσης στον 1,5 βαθμό Κελσίου («πολιτικές 1,5 βαθμού»).
Η έκθεση απευθύνεται πρωτίστως στην πολιτική ηγεσία, δηλαδή στην κυβέρνηση και σε όλες τις
κοινοβουλευτικές παρατάξεις, με έκκληση για διενέργεια τουλάχιστον δυο ανά έτος συζητήσεων
για την εκτίμηση της επίπτωσης της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα και για την πορεία εφαρμογής
των περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ από τη χώρα μας. Οι συζητήσεις αυτές είναι σημαντικό
να διενεργούνται σε επίπεδο κοινοβουλευτικών αρχηγών, καθώς η επίτευξη διακομματικής
συναίνεσης στον αγώνα για επίτευξη καλής κατάστασης διατήρησης του περιβάλλοντος,
αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και, σε τελική ανάλυση, βιώσιμης
ανάπτυξης πρέπει να αποτελέσει υπερκομματική εθνική υπόθεση.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την έκθεση αυτήν το WWF Ελλάς εντοπίζει τα κενά μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων της
Ελλάδας και των απαραίτητων πολιτικών και θεσμικών μέτρων για την επίτευξη του στόχου
συγκράτησης της κλιματικής αλλαγής στον 1,5ο Κελσίου, με βάση τις επιστημονικές αναλύσεις και
υποδείξεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).1
Όπως προειπώθηκε στην εισαγωγή, το επιστημονικά ενδεδειγμένο και επιθυμητό επίπεδο για την
ανάλυση πολιτικών και θεσμικών κενών (climate policy gap analysis) που ακολουθεί είναι οι
εκθέσεις και τα δεδομένα της IPCC, όπως έχουν μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές
στην πρόταση για εθνικό κλιματικό νόμο που διαμορφώθηκε από το WWF Ελλάς και τη
Vouliwatch, στο πλαίσιο ευρείας κοινωνικής συμμαχίας οργανώσεων και φορέων.2 Η βάση για
την ανάλυση είναι ο εθνικός κλιματικός νόμος που ψηφίστηκε στις 26 Μαΐου 2022 (ν. 4936/2022)
και η ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την
ενεργειακή μετάβαση και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Πήχης: Πρόταση κοινωνίας
πολιτών για εθνικό κλιματικό
νόμο

1,5οC
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΦΥΣΗ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βάση: Εθνικός κλιματικός νόμος
και ισχύουσα νομοθεσία

>2οC

Η ανάλυση βασίζεται την κατηγοριοποίηση θεματικών που έχει δημιουργηθεί για το βασικό
ενωσιακό εργαλείο διάχυσης πληροφοριών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: την
ευρωπαϊκή πλατφόρμα Climate-ADAPT, η οποία παρέχει κατευθύνσεις και δεδομένα για την
προσαρμογή, κατανεμημένα σε ειδικότερες EU Sector Policies. H συγκεκριμένη
κατηγοριοποίηση επιτρέπει το συσχετισμό της ανάλυσης με μία μεγάλη ομάδα δεικτών, οδηγών,
νομικών ρυθμίσεων και κειμένων έρευνας και πολιτικής που έχουν ενσωματωθεί στο ClimateADAPT.

1

IPCC. Global Warming of 1.5 oC. https://www.ipcc.ch/sr15/
WWF Ελλάς, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, Γιατροί του Κόσμου, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Καλλιστώ, Νόμος
και Φύση, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, Solidarity Now. (2021). Η πρώτη πρόταση για
κλιματικό νόμο είναι γεγονός! https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=3916841
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Κατευθυντήριες γραμμές
Κεντρική σημασία για την ανάλυση έχει η διάκριση των πολιτικών μεταξύ μετριασμού και
προσαρμογής.
Ως μετριασμός νοείται η ανθρώπινη παρέμβαση για τη μείωση των εκπομπών ή τη βελτίωση των
φυσικών αποθηκών (καταβοθρών) αερίων του θερμοκηπίου.
Ως προσαρμογή των ανθρώπινων συστημάτων νοείται η διαδικασία εναρμόνισης με τις
πραγματικές και τις αναμενόμενες κλιματικές συνθήκες και τις επιπτώσεις τους, ώστε να μειωθεί
η βλάβη ή να αξιοποιηθούν οι ωφέλιμες ευκαιρίες.
Ως προσαρμογή των φυσικών συστημάτων νοείται η διαδικασία εναρμόνισης με κλιματικές
μεταβολές και τις επιπτώσεις τους. Η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να διευκολύνει την
προσαρμογή.
Τα ερωτήματα που απαντώνται και εκτιμώνται στην τελική αξιολόγηση κάθε πεδίου είναι:
Α.

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ

1. Θέτει η θεματική σημαντικά ζητήματα μετριασμού;
2. Προκαταρκτικά νομικά - πολιτικά ερωτήματα
Ύπαρξη. Υπάρχει νομοθεσία, η οποία να ρυθμίζει, άμεσα ή έμμεσα, τις εκπομπές ή τις
απορροφήσεις για όλες ή για τις σημαντικότερες κατηγορίες πηγών ή καταβοθρών που
σχετίζονται με τη σχολιαζόμενη θεματική;
- Eφαρμοσιμότητα. Έχουν εκδοθεί όλες οι κανονιστικές και ατομικές πράξεις που
απαιτούνται, ώστε η νομοθεσία αυτή να είναι άμεσα εφαρμόσιμη; Ειδικότερα, έχουν
συγκροτηθεί οι φορείς για την εφαρμογή της;
- Σαφήνεια. Η νομοθεσία αυτή είναι διατυπωμένη με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα
ερμηνευτικά προβλήματα; Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται ευκρινώς, πέρα από
γενικότητες, το περιεχόμενο των υποχρεώσεων και οι αποδέκτες τους;
- Συνοχή. Η νομοθεσία αυτή επικαλύπτεται ή συγκρούεται με άλλα νομοθετήματα, με
τρόπο που να παρεμποδίζεται ή να υπονομεύεται η ευχερής εφαρμογή της από τη
διοίκηση και τους πολίτες; Επιπλέον, εμπλέκονται όλοι οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, με (τοπικές ή θεματικές) αρμοδιότητες σχετικές με αυτές τις κατηγορίες
πηγών/καταβοθρών, ώστε να μπορεί να ειπωθεί ότι αξιοποιούνται όλοι οι διοικητικοί
«πόροι» για τον μετριασμό;
3. Ζητήματα ουσίας
-

-

Στοχοθεσία. Προβλέπει η νομοθεσία για τη σχολιαζόμενη θεματική στόχους, δείκτες ή
άλλο μηχανισμό αξιολόγησης της πορείας προόδου του μετριασμού;

-

Διάρκεια. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη διαρκή, συνεπή και απαρέγκλιτη εφαρμογή
της νομοθεσίας αυτής για το απαιτούμενο διάστημα για τον μετριασμό; Για παράδειγμα,
προβλέπει η παραπάνω νομοθεσία μηχανισμούς που θα ενίσχυαν τη διαδικασία
μετριασμού, όπως:

-


διαδικασία (διαρκούς) παρακολούθησης

ex-ante ή ex post ελέγχων

κυρώσεις

μηχανισμούς επικαιροποίησης

μηχανισμούς εξαναγκασμού

risk analysis
Επιπτώσεις. Λαμβάνει υπόψη η παραπάνω νομοθεσία τις επιπτώσεις της διαδικασίας
μετριασμού σε άλλα ζητήματα, όπως



η προστασία της βιοποικιλότητας
η αποκατάσταση του περιβάλλοντος
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Β.

η προστασία περιβαλλοντικών δικαιωμάτων (π.χ., το δικαίωμα συμμετοχής στις
αποφάσεις, το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία)
προστασία μη περιβαλλοντικών δικαιωμάτων;

-

Επάρκεια. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επαρκεί η νομοθεσία αυτή για την
επίτευξη των στόχων που ισχύουν;

-

Προτάσεις. Τι πρέπει να αλλάξει για να βελτιωθεί η νομική-πολιτική και η ουσιαστική
διάσταση του μετριασμού;
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

1. Θέτει η θεματική σημαντικά ζητήματα προσαρμογής;
2. Προκαταρκτικά νομικά-πολιτικά ερωτήματα
- Ύπαρξη. Υπάρχει νομοθεσία για την προσαρμογή της θεματικής αυτής στην κλιματική
αλλαγή;
- Eφαρμοσιμότητα. Έχουν εκδοθεί όλες οι κανονιστικές και ατομικές πράξεις που
απαιτούνται, ώστε η νομοθεσία αυτή να είναι άμεσα εφαρμόσιμη; Ειδικότερα, έχουν
συγκροτηθεί οι φορείς για την εφαρμογή της;
- Σαφήνεια. Η νομοθεσία αυτή είναι διατυπωμένη με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα
ερμηνευτικά προβλήματα; Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται ευκρινώς, πέρα από
γενικότητες, το περιεχόμενο των υποχρεώσεων και οι αποδέκτες τους;
- Συνοχή. Η νομοθεσία αυτή επικαλύπτεται ή συγκρούεται με άλλα νομοθετήματα, με ένα
τρόπο που να παρεμποδίζεται ή να υπονομεύεται η ευχερής εφαρμογή της από τη διοίκηση
και τους πολίτες; Ειδικότερα, εμπλέκονται όλοι οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με
(τοπικές ή θεματικές) αρμοδιότητες σχετικές με την προσαρμογή και την κλιματική
μετάβαση, ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι διοικητικοί «πόροι» για τον μετριασμό;
3. Ζητήματα ουσίας
- Στοχοθεσία. Προβλέπει η νομοθεσία για τη σχολιαζόμενη θεματική στόχους, δείκτες ή
άλλο μηχανισμό αξιολόγησης της πορείας προόδου της προσαρμογής;
- Διάρκεια. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη διαρκή, συνεπή και απαρέκκλιτη
εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής στο απαιτούμενο διάστημα για την προσαρμογή;
Προβλέπει η παραπάνω νομοθεσία μηχανισμούς που θα ενίσχυαν τη διαδικασία
προσαρμογής, όπως
- διαδικασία (διαρκούς) παρακολούθησης
- ex ante ή ex post ελέγχων
- κυρώσεις
- μηχανισμούς επικαιροποίησης
- μηχανισμούς επιβολής υποχρεωτικότητας
- risk analysis
- Επιπτώσεις. Λαμβάνονται υπόψη οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της διαδικασίας
προσαρμογής σε άλλα ζητήματα, όπως
- η προστασία της βιοποικιλότητας
- η αποκατάσταση του περιβάλλοντος
- η προστασία των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων (δικαίωμα συμμετοχής,
κτλ.)
- η προστασία μη περιβαλλοντικών δικαιωμάτων (π.χ., δικαίωμα στην υγεία)
;
- Επάρκεια. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επαρκεί η νομοθεσία αυτή για την
προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας στην κλιματική αλλαγή;
- Προτάσεις. Τι πρέπει να αλλάξει για να βελτιωθεί η νομική-πολιτική και η ουσιαστική
διάσταση της προσαρμογής;
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Α. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τα ανθρώπινα δικαιώματα απέναντι στην κλιματική κρίση
α) Η διασύνδεση της κλιματικής αλλαγής με τα ανθρώπινα δικαιώματα
Η διασύνδεση των ανθρώπινων δικαιωμάτων με το περιβάλλον απασχολεί έντονα τους διεθνείς
οργανισμούς τις τελευταίες δεκαετίες. To 1994, η έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ F.H.
Ksentini σημείωνε ότι:3
«Many human rights are suited to being applied from an ecological perspective, whether those
rights are political, civil, social, economic or cultural, and whether they are exercised individually
or collectively… Environmental damage has direct effects on the enjoyment of a series of human
rights, such as the right to life, to health, to a satisfactory standard of living, to sufficient food, to
housing, to education, to work, to culture, to non-discrimination, to dignity and the harmonious
development of one’s personality, to security of person and family, to development, to peace, etc.
In this context, it should be stressed how vulnerable certain peoples, populations, groups or
categories of persons are to ecological hazards and natural disasters…»
Φυσικά, οι διαπιστώσεις αυτές ισχύουν a fortiori για την κλιματική αλλαγή. Ενδεικτικά, ήδη από το
2002, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωνε ότι:4
«climate change poses an immediate and far-reaching threat to people and communities around
the world and has implications for the full enjoyment of human rights…»
Σήμερα, η κρίσιμη αυτή διασύνδεση γίνεται πρωτίστως από την ίδια τη Σύμβαση των Παρισίων,
η
oποία, για τον λόγο αυτό, έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως μία «σύμβαση ανθρώπινων
δικαιωμάτων».5 Πράγματι, στο προοίμιο, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι «τα Μέρη θα
πρέπει, κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να σέβονται, να
προωθούν και να εξετάζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, το δικαίωμα στην υγεία, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, των τοπικών
κοινοτήτων, των μεταναστών, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρίες και των προσώπων τα
οποία βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και το δικαίωμα στην ανάπτυξη, καθώς και την ισότητα
των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα μεταξύ γενεών». Από την άποψη αυτή,
η τελευταία (6η) έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) είναι
καταλυτική, καθώς η έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων διαπερνά τις περισσότερες συστάσεις
της, για παράδειγμα όσον αφορά το επισιτιστικό σύστημα (food system) ή παράκτιους οικισμούς.6
Στις επόμενες παραγράφους (μέρος ΙΙ), θα περιγραφούν ορισμένες βασικές έννοιες που αφορούν
τα ανθρώπινα δικαιώματα: φυσικά, στόχος δεν είναι να εξαντληθεί το πολύπλοκο αυτό
αντικείμενο, αλλά να τεθεί ένα βασικό πλαίσιο (και ένα λεξιλόγιο) για την gap analysis. Στη
συνέχεια (μέρος ΙΙΙ), θα αναληφθεί η gap analysis, η οποία θα γίνει μόνο ενόψει επιλεγμένων
θεματικών.

3

UN ESC, Human Rights Commission. (1994). Final Report ( E/CN.4/Sub. 4/9), §§243, 248-9.
Office of the High Commissioner for Human Rights, U.N. Human Rights Council, 7th session. (2008). U.N. Doc.
A/HRC/7/L.21/Rev.1. Το 2013, συντάχθηκε και μία «έκθεση χαρτογράφησης» για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα
ανθρώπινα δικαιώματα: Office of the High Commissioner for Human Rights(OHCHR). (2013). Report of the Independent
Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable
environment, John H. Knox. Mapping report. A/HRC/25/53.
5
J. Knox. The Paris Agreement as a Human Rights Treaty. Στο συλλογικό έργο: D. Akande κ.α. Human Rigjhts and 21st
Century Challenges: Poverty, Conflict and the Environment, Oxford University Press. Επίσης: B. Mayer. (2016). Human Rights
in the Paris Agreement. Climate Law 6, σ. 119-117.
6
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§3.6.3.1, 3.6.5, 5.12.7, 5.12.8. Επίσης: IPCC. (2018). Global Warming of 1.5°C (Draft Version), §§1.1.1, 5.1.1.,
5.4.1., 5.5.3.2, 5.4.6. Επίσης: Α. Arneth κ.α. (2019). Framing and Context, §1.4.3.3.. Στο συλλογικό έργο: IPCC. (2019).
Special Report: Climate Change and Land..
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Πριν από 30 χρόνια, ο φιλόσοφος Α. Gewirth «κωδικοποίησε»7 την έννοια του «δικαιώματος» ως
εξής:
Λόγω της ιδιότητάς του [Q], ο [Α] έχει απέναντι του [Β] το δικαίωμα να [R]
Από τη φύση τους, τα δικαιώματα συσχετίζονται με αντίστοιχες υποχρεώσεις (μολονότι μπορεί,
ανάλογα με την περίπτωση, η υποχρέωση να μην είναι η «αναποδογυρισμένη εικόνα» του
δικαιώματος):
Ο [Β] έχει την υποχρέωση [S] απέναντι του [Α], εξαιτίας της ιδιότητας [Q] του τελευταίου.
Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί είναι ποιες είναι οι πηγές των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και των σύστοιχων υποχρεώσεων. Για τις ανάγκες του παρόντος κειμένου, αλλά και
για την πρόταση εθνικού κλιματικού νόμου από την κοινωνία πολιτών, λήφθηκαν υπόψη κυρίως
τα κείμενα του πίνακα που ακολουθεί. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ετερόκλιτα, αλλά αλληλοεπηρεαζόμενα νομικά, αλλά η ακριβής φύση και αλληλεπίδρασή τους ξεπερνά τα πλαίσια της
παρούσας ανάλυσης.
Πηγή

Συντομογραφία

Σύνταγμα

Σ

Α’ 211 (2019)

Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΟΔΔΑ (UDHR)

Ψήφισμα 217 A της Γ.Σ.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ΕΣΔΑ (ECHR)

Ν.Δ. 53/1974 (Α’ 239)

Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

ΧΘΔΕΕ (CFR)

Ν. 3671/2008 (Α’ 129)· Επίσημη
Εφημερίδα C 326, 26.10.2012, σ.
391–407

ΔΣΑΠΔ (ICCPR)

Ν. 2462/1997 (Α’ 25)
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Mέχρι σήμερα, η πιο πλήρης καταγραφή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ κλιματικής αλλαγής και
ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι η «αναλυτική μελέτη» (analytical report) που συνέταξε ο ειδικός
εισηγητής για λογαριασμό του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.8 Τα σημαντικότερα
δικαιώματα που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, μαζί με τις διεθνείς τους πηγές,
σημειώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Αν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν την αξίωση
να διασφαλιστούν πραγματικές (και όχι θεωρητικές) δυνατότητες (capabilities) σε κάθε ανθρώπινο
όν,9 o πίνακας δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί όχι απλώς να συρρικνωθούν, αλλά να
εξαφανιστούν οι δυνατότητες αυτές.
Δικαίωμα (Mapping report)

Πηγές (Mapping report, διορθωμένες)

Άλλες πηγές - αναφορές

6 ΔΣΑΠΔ·6 ΣΔΠ

3 ΟΔΔΑ· 10 ΣΔΑΑ· 2 ΧΘΔΕΕ· 2 ΕΣΔΑ

Επαρκής τροφή

11 ΔΣΟΚΜΔ· 24 παρ. (γ) ΣΔΠ· 25 (στ) και 28
παρ. 1 ΣΔΑΑ· 14 παρ. 2 (η) ΣΕΜΔΓ

25 παρ. 1 ΟΔΔΑ· ΣΒΑ 2

Νερό

14 παρ. 2 (η) ΣΕΜΔΓ·28 παρ. 2 (α) ΣΔΑΑ · 24
παρ. 2 (γ) ΣΔΠ

5 παρ. 5 (α) Σ· ΣΒΑ 6 · ΕΠΚΔ 20

7(β) και 12 ΔΣΟΚΜΔ· 12 και 14 παρ. 2 (β)
ΣΕΜΔΓ· 16 παρ. 4, 22 παρ. 2 και 25 ΣΔΑΑ

5 παρ. 5 (α) και 21 παρ. 3 Σ· 25 παρ. 1
ΟΔΔΑ· 3 παρ. 3, 23-24, 26 ΣΔΠ· 3, 31
παρ. 1 και 35 ΧΘΔΕΕ· 11-14 ΕΚΧ-Α·
ΣΒΑ 3 · ΕΠΚΔ 16 · ΤΔΑΠΕΚΠ 43-46

25 παρ. 1 ΟΔΔΑ· 11 ΔΣΟΚΜΔ·14 παρ. 2 (η)
ΣΕΜΔΓ·27 παρ. 3 ΣΔΠ·9 παρ. 1 (α), 28 παρ.
1 και 28 παρ. 2 (δ) ΣΔΑΑ

34 παρ. 3 ΧΘΔΕΕ· 15-16, 23, 30-31
ΕΚΧ-Α· ΣΒΑ 10· ΕΠΚΔ 19

Ζωή

Υγεία

Επαρκής στέγαση
Αυτοδιάθεση

1 ΔΣΑΠΔ· 1 ΔΣΟΚΜΔ

Ηuman Rights Council (HRC). (2009). Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on
the relationship between climate change and human rights (A/HRC/10/61).
9
Μία θέση που συνδέεται κυρίως με τον φιλόσοφο Amartya Sen. Πρβλ.: Α. Sen. (2005). Human Rights and Capabilities.
Journal of Human Development 6(2), σ. 151-162.
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4 παρ. 1-4 παρ. 2 Σ · 6-7 ΟΔΔΑ · 2 παρ.
1, 3, 16, 24, 26 ΔΣΑΠΔ· 2 παρ. 2 και 3
ΔΣΟΚΜΔ· 7-16 ΣΕΜΔΓ · 3, 4 παρ.1, 5,
12 ΣΔΑΑ· 20-26 XΘΔΕΕ· 14 και 12ο
Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ· 20 και άρθ. Ε ΕΚΧΑ · ΟΙΕ· ΟΙΜ· ΟΙΜΑΕ· ΣΒΑ 4-5, 10·
ΕΠΚΔ 2-3, 15, 17 · ΤΔΑΠΕΚΠ 28-31

Αρχή μη διάκρισης, και
ευαλωτότητα ευαίσθητων
ομάδων

Μολονότι η διάκριση αυτή έχει επικριθεί, τα ανθρώπινα δικαιώματα [R] συνήθως κατατάσσονται
σε τρεις «γενεές» (generations): πρώτης, δεύτερης, και τρίτης10 γενεάς.11 H πρώτη γενεά
περιλαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα στη ζωή, στην ελευθερία
της έκφρασης, στην αυτοδιάθεση και τη φυσική ακεραιότητα. Η δεύτερη γενιά - ιδιαίτερα
σημαντική για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή- τα
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά (cultural) δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην υγεία,
στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην επιστημονική έρευνα και στην τροφή. Μερικές
φορές, τα δικαιώματα δεύτερης γενεάς χαρακτηρίζονται επίσης ως «παροχικά» δικαιώματα
(provision rights), αλλά και η ορολογία αυτή είναι ξεπερασμένη (μολονότι εκφράζει μία όψη του
περιεχομένου τους).12 Αν τα δικαιώματα 1ης γενιάς συμβάλλουν στη δημιουργία κοινωνικών και
πολιτικών δομών που επιτρέπουν, μέσω ουσιαστικών, διαδικαστικών και συμμετοχικών
εγγυήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα δεύτερης γενιάς υλοποιούν
αναφαίρετες εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και ευημερίας.13
Από τη σκοπιά των υποχρεώσεων [S], η διάκριση σε γενεές «επικαλύπτεται» από μία άλλη
διάκριση: σε θετικές (positive) και αρνητικές (negative) υποχρεώσεις των κρατών (ή άλλων
υπόχρεων) απέναντι στους κατόχους των ανθρώπινων δικαιωμάτων.14 Περαιτέρω, οι θετικές
υποχρεώσεις μπορούν να διακριθούν σε ουσιαστικές (substantive) και διαδικαστικές
(procedural) υποχρεώσεις: οι ουσιαστικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις συμπεριφοράς ή
αποτελέσματος, ενώ οι διαδικαστικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις υιοθέτησης ορισμένων
διαδικασιών πριν την έγκριση ενεργειών που μπορεί να διακινδυνεύσουν ένα ανθρώπινο
δικαίωμα (ή, κατ’ επέκταση, το κλίμα, ή γενικότερα το περιβάλλον).15 Ίσως το πιο βασικό
διαδικαστικό δικαίωμα είναι αυτό που ο φιλόσοφος R. Forst αποκαλεί δικαίωμα στην αιτιολογία
- το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μην τον μεταχειρίζονται με τρόπους που δεν μπορούν να
αιτιολογηθούν με επιχειρήματα γενικής και αμοιβαίας εφαρμογής – και μάλιστα «πλανητικής»
εφαρμογής, αν ληφθεί υπόψη ότι η κλιματική είναι ένα πλανητικό πρόβλημα.16 Πάντως, στον
τομέα του περιβάλλοντος, η σημαντικότερη διεθνής πηγή διαδικαστικών υποχρεώσεων είναι η
Σύμβαση του Άαρχους, που καθιερώνει (μεταξύ άλλων) το δικαίωμα πρόσβασης στην
περιβαλλοντική πληροφορία και συμμετοχής σε ορισμένες αποφάσεις για το περιβάλλον.17 Τέλος,
μπορούν να διακριθούν δικαιώματα που ανήκουν σε πρόσωπα και δικαιώματα που ανήκουν σε
10

C. Tomuschat. (2008). Human Rights: Between Idealism and Realism. Oxford.
Tα δικαιώματα «τρίτης» γενιάς είναι συλλογικά δικαιώματα, «ομαδικά» δικαιώματα ή «δικαιώματα αλληλεγγύης». Εδώ
ανήκουν τα δικαιώματα στην ειρήνη, στην ανάπτυξη, και σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της ανταπόκρισης
στην κλιματική αλλαγή, είναι ιδιαίτερα σημαντικά: ωστόσο, επειδή υπάρχουν μία σειρά από δογματικές διαφωνίες για το
περιεχόμενο και τους δικαιούχους τους, δεν θα σχολιαστούν στο παρόν κείμενο.
12
A.R. Chowdhbury κ.α. (2010). Ιntroduction to Human Rights Law. Brill, σ. 54.
13
M. Anderson. (1996). Human Rights Approaches to Environmental Protection: An Overview. Στο συλλογικό έργο: Α. Βoyle
κ.α. (επιμ.). (1996). Human Rights approaches to Environmental Protection.
14
D. Shelton κ.α. Positive and Negative Obligations. Στο συλλογικό έργο: D. Shelton (επιμ.). (2013). Τhe Oxford Handbook of
International Human Rights Law. Για μία σχετική ανάλυση στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ, βλ. Steering Committee on Human Rights
(CDDH). (2022). Draft Guidelines of the Committee of Ministers on the prevention and remedying of violations of the European
Convention on Human Rights. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://rm.coe.int/dh-sysc-v-2022-01-draft-guidelines/1680a5b055
15
U. Beyerlin κ.α.. (2011). International Environmental Law. Hart, σ. 44-45. Eπίσης: P.M. Dupuy κ.α. (2015). International
Environmental Law. CUP, σ. 54. Επίσης: J. Brunnée. (2016). Procedure and Substance in International Environmental Law:
Confused at a Higher Level?' ESIL Reflection 5, σ. 1. Επίσης: S. Talmon. (2012).
Jus Cogens after Germany v. Italy: Substantive and Procedural Rules Distinguished. Leiden Journal of International Law
25(4), σ. 979-1002. Επίσης: D. Shelton. Environmental Rights. Στο συλλογικό έργο: P. Alston (επιμ.). (2001). Peoples’ Rights.
Oxford University Press, 2001. Επίσης: International Council on Human Rights Policy (ΙCHRP). (2008). Climate Change and
Human Rights: A Rough Guide, σ. 49-55. Από τη νομολογία, βλ. International Court of Justice, Jurisdictional Immunities of the
State (Germany v. Italy: Greece Intervening), §93.
16
R. Forst. (2007). The Right to Justification. Columbia University Press, σ. 204-224.
17
Council of Europe. (2022). Manual on Human Rights and the Environment. Council of Europe Publishing, σ. 12-13.
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ομάδες (groups) (π.χ., αυτόχθονους πληθυσμούς).18 Όλες οι διακρίσεις αυτές διατηρούν την
κρισιμότητά τους κατά την ανάλυση των διασυνδέσεων μεταξύ κλιματικής αλλαγής και
ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Κυρίως για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, μία πιο λεπτομερής τυπολογία
διακρίνει υποχρεώσεις [S] σεβασμού (respect), προστασίας (protect), υλοποίησης (fulfill) και
προαγωγής (promote).19 H υποχρέωση σεβασμού είναι μία υποχρέωση αποχής από ορισμένες
δραστηριότητες που παραβιάζουν ένα ανθρώπινο δικαίωμα· η υποχρέωση προστασίας, αντίθετα,
ανακύπτει απέναντι ιδιωτικών δραστηριοτήτων, και μπορεί να υποχρεώνει ένα κράτος να επιδείξει
«δέουσα επιμέλεια» (due diligence),20 να υιοθετεί αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού και
προσαρμογής, και να λαμβάνει υπόψη του την κλιματική αλλαγή κατά τη ρύθμιση ιδιωτικών
δραστηριοτήτων – π.χ., όταν αδειοδοτεί εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή παραχωρεί
δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της δικαιοδοσίας του.21 Σαν
έκφανση της αρχής της αλληλεγγύης,22 η υποχρέωση προστασίας μπορεί περαιτέρω να
αναλυθεί
σε
υποχρέωση
πρόληψης
(prevent),
αντιμετώπισης
(react)
και
αρωγής/αποκατάστασης (rebuild)23 – μία «τριχοτόμηση» που συμπυκνώνει το σύνολο σχεδόν
των δράσεων μετριασμού και προσαρμογής στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο
αυτό, και ανεξάρτητα από τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, τα κράτη είναι υποχρεωμένα
να λάβουν «ηθελημένα, απτά και στοχευμένα» (“deliberate, concrete and targeted”) μέτρα για τον
πλήρη σεβασμό, προστασία, υλοποίηση και προαγωγή των δικαιωμάτων αυτών «στο μέγιστο
βαθμό που επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι» (“to the maximum extent of available resources”).24
Στην πρόταση της κοινωνίας των πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο υπάρχουν κατευθύνσεις για
την πραγμάτωση της υποχρέωσης αυτής.
Μία άλλη τυπολογία προτείνει, τόσο για τα δικαιώματα όσο και τις «σύστοιχες» υποχρεώσεις, την
τριάδα της αναγνώρισης (Recognition), θεσμοθέτησης (institutionalization) και λογοδοσίας
(accountability) (“the RIA framework”).25 Από πρακτικό επίπεδο, μία άλλη θεώρηση διακρίνει σε
διαθεσιμότητα (availability), προσιτότητα (accessibility), επάρκεια (adequacy), και
προσαρμοστικότητα (adaptabity) των δικαιωμάτων [τα «4 άλφα (a’s)»].26
Σύμφυτη με την έννοια του ανθρώπινου δικαιώματος, και της λογοδοσίας, είναι η έννοια του
επανορθωτικού μέτρου ή προσφυγής (remedy): πράγματι, η παραβίαση ανθρώπινων
δικαιωμάτων επιβάλλει τη δυνατότητα προσφυγής που οφείλει να είναι ίση, έγκαιρη (prompt),
αποτελεσματική (effective), προσιτή (accessible), ενώπιων ανεξάρτητων και αμερόληπτων
18

J. Knox. Human Rights Principles and Climate Change.
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). (1998). General Comment No. 9: The domestic
application of the Covenant, E/C.12/1998/24. Επίσης, Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social Cultural Rights.
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html . Eπίσης, O. du Schutter. (2010).
International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary. Cambridge, σ. 282-3.
20
C. Voigt. (2008). State responsibility for climate change damages. Nordic Journal of International Law 77, σ. 1. Επίσης,
πρβλ. το άρθ. 7 των: International Law Association. (2014). ILA Legal Principles Relating to Climate Change (Resolution
2/2014).
21
R. Bratspies. (2010). The Intersection of International Human Rights and Domestic
Environmental Regulation. Georgia Journal of International and Comparative Law 38, 649. Επίσης, Οffice of the High
Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the
United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, A/HRC/17/31.
22
R. Wolfrum. Solidarity. Στο συλλογικό έργο: D. Shelton (επιμ.). (2013). Τhe Oxford Handbook of International Human Rights
Law.
23
Β.G. Ramcharan. The Law-Making Process: From Declaration to Treaty to Custom to Prevention. Στο συλλογικό έργο: D.
Shelton (επιμ.). (2013). Τhe Oxford Handbook of International Human Rights Law.
24
OHCHR. (2009). Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship
Between Climate Change and Human Rights (A/HRC/10/61), σ. 76. Επίσης: Committee on Εconomic, Social and Cultural
Rights (CESCR). (1990). General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant),
§9-13.
25
Human Rights Council. (2016). Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, A/HRC/32/31. Τα
δικαιώματα πρέπει, πρώτα, να αναγνωριστούν νομικά με την υιοθέτηση νομοθεσίας σε όλα τα απαραίτητα επίπεδα (νόμων,
αποφάσεων, διαταγμάτων, κοκ)·στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργηθούν οι θεσμοί που θα είναι επιφορτισμένοι για την
προστασία, σεβασμό και υλοποίησή τους · τέλος, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο λογοδοσίας, το οποίο θα περιλαμβάνει
και επανορθωτικά μέτρα ή προσφυγές (remedies, βλ. παρακάτω).
26
Committee on Εconomic, Social and Cultural Rights (CESCR). (1999). General comment no. 13. The right to education (art.
13 of the covenant), E/C.12/1999/10.
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(impartial) αρχών, και μάλιστα ανεξάρτητα από τον υπεύθυνο (ιδιώτη, κρατική αρχή, ή άλλο)· η
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα διερεύνησης (investigation), άρσης
(cessation), επανόρθωσης (redress), αποζημίωσης/αποκατάστασης (reparation), και
πρόληψης της επανάληψης της παραβίασης, ενώ για τις πιο σοβαρές παραβιάσεις, θα πρέπει
να είναι ενώπιον δικαστικών (και όχι διοικητικών η πειθαρχικών) αρχών.27 Εκτός από ειδικά
κείμενα,28 στο ελληνικό και ενωσιακό πλαίσιο παρόμοια ζητήματα αντιμετωπίζονται καταρχήν με
βάση τις διατάξεις της Σύμβασης του Άαρχους,29 της ΕΣΔΑ,30 του ΧΘΔΕΕ,31 του ΔΣΑΠΔ,32 και
φυσικά του Συντάγματος,33 που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. H διεύρυνση των
μηχανισμών παρακολούθησης και λογοδοσίας είναι η πρώτη σημαντική συμβολή του δικαίου
των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ένα είδος μέτρων λογοδοσίας μπορεί να θεωρηθούν και οι μηχανισμοί παρακολούθησης
(monitoring).34 Στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι μηχανισμοί παρακολούθησης
συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεων, την καταγραφή και την πρόληψη
των παραβιάσεων, και οδηγούν σε εκθέσεις με μεγάλη επιρροή, αν μη τι άλλο διότι καταρρίπτουν
τις «επίσημες» εκδοχές των γεγονότων, αποκαθιστούν την αλήθεια, και ενισχύουν τη συνηγορία.35
Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, οι απαιτήσεις αυτές συνδέονται με κάτι που έχει ονομαστεί το δικαίωμα
στην αλήθεια (right to truth), που αναγνωρίζεται διεθνώς σε περιπτώσεις σοβαρών και
εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων,36 και, μοιραία, υπεισέρχεται μέσω των
παραβιάσεων αυτών, και σε ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Οι διαπιστώσεις αυτές ισχύουν και
για πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, πόσο μάλλον όταν εμπλέκουν και την άσκηση και
ανεμπόδιστη απόλαυση ανθρώπινων δικαιωμάτων.37 Για παράδειγμα, η Σύμβαση του Άαρχους
υποχρεώνει τα Μέρη να προωθούν την «περιβαλλοντική εκπαίδευση» και «ευαισθητοποίηση»
όσον αφορά την επίτευξη των δικαιωμάτων που αυτή κατοχυρώνει.38 Θα πρέπει στο σημείο αυτό
να επισημανθεί ότι, εκτός από άλλα κείμενα (συμπεριλαμβανόμενων και των συνθηκών για τα

D. Shelton. (2005). Remedies in International Human Rights Law. Oxford, σ. 22-30. Επίσης: UN General Assembly –
Human Rights Council (HRC). (2016). Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to
the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment (A/HRC/31/52), §62-64. Επίσης: International
Commission of Jurists (ICJ). (2007). The Right to a Remedy and to Reparation for Gross Human Rights Violations – A
Practitioners’ Guide. Επίσης: International Commission of Jurists (ICJ). (2018). The Right to a Remedy and to Reparation for
Gross Human Rights Violations – A Practitioners’ Guide, Revised Edition. Επίσης: United Nations General Assembly. (2005).
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (General Assembly Resolution 60/47). Επίσης,
πρβλ.: UN Commission on Human Rights (CHR). (2005). Report of Diane Orentlicher, independent expert to update the set of
principles to combat impunity (E/CN.4/2005/102). Πρβλ., επίσης, άρθ. 13 ΣΔΑΑ, και ΣΒΑ 16.3.
28
Στο ενωσιακό δίκαιο για την ισότητα και την έλλειψη διακρίσεων, βλ. άρθ. 9 παρ. 1 ΟΙΜAE, άρθ. 7-8 OIM, άρθ. 17-19 ΟΙΕ.
Από το διεθνές soft law, ΣΒΑ 16.3, ΚΑΕΑΔ 25-31.
29
Άρθ. 3 και 9, και ιδίως 9 παρ. 4, σύμφωνα με το οποίο «κάθε Μέρος εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που πληροί το τυχόν
κριτήριο που καθορίζονται στο εθνικό του δίκαιο, το κοινό διαθέτει πρόσβαση σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες,
προκειμένου να προσβάλει πράξεις και παραλείψεις από ιδιώτες και δημόσιες αρχές, οι οποίες συνιστούν παράβαση
διατάξεων του εθνικού του δικαίου σχετικά με το περιβάλλον». Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά τα άρθ. 3 παρ. 1 και 3 παρ. 7 της
Σύμβασης κάθε Μέρος «λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά και λοιπά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για
την επίτευξη συμβατότητας μεταξύ των διατάξεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης σχετικά με …
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και κατάλληλα μέτρα επιβολής», και «προωθεί την εφαρμογή των αρχών της
παρούσας Σύμβασης σε διεθνείς διαδικασίες λήψεως αποφάσεων για το περιβάλλον και εντός του πλαισίου διεθνών
οργανισμών για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον» - άρα, και της κλιματικής αλλαγής.
30
Άρθ. 13, σε συνδυασμό με τα άρθ. 1 και 53 ΕΣΔΑ.
31
Άρθ. 47, σε συνδυασμό με το άρθ. 51 ΧΘΔΕΕ.
32
Άρθ. 2 παρ. 3 ΔΣΑΠΔ.
33
Άρθ. 20 παρ. 1, 20 παρ. 2, 25 παρ. 1 εδ. (β) και (γ), 93-95, 96 παρ. 1, 97 Σ.
34
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Η.Ε. για ανθρώπινα δικαιώματα, “human rights monitoring” είναι ένας ευρύς όρος
που περιγράφει την “active collection, verification and immediate use of information to address human rights problems…”. Βλ.
Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR). (2001). Training Manual on Human Rights Monitoring. United
Nations.
35
Ι. Bantekas κ.α. (2020). International Human Rights Law and Practice. Cambridge, σ. 139-142.
36
Βλ. γενικά: Τ. Αnkowiak. (2002). Truth as right and remedy in the international human rights experience. Michigan
Internation Law Journal 23, 977-1013.
37
UNEP. (2006). Manual on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental Agreements, σ. 115-158, 187194, 302-304, 463-472.
38
Άρθ. 3 παρ. 3 Σύμβασης Άαρχους.
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ανθρώπινα δικαιώματα),39 η Σύμβαση-Πλαίσιο για τις Κλιματικές Μεταβολές (Σύμβαση του Κιότο)
και η Συμφωνία του Παρισιού περιέχουν ειδικές, και αρκετά λεπτομερείς, προβλέψεις για το θέμα
αυτό:40 η αξιοποίηση των μηχανισμών αυτών για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής είναι επιτακτική. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
μηχανισμός λογοδοσίας της Συμφωνίας των Παρισίων [ο «παγκόσμιος απολογισμός» (global
stocktake)], δεν θα ενεργοποιηθεί πριν το 2023, και, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο έμμεσα και
ακροθιγώς θα αναφερθεί σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων: η σχετική υποβάθμιση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων από τον «παγκόσμιο απολογισμό» θα πρέπει να θεωρηθεί μία
τεράστια παράλειψη.41
Οι μηχανισμοί λογοδοσίας συνδέονται με την ελευθερία της έκφρασης, η οποία εμπεριέχει
(τουλάχιστον κατά το Σύνταγμα,42 την ΕΣΔΑ,43 το ΔΣΑΠΔ,44 και τον ΧΘΔΕΕ45) και το δικαίωμα
λήψης όλων των πληροφοριών που είτε αποτελούν δημόσιο κτήμα (public domain), είτε
παρέχονται κατόπιν ιδιωτικής επικοινωνίας. Μολονότι οι διατάξεις αυτές δεν παρέχουν γενικό
δικαίωμα πρόσβασης σε κρατικές (state-held) πληροφορίες,46 θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα
αυτό ρυθμίζεται από το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα47 και, ιδίως για θέματα
κλιματικής αλλαγής, στην περιβαλλοντική πληροφορία48. Παρόλα αυτά, ακόμα και στο πιο στενό
πλαίσιο της ΕΣΔΑ, το δικαίωμα πρόσβασης σε κρατικές πληροφορίες αναγνωρίζεται εκεί όπου η
λήψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης
του αιτούντα (π.χ., για μία μη κυβερνητική, π.χ. περιβαλλοντική, οργάνωση).49 Eπίσης,
αναγνωρίζεται στις ειδικές περιπτώσεις προβλέψιμων φυσικών καταστροφών ή ανθρώπινων
δραστηριοτήτων που δημιουργούν κινδύνους για το δικαίωμα στη ζωή ή στην υγεία,50 και η
περίπτωση αυτή αναμφισβήτητα συντρέχει και στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής.
Συνδέεται, τέλος, με το δικαίωμα στην ελεύθερη επιστημονική έρευνα (και μάλιστα τόσο στη
διεξαγωγή της, όσο και στη διάδοση ή διάχυσή της), το οποίο κατοχυρώνεται ρητά στον
ΧΘΔΕΕ, στο Σύνταγμα και αλλού,51 και η σημασία του στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών είναι
Άρθ. 40 ΔΣΑΠΔ, άρθ. 16-23 ΔΣΟΚΜΔ, άρθ. 18-22 ΣΕΜΔΓ, άρθ. 31 και 33-39 ΣΔΑΑ, άρθ. 44-45 ΣΔΠ, ΣΒΑ 12.6, 16.10,
17.19.
40
Άρθ. 4 παρ. 1 α), και ζ) έως ι), 4 παρ. 2 β) έως δ), 5, 6 α) i) και ii) και 6 β) Σύμβασης-Πλαίσιο για τις Κλιματικές Μεταβολές·
άρθ. 4 παρ. 8, 4 παρ. 13 (β), 7 παρ. 7 α) και γ), 7 παρ. 14, 10-14 Συμφωνίας των Παρισίων.
41
Πρβλ. άρθ. 14 παρ. 3 Συμφωνίας των Παρισίων, και την απόφαση της Συνέλευσης των Μερών ότι στον «παγκόσμιο
απολογισμό» πρέπει να ενταχθούν και “the social and economic consequences and impacts of response measures’’. Βλ.:
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement. (2018). Decision 19/CMA.1.
Matters relating to Article 14 of the Paris Agreement and paragraphs 99–101 of decision 1/CP.21
(FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2). Μία προσπάθεια να καλυφθεί το κενό γίνεται από: Office of the High Commissioner of Human
Rights (OHCHR). (2022). OHCHR submission to the UNFCCC Global Stocktake. Για μία κριτική, βλ.: Center for International
Environmental Law (CIEL). (2022). Promoting Human Rights in Climate Action: A Global Stocktake Informed by Human
Rights.
42
Άρθ. 5Α Σ.
43
Άρθ. 10 παρ. 1 (β) ΕΣΔΑ.
44
Άρθ. 19 παρ. 2 και 19 παρ. 3 ΔΣΑΠΔ.
45
Άρθ. 11 παρ. 1 (β) ΧΘΔΕΕ. Πρβλ., επίσης, άρθ. 27 ΧΘΔΕΕ, για ένα συναφές δικαίωμα στους εργασιακούς χώρους.
46
European Court of Human Rights. (2021). Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights. Freedom of
Expression, §403. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
47
Αγνοώντας πληθώρα ειδικότερων εθνικών και ενωσιακών διατάξεων, βλ. ιδίως άρθ. 42 ΧΘΔΕΕ, καθώς και άρθ. 41 παρ. 2
(β) και 41 παρ. 4 του ίδιου Χάρτη. Επίσης, πρβλ. τα μάλλον παραμελημένα άρθ. 10 παρ. 3 και 5Α παρ. 2 (β) Σ. Eπίσης:
Council of Europe. (2014).
Access to official documents : guide [Rec(2002)2]. Eπίσης, πρβλ. το άρθ. 9 του προτεινόμενου Διεθνούς Συμφώνου για το
Περιβάλλον: Le Club de Juristes. (2019). Draft Project: The Global Pact for the Environment. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο:
https://globalpactenvironment.org/uploads/EN.pdf
48
Aπό το διεθνές δίκαιο (και αγνοώντας ειδικότερες διατάξεις, όπως το άρθ. 6 α) ii) της Σύμβασης-Πλαίσιο για τις Κλιματικές
Μεταβολές), ιδίως άρθ. 4-5 Σύμβασης Άαρχους.
49
ECHR Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary [Grand Chamber], §§ 159, 166.
50
ECHR Guerra and Others v. Italy (1998), § 60· Öneryıldız v. Turkey [Grand Chamber] (2004), §§ 90, 108· Boudayeva and
Others v. Russia (2008), §§ 132, 152-155· L.C.B. v. United Kingdom (1998), § 38-41· Kolyadenko and Others v. Russia (2012)
§§ 159, 177, 181-182, 185· McGinley and Egan v. United Kingdom (1998), § 101· Roche v. United Kingdom [Grand Chamber]
(2005), § 162 · Hardy and Maile v. United Kingdom, (2012), § 245-50 ·Di Sarno and Others v. Italy (2012), §§ 107, 113
·Taşkın and Others v. Turkey (2004), § 119 · Öçkan and Others v. Turkey, 2006, § 43 · Lemke v. Turkey (2007) § 41 ·Tătar v.
Romania (2009), §§ 88 and 113 · Flamenbaum and Others v. France (2012), § 138.
51
Άρθ. 13 ΧΘΔΕΕ. Eπίσης, άρθ. 16 παρ. 1 (α) Σ, 26 παρ. 1 ΟΔΔΑ, άρθ. 15 παρ. 1 (β) και (γ), 15 παρ. 3 ΔΣΟΚΜΔ και ΣΒΑ
9.5. Πρβλ., επίσης, Προοίμιο και άρθ. 5 της Σύμβασης-Πλαίσιο για τις Κλιματικές Μεταβολές, και Προοίμιο, και άρθ. 7 παρ. 7
α) και γ) της Συμφωνίας των Παρισίων. Eπίσης: Μ. Ruffert κ.α. (2011). Τhe Global Administrative Law of Science. Springer, σ.
30-41, όπου απαρίθμηση άλλων κειμένων.
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τεράστια. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της εξαιρετικής σημασίας αυτού του «συμπλέγματος»
δικαιωμάτων, η πρόταση κλιματικού νόμου από την κοινωνία πολιτών έχει συμπεριλάβει ειδικές,
και αρκετά προωθημένες, διατάξεις: πράγματι, η ολοκλήρωση των μηχανισμών λογοδοσίας σε
κλιματικά θέματα και η ρητή αναφορά σε νομικά μέτρα που βασίζονται στη βέλτιστη διαθέσιμη
επιστήμη αποτέλεσαν προτεραιότητες του.52
Το επόμενο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί είναι ποιοι είναι οι φορείς [B] των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Ο
πρωταρχικός αποδέκτης των υποχρεώσεων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα
κράτη: έτσι, η παράλειψη ενός κράτους Α να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
μπορεί να εμποδίζει τα κράτη Β, Γ ή Δ να «σέβονται», «προστατεύουν» ή «υλοποιούν» τα
ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους.53 Με την εξειδικευμένη ορολογία, οι συμβάσεις των
ανθρώπινων δικαιωμάτων ιδρύουν υποχρεώσεις erga omnes partes (έναντι όλων των
συμβαλλόμενων μερών), διότι προστατεύουν ένα συλλογικό συμφέρον των συμβαλλόμενων
κρατών: ακόμα περισσότερο, στον βαθμό που ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα (όπως το
δικαίωμα στη ζωή) έχουν αναγορευθεί σε εθιμικό διεθνές δίκαιο (jus cogens), οι υποχρεώσεις
οφείλονται στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας αδιακρίτως (erga omnes).54 Με άλλα λόγια, μόνο
οι υποχρεώσεις erga omnes (partes ή μη) ενεργοποιούν τη διεθνή ευθύνη των κρατών που τις
παραβιάζουν, και η παραβίαση των ανθρώπινα δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής
(ή αλλού) εμπίπτει εδώ.55 Εδώ, αναδεικνύεται η δεύτερη μεγάλη συμβολή του δικαίου των
ανθρώπινων δικαιωμάτων σε θέματα κλιματικής αλλαγής, καθώς οι υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη Συμφωνία των Παρισίων δεν έχουν, από μόνες τους, το χαρακτηριστικό αυτό,56 και, αυτή
τη στιγμή, αμφισβητείται αν υπάρχει μία γενική erga omnes νομική υποχρέωση για διατήρηση του
παγκόσμιου φυσικού περιβάλλοντος57.
Η θεώρηση της κλιματικής αλλαγής υπό το πρίσμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων αίρει
παρόμοιες αμφισβητήσεις. Για τον λόγο αυτό, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν το βασικό
νήμα του της πρότασης κλιματικού νόμου από την κοινωνία πολιτών.
Υπεύθυνες, επίσης, για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων θα πρέπει να θεωρηθούν
και οι επιχειρήσεις. Πράγματι, θα ήταν παράδοξο να δεσμεύονται τα κράτη για την προστασία
των ανθρώπινων δικαιωμάτων από διάφορες ιδιωτικές οντότητες, χωρίς να δεσμεύονται οι
τελευταίες: σε τελική ανάλυση, αυτές οι ιδιωτικές οντότητες λειτουργούν μέσα στα όρια του
νομικού πλαισίου που τα κράτη προέλευσης δημιουργούν και εγγυούνται την τήρησή του.
Επιπροσθέτως, σε μερικές περιπτώσεις, οι ιδιωτικές αυτές οντότητες, ιδιαίτερα οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις, είναι οργανωτικά ισχυρότερες από τα ίδια τα κράτη υποδοχής τους.58 Όσον αφορά
την κλιματική αλλαγή, το ζήτημα αυτό αφορά την υποχρέωση λογοδοσίας και την έκταση της
Άρθ. 14-15. Διαθέσιμος στο διαδίκτυο: https://klimatikosnomos.gr/
Επίσης: O. Quirico κ.α.. (2016). States, climate change and tripartite human rights: the missing link. Στο συλλογικό έργο: O.
Quirico κ.α.. (2016). Climate Change and Human Rights: An international and comparative law perspective. Routledge, σ. 25.
54
Από τη διεθνή νομολογία, η διαπίστωση αυτή ανατρέχει στην ICJ, Case of Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (Belgium v Spain), ICJ Reports 1970, §33−4. Eπίσης: W. Kälin κ.α. (2019). The Law of International Human Rights
Protection. Oxford, σ. 59-61. Επίσης: Ε. De Wet. (2013). Jus Cogens and Obligations -Erga Omnes. Στο συλλογικό έργο: D.
Shelton (επιμ.). (2013). Τhe Oxford Handbook of International Human Rights Law.
55
Στην πιο συνηθισμένη περίπτωση των υποχρεώσεων erga omnes partes, πρβλ. τα άρθ. 48 παρ. 1 (α) και 48 παρ. 2 των
Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, στο κείμενο: International Law Commission. (2001).
Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο:
Επίσης, το επιχείρημα αυτό αναπτύσσεται στη Μ. Wewerinke-Singh. (2019). State Responsibility, Climate Change, and
Human Rights under International Law. Hart, σ. 158-161.
56
Κάπως συνοπτικά, αυτό συμβαίνει διότι οι στόχοι της «παγκόσμιας ανταπόκρισης» που καθορίζονται στο άρθ. 2 παρ. 1
[περ. (α) και (β)] της Συμφωνίας των Παρισίων υλοποιούνται μέσω των «εθνικά καθορισμένων συνεισφορών» [άρθ. 4 παρ. 2
(α), ιδίως σε συνδυασμό με τα άρθ. 4 παρ. 3, 4 παρ. 13, 6 παρ. 1, 6 παρ. 3]: με άλλα λόγια, η Συμφωνία δεν ορίζει αυτή
καθεαυτή διαχωριστές (separable) «υποχρεώσεις» μετριασμού ή προσαρμογής κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους «απέναντι» των
υπόλοιπων, με την έννοια του άρθ. 48 παρ. 1 (α) των Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful
Acts (“obligation … owed to a group of States … and …established for the protection of a collective interest of the group…”).
Mε άλλη διατύπωση, η διαχωριστή «υποχρέωση» κάθε Μέρους είναι η «εθνικά καθορισμένη συνεισφορά», και όχι ένα
ορισμένο από τη Συμφωνία των Παρισίων και μετρήσιμο επίπεδο μετριασμού ή προσαρμογής.
57
Για μία σύνοψη της συζήτησης, βλ. : M. Meguro. (2020). Litigating climate change through international law: Obligations
strategy and rights strategy. Leiden Journal of International Law 33, σ. 936-8.
58
A. McBeth. (2010). International Economic Actors and Human Rights. Routledge, σ. 249.
52
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ευθύνης των μεγάλων εξορυκτικών εταιρειών, εθνικών και διεθνών, και των υπόλοιπων εταιρειών
με σημαντική συμβολή στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, για την παραβίαση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.59 Το αίτημα αυτό είναι
περισσότερο επιτακτικό στο κλίμα των τελευταίων δεκαετιών, που ευνοεί την ιδιωτικοποίηση
σημαντικών κρατικών λειτουργιών (ή τη μερική ή ολική μεταφορά τους σε ποικίλες ιδιωτικές
οντότητες), καθώς και διάφορες μορφές public-private partnerships, που συνήθως συνοδεύονται
από σιωπηλή, και ενίοτε συμβατικά επιβαλλόμενη, ανοχή.60 Η άποψη αυτή είναι σύμφωνη με τη
θεώρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως αντισταθμισμάτων των ανισοτήτων όχι μόνο της
κρατικής, αλλά κάθε εξουσίας, οι οποίες θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται σε συνθήκες κλιματικής
αλλαγής.61 Σε κάθε περίπτωση, σήμερα υπάρχει ένα σημαντικό σώμα ήπιου δικαίου (soft law)
– το οποίο συστηματοποιεί ισχύον δίκαιο και συγκεκριμενοποιεί τις υποχρεώσεις αυτές:62 η πιο
σημαντική συμβολή είναι τα Guiding Principles on Business and Human Rights του ΟΗΕ (εφεξής,
ΚΑΕΑΔ).63 Επίσης, έχει γίνει προσπάθεια το νομικό κενό να καλυφθεί με εθνικούς νόμους, όπως
στην περίπτωση της Γαλλίας, όπου έχει θεσπιστεί (2011) η υποχρέωση επιμέλειας (devoir de
diligence) των μεγαλύτερων εταιρειών σε θέματα σεβασμού ανθρώπινων δικαιωμάτων.64
Ιδανικά, ωστόσο, απαιτείται παρέμβαση σε ενωσιακό επίπεδο: το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση
υπέβαλε μία πρόταση οδηγίας «σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη
βιωσιμότητα», η οποία θεσπίζει, για τις υπαγόμενες εταιρείες, την υποχρέωση «δέουσας
επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα», την υποχρέωση λήψης κατάλληλων μέτρων
«για τον προσδιορισμό», την «πρόληψη» και τον «τερματισμό» «των πραγματικών και δυνητικών
δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που προκύπτουν από τις δικές τους δραστηριότητες ή τις δραστηριότητες των θυγατρικών τους»,
καθώς και υποδοχής «καταγγελιών».65 Εάν η οδηγία θεσπιστεί, θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς
την αναγνώριση της διασύνδεσης ανθρώπινων δικαιωμάτων και κλιματικής αλλαγής, καθώς
παράλληλα θεσπίζεται και η υποχρέωση των κρατών-μελών «να διασφαλίσουν ότι το
επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική» των υπαγόμενων εταιρειών «συνάδουν με τη μετάβαση
σε βιώσιμη οικονομία και με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 °C
σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού».66 Για διάφορους λόγους,67 η υιοθέτηση της οδηγίας
Α. Savaresi κ.α. (2017). Amicus Brief – Human Rights and Climate Change. Petition requesting an investigation of the
responsibility of the carbon majors for human rights violations or threats of violations resulting from the impacts of climate
change (Commission on Human Rights of the Philippines, Case No.: CHR-NI-2016-0001). Διαθέσιμο στο διαδίκτυο:
https://asiapacificforum.net/resources/amicus-brief-human-rights-and-climate-change/ Αυτό το έγγραφο απόψεων (amicus
brief) συντάχθηκε από μία ομάδα ειδικών για τη λεγόμενη Carbon Majors Inquiry, που βρίσκεται σε εξέλιξη κατόπιν
προσφυγής της GreenPeace SouthEast Asia και άλλων οργανώσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανθρώπινων Ανθρώπινων
Διακιωμάτων των Φιλιππίνων. Αίτημα της προσφυγής είναι η διερεύνηση της ευθύνης των Carbon Majors για παραβιάσεις
ανθρώπινων δικαιωμάτων (ή απειλές παρόμοιων παραβιάσεων) που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή.
60
Για το θέμα αυτό, πρβλ. Ι. Tofalo. Overt and Hidden Accomplices: Transnational Corporations’ Range of Complicity for
Human Rights Violations. Στο συλλογικό έργο: Ο. De Schutter. (2006). Transnational Corporations and Human Rights. Oxford,
σ. 335-348.
61
Πρβλ. το τελευταίο κεφάλαιο του:S. Moyn. (2018). Not enough: Human Rights in an Unequal World. Harvard, σ. 212-220.
62
Επίσης: J. Knox. (2008). Horizontal Human Rights Law. American Journal of International Law 102, σ. 1-48. Επίσης: Α.De
Jonge. (2011). Transnational Corporations and International Law. Elgar, σ. 48-51. Επίσης: B. Lewis. (2018). Environmental
Human Rights and Climate Change. Springer, §9.3.3. Επίσης, μία πιο προωθημένη άποψη:
63
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework (A/HRC/17/31, Annex). Οι αρχές αυτές είναι
γνωστές ως Ruggie Principles, από το όνομα του ειδικού εισηγητή, John Ruggie. Βλ.: Επίσης: W. Kälin κ.α. (2019). The Law
of International Human Rights Protection. Oxford, σ. 75-77. Επίσης: O. Quirico κ.α.. (2016). Climate Change and Human
Rights: An international and comparative law perspective. Routledge, σ. 61-63. σ. 75-77. Οι αρχές βασίζονται στο τρίπτυχο
«Protect, Respect, and Remedy», το οποίο περιλαμβάνει: (i) την υποχρέωση των κρατών όπου έχουν ιδρυθεί (ή
δραστηριοποιούνται) οι εταιρείες να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των όλων των προσώπων που μπορεί να
θιγούν από τις δραστηριότητές τους· (ii) την υποχρέωση των εταιρειών να απέχουν από και να επανορθώσουν δυσμενείς
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τoυς σε ανθρώπινα δικαιώματα· και (iii) την υποχρέωση παροχής αποτελεσματικής
(δικαστικής και εξωδικαστικής) προστασίας.
64
Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d' ordre.
Διαθέσιμος στο διαδίκτυο (γαλλικά): https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626
65
Πρόταση Οδηγίας σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα και για την τροποποίηση της
οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 [COM(2022) 71 final, 2022/0051(COD)], άρθ. 4-9.
66
Άρθ. 15 της Πρότασης Οδηγίας σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα και για την
τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 [COM(2022) 71 final, 2022/0051(COD)].
67
Προφανώς υπάρχουν και άλλοι (πιο σύνθετοι) λόγοι, αλλά το σχέδιο εκτίμησης των επιπτώσεων της πρότασης Οδηγίας έχει
λάβει δύο αρνητικές γνώμες από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου της Ε.Ε., ο.π.
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καθυστερεί, και η καθυστέρηση αυτή (μαζί με την έλλειψη αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας) πρέπει
να αξιολογηθεί από την gap analysis. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις αυτές λήφθηκαν υπόψη
στην πρόταση της κοινωνίας των πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο, αν και, λόγω της επικείμενης
ενωσιακής νομοθεσίας, δεν προτάθηκαν διατάξεις με την ίδια ακριβώς θεματική. Μερικά κρίσιμα
ανθρώπινα και περιβαλλοντικά δικαιώματα που απειλούνται ιδιαίτερα από την κλιματική
αλλαγή και εντάσσονται ρητά στο «σύστημα» της πρότασης οδηγίας68 φαίνονται στο πίνακα που
ακολουθεί.
Δικαίωμα

Πηγές-αναφορές (σύμφωνα με την πρόταση
οδηγίας)

Διάθεση των φυσικών πόρων της γης και μη
στέρηση των μέσων επιβίωσης

1 ΔΣΑΠΔ

Απόλαυση δίκαιων και ευνοϊκών όρων εργασίας

7 ΔΣΟΚΜΔ

Δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το
καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας · δικαίωμα του
κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής

24, 27 ΣΔΠ

Μη πρόκληση οποιασδήποτε μετρήσιμης
υποβάθμισης του περιβάλλοντος

3 ΟΔΔΑ,5 ΔΣΑΠΔ,12 ΔΣΟΚΜΔ.

Απαγόρευσης παράνομης έξωσης ή κατάληψης
γαιών, η χρήση των οποίων εξασφαλίζει τα προς
το ζην προσώπου

11 ΔΣΟΚΜΔ

β) Κλιματική δικαιότητα
Το δικαίωμα στην ισότητα και στη μη-διάκριση (non-discrimination) – τόσο στην τυπική, όσο
και στην ουσιαστική της διάσταση- έχει κεντρική θέση στο δίκαιο των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.69 Στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, το δικαίωμα αυτό εκφράζεται ως
(κλιματική) δικαιότητα [(climate) equity]: η τελευταία έκθεση του IPPC δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην έννοια αυτή,70 η οποία αρχικά προέχεται από τη Συμφωνία των Παρισίων71 και τη ΣύμβασηΠλαίσιο για τις Κλιματικές Μεταβολές72. Η IPCC ορίζει τη δικαιότητα ως εξής: “the principle of
being fair and impartial, and a basis for understanding how the impacts and responses to climate
change, including costs and benefits, are distributed in and by society in more or less equal ways.
It is often aligned with ideas of equality, fairness and justice and applied with respect to equity in
the responsibility for, and distribution of, climate impacts and policies across society, generations,
and gender, and in the sense of who participates and controls the processes of decision
making.” 73
H δικαιότητα εκφράζει τη «συγκριτική» όψη της ισότητας και της μη-διάκρισης, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η αρχή της μη-διάκρισης, σε ένα υπόβαθρο εξωνομικών (ουσιαστικών), δομικών
ανισοτήτων, και ταυτόχρονα εξαιρετικά περιορισμένων φυσικών πόρων (ένας από τους οποίους
είναι και η «χωρητικότητα» της ατμόσφαιρας σε αέρια του θερμοκηπίου), δεν οδηγεί σε δίκαια και
αμερόληπτα αποτελέσματα. Ακόμα χειρότερα, η κλιματική αλλαγή θα συμβάλλει στην
«σωρευτική» διάκριση και τον κοινωνικό αποκλεισμό που απορρέει από την «διασταύρωση»
Πρβλ. Παράρτημα Ι(1) της πρότασης Οδηγίας.
W. Schabas. (2021). The Customary International Law of Human Rights. Oxford, σ. 163-175. Επίσης: Committee on
Economic, Social and Cultural Rights (CESCR).(2008). General comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and
cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).
70
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§1.4.11, 10.6.4, 17.5.1.1.3. Επίσης, πρβλ. το άρθ. 4 των: International Law Association. (2014). ILA Legal
Principles Relating to Climate Change (Resolution 2/2014).
71
Προοίμιο, άρθ. 2 παρ. 2 και 4 παρ. 1 Συμφωνίας Παρισίων.
72
Π.χ., άρθ. 3 παρ. 1, 4 παρ. 2 (α) Σύμβασης-Πλαίσιο για τις Κλιματικές Μεταβολές.
73
IPCC Glossary. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://apps.ipcc.ch/glossary/
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(“intersectionality”) πολλών αφορμών διακριτικής μεταχείρισης στο ίδιο πρόσωπο (όπως
μπορεί να συμβαίνει, π.χ., με ευάλωτους στην κλιματική αλλαγή πληθυσμούς, που να υφίστανται
ήδη διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, ηλικίας, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης, αναπηρίας,
σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλων χαρακτηριστικών): με άλλα λόγια, ελλοχεύει ο κίνδυνος
η κλιματική αλλαγή να γίνει μία ακόμα αφορμή διακρίσεων.74
H δικαιότητα διακρίνεται σε διαγενεακή (inter-generational) και ενδογενεακή (intra-generational),
καθώς και σε ουσιαστική και διαδικαστική, στις οποίες η τελευταία έκθεση της IPCC προσθέτει
και τη δικαιότητα της αναγνώρισης (recognitional equity): όλες θεωρούνται ζωτικά συστατικά
τις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.75 Στο επίσημο κείμενο της Συμφωνίας των Παρισίων, η
«δικαιότητα» (equity) μεταφράζεται ως «ισότητα»: η ορολογική αυτή σύγχυση συσκοτίζει τις
διάφορες αποχρώσεις της δικαιότητας, και εμποδίζει την υλοποίησή τους. Παρόλα αυτά, και
σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν παραπάνω, η κλιματική δικαιότητα, για να μη μείνει κενή αρχή,
απαιτεί μηχανισμούς παρακολούθησης και λογοδοσίας, και επιβάλλει σε κράτη και ιδιωτικές
οντότητες υποχρεώσεις σεβασμού, προστασίας, υλοποίησης και προαγωγής: για τον λόγο αυτό,
η πρόταση της κοινωνίας των πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο αποτελεί μία από τις ελάχιστες
απόπειρες να προταθούν συγκεκριμένοι θεσμοί για τον σκοπό αυτόν.

γ)

Κράτος δικαίου και κλιματική αλλαγή

Σχετική, αλλά όχι ταυτόσημη, με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η έννοια του κράτους δικαίου.
Πράγματι, μετά την τελευταία έκθεση της IPCC, και την 1η έκθεση του UNEP για το
«περιβαλλοντικό κράτος δικαίου»,76 δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κράτος δικαίου είναι ένας
κομβικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων μετριασμού και προσαρμογής στο ευρύτερο
πλαίσιο της παγκόσμιας ανταπόκρισης. Η IPCC, συνοψίζοντας την ανάλυση που προηγήθηκε,
σημειώνει ότι “there is a considerable evidence base of specific actions that have co-benefits for
reducing pandemic and climate change risks while enhancing social justice and biodiversity
conservation (high confidence). The pandemic highlighted aspects of risk management that have
long been recognised but are often not reflected in national and international climate policy: the
value of addressing structural vulnerability rather than taking specific measures to control single
hazards and drivers of risk, and the importance of decision-making capacities and
transparency, the rule of law, accountability, and addressing inequities (or social
exclusion)…”. 77
Όσον αφορά το περιεχόμενο του κράτους δικαίου, μπορούν να διακριθούν «ελαφριές» (thin, με
λίγες απαιτήσεις) και «βαριές» (thick, με αυξημένες απαιτήσεις) εκδοχές της έννοιας αυτής, και
αυτές με τη σειρά τους να υποδιαιρεθούν σε τυπικές-διαδικαστικές και ουσιαστικές. Μία
περίπτωση τυπικής και ελαφριάς εκδοχής είναι το κράτος διά νόμων (rule by law) – η χρήση του
νόμου απλώς ως εργαλείου διακυβέρνησης, χωρίς άλλους περιορισμούς:78 μολονότι «ρηχή», η
εκδοχή αυτή επιβάλλει τουλάχιστον την ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή μέσω της νομοθεσίας
(και όχι μέσω, π.χ., ad hoc δραστηριοτήτων, μεμονωμένων έργων ή μη δεσμευτικών
στρατηγικών), και δεν είναι συμβατή με σοβαρές ελλείψεις του θεσμικού πλαισίου.
Στο άλλο άκρο, μπορεί να τοποθετηθεί το κοινωνικό κράτος δικαίου - π.χ. το κράτος που
υλοποιεί όχι μόνο τα ατομικά αλλά και τα κοινωνικά δικαιώματα, όχι μόνο την τυπική αλλά και την
ουσιαστική ισότητα, και όχι μόνο διαδικαστικά αλλά και ουσιαστικά δικαιώματα: η εκδοχή αυτή
Α. Kaijser, κ.α. (2014). Climate change through the lens of intersectionality. Environmental Politics, 23(3), σ. 417-433.
Πρβλ., επίσης, αναφορές στις «διασταυρωτικές» επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε: ΙPCC. (2022). Climate Change 2022:
Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft version), §§9.4.5.3, 12.5.8.3, 14.5.6.3.
75
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§1.4.11, 10.6.4, 17.5.1.1.3.
76
UNEP (2019). Environmental Rule of Law: First Global Report. Διαθέσιμη στο διαδίκτυο:
https://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
77
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§4.1. 5.12.8, 7.2.2.2.
78
Πρβλ. Β. Tamanaha. (2004). On the Rule of Law: History, Politics, Theory. Cambridge, σ. 91-101.
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είναι η μόνη που είναι συμβατή όχι μόνο με το Σύνταγμα,79 αλλά και με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την
υλοποίηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων (μεταξύ άλλων, και τους δικαιώματος στο περιβάλλον)
και όλες τις πτυχές της κλιματικής δικαιότητας, αλλά και την ίδια τη Συμφωνία των Παρισίων, η
οποία, μεταξύ πολλών άλλων, αναγνωρίζει ότι η προσαρμογή αποτελεί «βασικό στοιχείο και
συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή παγκοσμίως, για την
προστασία των ανθρώπων, των μέσων διαβίωσης και των οικοσυστημάτων»:80 η ανταπόκριση
αυτή δεν μπορεί λογικά να είναι ούτε τυπική, ούτε «ελαφριά» (μικρών απαιτήσεων). Ο πίνακας81
που ακολουθεί συνοψίζει τις βασικές εκδοχές και τα χαρακτηριστικά τους.
Τυπική (διαδικαστική)
εκδοχή
Ουσιαστική εκδοχή

«Ελαφριά» εκδοχή
Κράτος «δια» νόμων

«Βαριά» εκδοχή
«Διαδικαστική» δημοκρατία

«Κράτος-νυχτοφύλακας» [αρχή
νομιμότητας, αναγνώριση και
προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων
1ης γενιάς (ατομικών δικαιωμάτων)]

Κοινωνικό κράτος δικαίου
[ουσιαστική ισότητα, υλοποίηση
κοινωνικών δικαιωμάτων 2ης
(κοινωνικών) και 3ης γενιάς,
κράτος πρόνοιας, κλιματική
δικαιότητα]

Μία άλλη προσέγγιση στο κράτος δικαίου χρησιμοποιεί ένα κατάλογο κριτηρίων, που
χαρακτηρίζουν το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η προσέγγιση που πρώτος πρότεινε ο αμερικανός
φιλόσοφος του δικαίου Lon Fuller, που πρότεινε τα εξής κριτήρια για το κράτος δικαίου (τα
«κριτήρια Fuller»): γενικότητα, δημοσιότητα, μη αναδρομικότητα,
συνεκτικότητα,
σαφήνεια, σταθερότητα, και εφαρμοσιμότητα (ενν. των νόμων).82 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
η συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά, που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως, είναι μία
σημαντική πρόκληση για κάθε δικαιικό σύστημα, και ιδίως σε συνθήκες ραγδαίας, σαρωτικής, και
απρόβλεπτης, κλιματικής αλλαγής. Πάντως, παρόμοια είναι και η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου,83 καθώς και από
την
«Επιτροπή της Βενετίας» (Venice Commission)(στα πλαίσια του Συμβουλίου της
Ευρώπης).84
Τα κριτήρια που αξιολογεί η έκθεση αυτή συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: όσα είναι
ιδιαίτερα σημαντικά για θέματα κλιματικής αλλαγής (και για την παρούσα ανάλυση) σημειώνονται
με μπλε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έκθεση δεν αξιολογεί (προφανώς λόγω έλλειψης δεικτών και
στοιχείων) την «εφαρμοσιμότητα» - τον βαθμό εφαρμογής της νομοθεσίας: σύμφωνα με το UNEP,
“while environmental laws have become commonplace across the globe, too often they exist
mostly on paper because government implementation and enforcement is irregular, incomplete,
and ineffective. In many instances, the laws that have been enacted are lacking in ways that
impede effective implementation (for example, by lacking clear standards or the necessary
mandates)…”85 Αυτό, όμως, δεν είναι μόνο πρόβλημα του αναπτυσσόμενου κόσμου.
Κριτήριο
Συστήματα απονομής δικαιοσύνης
Ανεξαρτησία
Ποιότητα
Αποδοτικότητα

Παρατηρήσεις
Περιλαμβάνεται και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση απόφασης

Αντι-διαφθορά
Θεσμικό πλαίσιο
Πρόληψη

Περιλαμβάνονται θέματα διαφάνειας, καλής διοίκησης και η
ύπαρξη νομικού πλαισίου για whistleblowers

Άρθ. 25 παρ. 1 (β) Σ.
Άρθ. 7 παρ. 2 Συμφωνίας των Παρισίων.
81
Προσαρμογή από τον Β. Tamanaha, ο.π.
82
L. Fuller. (1964). The Morality of Law. Yale.
83
Πρβλ. Ευρωπαϊκή Ένωση. (2022). European Rule of Law mechanism: Methodology for the preparation of the Annual Rule
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Περιλαμβάνεται η διαφάνεια, και η δυνατότητα πρόσβασης σε
δημόσια έγγραφα
Περιλαμβάνονται τα περιθώρια δημόσιας συμμετοχής, και ο
βαθμός προσφυγής σε διαδικασίες fast-track, περιορισμού των
δικαιωμάτων ή παρέκκλισης από αυτά, έκτακτης ανάγκης
Περιλαμβάνονται θέματα αποτελεσματικότητας

Ως σύνοψη της παραπάνω ανάλυσης, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί
να επηρεάσει την άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων με δύο τρόπους: μέσω των επιπτώσεών
της (πρωτογενώς), και μέσω των μέτρων περιορισμού και προσαρμογής που τα κράτη
λαμβάνουν για να ανταποκριθούν σε αυτή (δευτερογενώς): η διάκριση αυτή γίνεται από την ίδια
τη Σύμβαση των Παρισίων.86 Όσον αφορά τις δευτερογενείς επιπτώσεις, απορρέουν από
κρατικά μέτρα και πολιτικές, και μπορεί να διακινδυνεύσουν ανθρώπινα δικαιώματα (π.χ., το
δικαίωμα στην εργασία), ή να εισάγουν διακρίσεις ασύμβατες με την κλιματική δικαιότητα. Όσον
αφορά τις πρωτογενείς επιπτώσεις δεν παραβιάζουν από μόνες τους τα ανθρώπινα
δικαιώματα (όπως δεν τα παραβιάζει μία κατολίσθηση ή ένας σεισμός):87 ωστόσο, δυσχεραίνουν,
και, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να καθιστούν αδύνατη, την απόλαυση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων. Από την άποψη αυτή, ενεργοποιείται η υποχρέωση των κρατών να
προστατεύσουν, σεβαστούν, υλοποιήσουν και προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ενόσω
εκδηλώνονται οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπουν οι
υφιστάμενοι πόροι, μέσα από τα κατάλληλα μέτρα και πολιτικές αναγνώρισης, θεσμοθέτησης και
λογοδοσίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει την υποχρέωση λήψης των κατάλληλων θετικών μέτρων
και πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής, με διαδικαστικό και ουσιαστικό περιεχόμενο, και
ειδική στόχευση στα απειλούμενα δικαιώματα. Παράλληλα, ενεργοποιείται η υποχρέωση των
υπεύθυνων ιδιωτικών οντοτήτων να σεβαστούν τα δικαιώματα αυτά, με τις κατάλληλες ενέργειες
πρόληψης, λογοδοσίας και επανόρθωσης.88
Σε μία περίοδο ραγδαίας κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, κατά το Ελληνικό
Σύνταγμα, η κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί βασικό σκοπό του κράτους,89
ενώ τα δικαιώματα αυτά ισχύουν απόλυτα και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών (π.χ., μεταξύ
επιχειρήσεων που εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου, και ανθρώπων που επηρεάζονται από τις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής). 90
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Κενά στην πορεία προς μια ισχυρή κλιματική δημοκρατία
Ανθρώπινα δικαιώματα και κλιματική αλλαγή: τέσσερα σημαντικά κενά
Το πρώτο σημείο αναφοράς της ανάλυσης κενών (gap analysis) πρέπει να είναι ο εθνικός
κλιματικός νόμος 4936/2022. Πρόσφατα, η Ελλάδα έγινε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με
κλιματικό νόμο, με σκοπό όχι μόνο τη «δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της
προσαρμοστικής ικανότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση της
σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050, με τον πλέον
περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο … τρόπο», αλλά και την «ενίσχυση της ασφάλειας
δικαίου στους … πολίτες», και την «ομαλή μετάβαση της … κοινωνίας στην κλιματική
ουδετερότητα».91
Συνεπώς, με βάση τον σκοπό αυτόν, δεν μπορεί να αγνοείται η αλληλεπίδραση της κλιματικής
αλλαγής και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δυστυχώς, ο νόμος περιλαμβάνει, στην καλύτερη
περίπτωση, μόνο έμμεσες αναφορές στο θέμα: για παράδειγμα, η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας συντάσσει τους τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα μετά από
«ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών», ενώ η ενιαία εθνική βάση κλιματικών
δεδομένων που θα τηρεί το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
αναμένεται να συμβάλλει στην «πρόβλεψη και παρακολούθηση των κινδύνων και επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας ζώνης, την
κοινωνία και την οικονομία».92 Καμία αναφορά σε «κοινωνία» - ή πολύ περισσότερο, σε
ανθρώπινα δικαιώματα- δεν θα υπάρχει στην ετήσια έκθεση προόδου, 93 και δεν προβλέπεται
εξουσιοδοτική διάταξη για την εξειδίκευση της ανάλυσης κοινωνικών επιπτώσεων.
O νόμος έχει και άλλες, πιο «δομικές» αδυναμίες: για παράδειγμα, η «προσαρμογή» είναι μία
δέσμη πολιτικών που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας·94 η θεσμική αυτή αγκύλωση υποτιμά τον «οριζόντιο» χαρακτήρα της προσαρμογής,
και δεν καταλείπει περιθώρια για την ένταξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων (mainstreaming) στο
πλαίσιο αυτό. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για υποβολή
εκθέσεων για το ανθρακικό αποτύπωμα: ωστόσο, απουσιάζουν διατάξεις για την «δέουσα
επιμέλεια» ή την επανόρθωση και αντιστάθμισή των εκπομπών αυτών, τουλάχιστον για τις
μεγαλύτερες από αυτές, όπως απαιτούν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που
αναφέρθηκαν πιο πάνω:95 πράγματι, τα «πράσινα πιστοποιητικά» που προβλέπονται96 είναι
διάτρητα, δεν ικανοποιούν τα διεθνή πρότυπα, και δεν συνιστούν αντιστάθμιση. 97 Κοντολογής,
σε αντίθεση με το διεθνές νομικό πλαίσιο, όχι μόνο δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά σε τυχόν
επιπτώσεις στα «ανθρώπινα δικαιώματα» και την «δικαιότητα» (equity), αλλά απουσιάζει κάθε
μηχανισμός παρακολούθησης και λογοδοσίας, πόσο μάλλον πρόληψης και επανόρθωσης.
Το δεύτερο σημείο αναφοράς της ανάλυσης θα πρέπει να είναι οι πολιτικές και μέτρα
προσαρμογής της χώρας. Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, η ύπαρξη παρόμοιων μέτρων και πολιτικών
είναι, εκτός των άλλων, απαίτηση που απορρέει και από την υποχρέωση προστασίας και
υλοποίησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Η τελευταία έκθεση της IPCC παρατηρεί ότι “ institutional frameworks, policies and instruments
that set clear adaptation goals and define responsibilities and commitments and that are
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coordinated amongst actors and governance levels, strengthen and sustain adaptation actions
(very high confidence). Sustained adaptation actions are strengthened by mainstreaming
adaptation into … policy planning cycles, statutory planning, monitoring and evaluation
frameworks …”.98 Ωστόσο, η ισχύουσα Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή [που
παραμένει σε ισχύ, μετά τη θέσπιση του εθνικού κλιματικού νόμου, «μέχρι την αναθεώρησή της
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 4» (ενν. του ν. 4414/2016)]99 είναι κείμενο χωρίς
κανονιστικό περιεχόμενο, το οποίο αρκείται σε διαπιστώσεις, κατευθύνσεις και συστάσεις
(συνήθως περαιτέρω μελετών): για παράδειγμα, στο κρίσιμο τομέα της υγείας (που άπτεται του
ανθρώπινου δικαιώματος στην υγεία) η Στρατηγική προτείνει «συνεργασία με φορείς» (χωρίς να
τους ορίζει), «μέτρα αυτοπροστασίας» (!) και εσωτερικές δράσεις ενημέρωσης στον τομέα
υγείας.100
Τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν σημαντικά μετά τη θέσπιση του εθνικού κλιματικού νόμου: μέχρι
σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η επικαιροποιημένη Εθνική Στρατηγική που προβλέπουν οι διατάξεις
του.101 Σε κάθε περίπτωση, όταν αυτό συμβεί, θα είναι «κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού
με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών»,102 που επίσης δεν θα έχει κανονιστικό
περιεχόμενο: από τη φύση τους, όμως, μη δεσμευτικά κείμενα δεν ικανοποιούν τη θεμελιώδη
υποχρέωση ενός κράτους για προστασία, σεβασμό και υλοποίηση ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Το τρίτο σημείο αναφοράς της gap analysis θα πρέπει να είναι οι ενέργειες των εθνικών
θεσμών ανθρώπινων δικαιωμάτων.103
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι o «εθνικός
θεσμός προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα » και το
ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας στα ζητήματα προστασίας και προώθησης των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, με βασικούς σκοπούς (μεταξύ άλλων) «τη διαρκή παρακολούθηση
των θεμάτων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου», «τη δημόσια ενημέρωση και την
προώθηση της σχετικής έρευνας», «την ανταλλαγή εμπειριών σε υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο
με ανάλογα όργανα άλλων κρατών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς» και την
«διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής».104
Η Επιτροπή έχει κατά την τελευταία τριετία
πραγματοποιήσει δυο ειδικές συναντήσεις με θέμα το δικαίωμα στο περιβάλλον και την κλιματική
δημοκρατία. Παρόλα αυτά, δεν υπέβαλε παρατηρήσεις στον εθνικό κλιματικό νόμο.105 Επίσης,
στις πρόσφατες παρατηρήσεις της στα πλαίσια της περιοδικής επισκόπησης του ΟΗΕ για την
κατάσταση ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα δεν συμπεριέλαβε αναφορά στο θέμα,
μολονότι ορισμένες συστάσεις – όπως η σύσταση προς την ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη
κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα – θα ήταν θετικές,
όταν (και εφόσον) υλοποιηθούν.106 Το πιο πρόσφατο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα
(2014) αναφέρεται επιγραμματικά μόνο στην κλιματική αλλαγή, και μόνο στα πλαίσια του
δικαιώματος στο περιβάλλον, και όχι άλλων δικαιωμάτων.107 Ο ρόλος της ΕΕΔΑ στην προώθηση
ενός συμπαγούς πλαισίου ανθρώπινων δικαιωμάτων μπροστά στην πρόκληση της κλιματικής
αλλαγής είναι κομβικός.
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Ο Συνήγορος του Πολίτη, μολονότι έχει ασχοληθεί με το θέμα, δεν φαίνεται να το έχει
προσεγγίσει από τη σκοπιά των ανθρώπινων δικαιωμάτων: οι πρόσφατες αναφορές του για τα
δικαιώματα του παιδιού τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, και την ισότητα των φύλων,
δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.108
Η Μόνιμη Eιδική Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της
Βουλής επίσης δεν έχει ασχοληθεί ειδικά με το θέμα.109 Καμία αναφορά δεν μπορεί να βρεθεί στην
κλιματική αλλαγή στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2021),110 στο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2027 (2021),111 και μόνο μία
σύντομη αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φίλων (ΕΣΔΙΦ) 2021-2025
(2021):112 όχι μόνο τα σχέδια δράσης δεν είναι τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση και την
προαγωγή των αντίστοιχων δικαιωμάτων, αλλά και οι συντάκτες δεν αξιοποίησαν τις διεθνείς
εξελίξεις, όπως (ενδεικτικά) την έκθεση της IPCC,113 σειρά εκθέσεων του ΟΗΕ114 και της
UNICEF115 για τα ίδια ακριβώς θέματα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εθνικοί θεσμοί καλούνται τα τελευταία χρόνια – που
χαρακτηρίζονται από την οικονομική κρίση, την πανδημία, το μεταναστευτικό, και πιο πρόσφατα
την Ουκρανική κρίση και τις συνέπειές της - να επιτελέσουν ένα δύσκολο έργο. To έργο αυτό
δυσχεραίνεται από την έλλειψη πόρων, τη σχετική υποβάθμιση των εθνικών θεσμών ανθρώπινων
δικαιωμάτων (ως συμβούλων της πολιτείας), την έμφαση στις τρέχουσες προκλήσεις, τον
αυτοπεριορισμό στην εξέταση οριοθετημένων «θεματικών» (που υπονομεύει πιο «συστημικές»
θεωρήσεις) και την αγκύλωση των αρμοδιοτήτων τους, που διαχωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα
από το περιβάλλον (ωσάν το δικαίωμα στο τελευταίο να μην ήταν, και αυτό, ανθρώπινο δικαίωμα).
Με τις παραπάνω επιφυλάξεις, η σύντομη αυτή επισκόπηση δείχνει ότι ούτε το πρόβλημα έχει
αναγνωριστεί, ούτε (πολύ περισσότερο) υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος συστηματικός
μηχανισμός λογοδοσίας για την κλιματική δικαιότητα και την αλληλεπίδραση ανθρώπινων
δικαιωμάτων και κλιματικής αλλαγής.
Μία πιθανή νομοθετική λύση – που υιοθετείται από την πρόταση κλιματικού νόμου της κοινωνίας
πολιτών- είναι η πρόβλεψη της εκτίμησης κοινωνικών επιπτώσεων (social impact assessment, η
οποία περιλαμβάνει και την «ανάλυση επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα», human rights
impact assessment, HRIA)116 για κάθε σημαντικό μέτρο που βασίζεται στον εθνικό κλιματικό νόμο,
και η θεσμοθέτηση ειδικού φορέα για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπινων
δικαιωμάτων και κλιματικής αλλαγής: ο ειδικός φορέας θα μπορούσε να υιοθετήσει τη
μακροπρόθεσμη οπτική, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εθνικούς θεσμούς, που εστιάζουν σε
συγκεκριμένες, παρούσες (ή άμεσα επικείμενες) παραβιάσεις ή απειλές παραβιάσεων.117
Βλ. Τhe Greek Ombudsman Report. (2019). The Greek Ombudsman’s Report (Article 72 Law 4488/2017) on the
implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=GRC&Lang=EN Επίσης:
Συνήγορος του Πολίτη. (2020). Ειδικές Αρμοδιότητες. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο:
https://www.synigoros.gr/api/files/download/205
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διαδίκτυο: https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf
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UNICEF. (2021). The Climate Crisis is a Child Rights Crisis. Introducing the Children’s Climate Risk Index. Διαθέσιμη στο
διαδίκτυο: https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis
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Δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό, οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν ισχύουν μόνο για τους εθνικούς
θεσμούς. To τέταρτο σημείο αναφοράς της gap analysis θα πρέπει να είναι οι ενέργειες των
ενωσιακών θεσμών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική, η Ε.Ε.
εκπονεί κάθε τετραετία σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
τελευταία εκδοχή του οποίου αναγνωρίζει τον ισχυρό δεσμό μεταξύ κλιματικής αλλαγής και
ανθρώπινων δικαιωμάτων: “the other key transition is driven by global environmental challenges
such as environmental degradation, pollution and climate change. The link between these
challenges and human rights is becoming clearer… Civil society and environmental human rights
defenders are playing a key role in calling out human rights violations and demanding action to
protect the planet and its climate. Building a sustainable environmental future is a key goal, cutting
across traditional lines between the economy and security, and between internal and external
policy dimensions. The negative impacts of environmental degradation and climate change
threaten and can multiply the challenges to a range of rights – to health, food, water, universal
education and even life itself…”.118
Παρόμοια αναγνώριση θα έπρεπε να υπάρχει και στο εσωτερικό της Ε.Ε. : δυστυχώς, μέχρι
σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει μία ολοκληρωμένη «μελέτη χαρτογράφησης» των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των δικαιωμάτων του ΧΘΔΕΕ, και μάλιστα
τη στιγμή που έχουν καταγραφεί (1. 2022), τουλάχιστον 17 κλιματικές υποθέσεις που τον
επικαλούνται (ενώπιον εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαστηρίων):119 έτσι, μολονότι οι πολίτες
της Ένωσης ζητούν την εφαρμογή του ΧΘΔΕΕ σε θέματα κλιματικής αλλαγής, οι κατεξοχήν
αρμόδιοι θεσμοί σιωπούν. Αν η χαρτογράφηση αυτή υπήρχε, οι συνέργειες με την επιστημονική
δουλειά για την προσαρμογή και την εκτίμηση των επιπτώσεων για την κλιματική αλλαγή σε
ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν εξαιρετικές.120 Ούτε η τελευταία (2022) ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Fundamental Rights Agency, FRA) της Ε.Ε. - μία σημαντική
παρέμβαση για την κατάσταση των δικαιωμάτων στην Ε.Ε..- δεν αναφέρεται πουθενά στην
κλιματική αλλαγή,121 και το ίδιο ισχύει για την αντίστοιχη έκθεση (2021) της Ε.Ε.122 Οι στόχοι της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ενίσχυση της εφαρμογής του ΧΘΔΕΕ είναι ευπρόσδεκτοι, ούτε
εκεί μπορεί να βρεθεί κάποια μέριμνα για τις ιδιαίτερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.123
Τουλάχιστον, το πρόβλημα αναγνωρίζεται από τις πρόσφατες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την
αναπηρία 2021-2030124 ( “climate change can also have a more significant impact on persons
with disabilities who may be at risk when key services and infrastructure are affected”) και την
ισότητα των φύλων125 [“women and men are not equally affected by green policies tackling climate
change (there are less possibilities for women as climate refugees), or the clean transition (there
are more women in energy poverty), emission-free transport (more women use public
transport)…], αν και οι διάφορες δράσεις θεσμοθέτησης και λογοδοσίας που περιλαμβάνονται
εκεί δεν έχουν ειδική στόχευση στην κλιματική αλλαγή.
Σημαντικό κενό στο ενωσιακό νομικό πλαίσιο είναι η απουσία πρόσβασης στη δικαιοσύνη:
πρόσφατα, στα πλαίσια της People’s Climate Case ενώπιον του ΔΕΕ, κρίθηκε ότι ακόμα και η
της πρότασης της κοινωνίας των πολιτών για κλιματικό νόμο. Ο κεντρικός ρόλος στην εκτίμηση αυτή επιφυλάσσεται σε
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https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/climatelawgr_legislative_proposal_post_consultation.pdf
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σοβαρή παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης δεν συνεπάγεται
την πρόσβαση στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.126 Ακόμα χειρότερα, το πρόσφατο
«ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»127 δεν περιέχει ρητή διάταξη για την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη. Με τα δεδομένα αυτά, το «κενό» πρόσβασης στη δικαιοσύνη πρέπει να καλυφθεί από
τα εθνικά δικαστήρια, τα οποία μπορούν να απευθύνουν, εφόσον απαιτηθεί, προδικαστικά
ερωτήματα στο ΔΕΕ: για να αρθούν σχετικές αμφιβολίες, η πρόταση της κοινωνίας των πολιτών
για εθνικό κλιματικό νόμο θεσπίζει δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση
στον δικαστικό έλεγχο της διοικητικής παράλειψης νομοθέτησης.128

Κράτος δικαίου και κλιματική αλλαγή: έξι σημαντικά κενά
Το παρόν κείμενο δεν μπορεί να εξαντλήσει τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή στο
κράτος δικαίου. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, θα εξεταστούν ορισμένες συγκλίσεις και
αποκλίσεις μεταξύ των συστατικών του κράτους δικαίου και της παγκόσμιας ανταπόκρισης στην
κλιματική αλλαγή, καθώς και ο τρόπος που (πρέπει να) αντιμετωπίζονται από το εθνικό δίκαιο.
H πρώτη πρόκληση είναι η διαφάνεια (η οποία συνδέεται και με την υποχρέωση
παρακολούθησης και λογοδοσίας σε θέματα ανθρώπινωv δικαιωμάτων, όπως και την καλή
διοίκηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς). Ο νέος κλιματικός νόμος δεν αγνοεί τα θέματα
διαφάνειας,129 και φυσικά ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα
και την περιβαλλοντική πληροφορία. Ωστόσο, μία προσεκτική ανάγνωση εγείρει σημαντικές
επιφυλάξεις. Για παράδειγμα, δεν προβλέπεται ρητά η ενεργητική δημοσιοποίηση των εκθέσεων
απογραφής και επαλήθευσης των εκπομπών από ορισμένες επιχειρήσεις,130 και δεν
δημοσιοποιούνται τα «πράσινα πιστοποιητικά» με τα οποία δήθεν θα αντισταθμίζονται οι
εκπομπές:131 για το ίδιο λόγο, δεν προβλέπεται και «Παρατηρητήριο» για τον μετριασμό των
εκπομπών (σε αντίθεση με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή), το οποίο θα διασφάλιζε τη
συνεχή, αδιάκοπη διαφάνεια. Η διαφάνεια ενισχύει τη λογοδοσία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων:
από την άποψη αυτή, η «αυτό-καταγραφή» των εκπομπών από τις επιχειρήσεις θα μπορούσε εν
μέρει να αντισταθμιστεί από την κατάλληλη προστασία των μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος
(whistleblowers), αλλά η Ελλάδα ηθελημένα καθυστερεί την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας132
(παρόλο που ανακοίνωσε ότι θα το έκανε μέχρι τον Ιούλιο 2022 – σε κάθε περίπτωση, κατά
παράβαση της προθεσμίας).133
Υιοθετώντας έναν άλλο δρόμο, που εναρμονίζεται με τη φύση του κλίματος ως του κατεξοχήν
κοινού αγαθού (η διαχείριση του οποίου δεν μπορεί να καλύπτεται από εμπιστευτικότητες και
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αποσιωπήσεις) η πρόταση της κοινωνίας πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο υιοθετεί ευρύτατη
ενεργητική και παθητική δημοσιότητα όχι μόνο για τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
του, αλλά όσες αποτελούν την αιτιολογική βάση των προηγούμενων·134 παράλληλα ενσωματώνει
την οδηγία για τους whistleblowers, η οποία περιλαμβάνει ρητή αναφορά στις αναφορές
παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία του κλίματος.135
Η δεύτερη πρόκληση είναι η σαφήνεια και σταθερότητα. Σε κλιματικά θέματα, μία έκφανση
της πρόκλησης αυτής είναι η «μονοσήμαντη» κατεύθυνση προς τη μείωση των εκπομπών, η
οποία είναι και η μόνη που εναρμονίζεται με τη Συμφωνία των Παρισίων. Δυστυχώς, ο κλιματικός
νόμος 4936/2022 δεν αποκλείει ρητά την αναθεώρηση των ενδιάμεσων κλιματικών στόχων προς
το χειρότερο, και δεν ορίζει με σαφήνεια και περιοριστικό χαρακτήρα τους λόγους για τους οποίους
η αρμόδια Διεύθυνση μπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση των ενδιάμεσων κλιματικών στόχων.136
Δύο ακόμα συναφή κενά πρέπει να σημειωθούν: αφενός, δεν διευκρινίζεται η διαδικασία και το
αρμόδιο όργανο θέσπισης ορισμένων μέτρων προσαρμογής με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.137
Αφετέρου, η σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής (ΕΕΚΑ) δεν ορίζεται με
ακρίβεια στον νόμο, καθώς δεν προσδιορίζεται πόσα μέλη προέρχονται από ΜΚΟ, παραγωγικούς
φορείς (και ποιους) την ακαδημαϊκή κοινότητα. Πρόκειται για σπάνιο παράδειγμα οργάνου με
κρίσιμες αρμοδιότητες, αλλά άγνωστη σύνθεση: έτσι, καταλείπεται σε κάποιο Υπουργό η
δυνατότητα επιλογής όχι μόνο των μελών, αλλά και του μείγματος – με άλλα λόγια, η δυνατότητα
αλλοίωσης κατά το δοκούν του χαρακτήρα της Επιτροπής.
Η τρίτη πρόκληση είναι η ανεξαρτησία των αποφάσεων (η οποία είναι αδύνατη χωρίς την
επιστημονική τους τεκμηρίωση). Όπως απέδειξε η εξαιρετικά αρνητική εμπειρία της
διαχείρισης της πανδημίας, θα πρέπει να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός διαχωρισμός των
«επιστημονικών» και των «διοικητικών», «κοινωνικών» η «πολιτικών» συμβολών στις διαδικασίες
αποφάσεων. Στην περίπτωση του εθνικού κλιματικού νόμου, κανένα από τα επιστημονικά όργανα
δεν διαμορφώνεται ως ανεξάρτητη αρχή, και κανένα δεν χαρακτηρίζεται, έστω συμβολικά, ως
«ανεξάρτητο». Το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ) δεν έχει
αμιγώς επιστημονικό χαρακτήρα (καθώς συμμετέχουν, ενν. με δικαίωμα ψήφου, σε αυτό
εκπρόσωποι υπουργείων), ενώ η σύνθεση και των δύο οργάνων (ΕΕΚΑ, ΕΣΠ) εγείρει ζητήματα
σύγκρουσης συμφερόντων (καθώς στην ΕΕΚΑ συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου αδιευκρίνιστα οι
«παραγωγικοί», και ενδεχομένως ρυθμιζόμενοι, φορείς, ενώ στο ΕΣΠ ένας συγκεκριμένος κλάδος
ρυθμιζόμενων φορέων, δηλαδή ο ΣΕΒ).138 Προφανώς, οι ρυθμιζόμενοι φορείς και κλάδοι
μπορούν (και πρέπει) να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις, και οι απόψεις τους να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη: η συμμετοχή, και μάλιστα η επιλεκτική συμμετοχή, σε όργανα αποφάσεων
(οριστικών ή μη), όμως, είναι διαφορετικό ζήτημα. Τέλος, ο νόμος δεν ορίζει ρητά ότι επιβάλλεται
η χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης επιστήμης, κάτι που, επίσης, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι
απορρέει από το διεθνές δίκαιο.139 Σε αντίστιξη με τα παραπάνω, η πρόταση της κοινωνίας των
πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο επιφυλάσσει κεντρικό ρόλο στα αλληλένδετα ζητήματα του
μετριασμού και της προσαρμογής σε ανεξάρτητη αρχή, και επιβάλλει με ειδική διάταξη τη χρήση
της βέλτιστης διαθέσιμης επιστήμης – μία πρόβλεψη που δεν θα επιτρέψει να αγνοηθεί παντελώς
η κρατούσα επιστημονικά άποψη, και θα αποκλείσει την επίκληση τουλάχιστον εμφανώς
αντιεπιστημονικών ισχυρισμών.140
H τέταρτη πρόκληση είναι ο μελλοντοστραφής (forward-looking) χαρακτήρας των
αποφάσεων που αφορούν τον μετριασμό των εκπομπών και την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή. Η πρόκληση αυτή συνδέεται με τουλάχιστον τρία κριτήρια του κράτους του δικαίου – τη
Άρθ. 14 παρ. 2 έως παρ. 11 πρότασης της κοινωνίας των πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο.
Άρθ. 2 παρ. 1 (α)(v), κα Παράρτημα, Μέρος Ι (Ε), εδάφιο 2 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.
136
Άρθ. 8 παρ. 1 ν. 4936/2022 (Α’ 195).
137
Άρθ. 10 παρ. 3 (γ) και (ε) ν. 4936/2022 (Α’ 195).
138
Πρβλ. άρθ. 28 και 29, αντίστοιχα για ΕΣΠ και ΕΕΚΑ, ν. 4936/2022 (Α’ 195).
139
Πρβλ. το Προοίμιο της Συμφωνίας των Παρισίων (όπου τα μέρη αναγνωρίζουν «την ανάγκη για μια αποτελεσματική και
προοδευτική αντιμετώπιση της επείγουσας απειλής της κλιματικής αλλαγής με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές
γνώσεις»), καθώς και τα άρθ. 4 παρ. 1, 7 παρ. 5, και 14 παρ. 1 (β).
140
Άρθ. 6 κλιματικού νόμου (WWF).
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μη-αναδρομικότητα, τη συνεκτικότητα κα την εφαρμοσιμότητα των νόμων. H τελευταία
έκθεση της IPCC παρατηρεί ότι “many sectors and systems, such as flood risk management,
critical infrastructure and reforestation, are on self-reinforcing development paths that can result
in lock-ins and prevent changes needed to reduce risks in the long term and achieve adaptation
targets. Forward-looking and adaptive planning can avoid path-dependencies, maladaptation,
and ensure timely action (high confidence)…” .141 O μελλοντοστραφής χαρακτήρας των σχετικών
αποφάσεων υπονομεύεται όχι μόνο από βραχυπρόθεσμες, αλλά (ιδίως στην ελληνική πρακτική)
και από παρελθοντοστραφείς αποφάσεις, όπως η ex-post facto νομιμοποίηση παράνομων
δραστηριοτήτων (π.χ., η «τακτοποίηση» αυθαίρετων κτιρίων,142 ή η εξαίρεση των λεγόμενων
«οικιστικών» πυκνώσεων από τη δασική νομοθεσία143), και η συνέχιση υφιστάμενων, νόμιμων ή
μη, δραστηριοτήτων χωρίς την απαίτηση προσαρμογής στη νεότερη νομοθεσία (όπως η, πολύ
συνηθισμένη, παροχή νομοθετικού καλύμματος σε δραστηριότητες των οποίων η περιβαλλοντική
αδειοδότηση έχει εκπνεύσει). Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η προσαρμογή είναι στρεβλή
(maladaptation) ή παντελώς αδύνατη. Έτσι, το επισπεύδον υπουργείο θα έπρεπε να γνωρίζει ότι
οι διατάξεις του κλιματικού νόμου για την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στην
περιβαλλοντική αδειοδότηση θα μείνουν ανεφάρμοστες στην πλειονότητα των
περιπτώσεων, διότι απαιτούν νέα ΑΕΠΟ: πράγματι, μόνο νέες ΑΕΠΟ θα συμπεριλάβουν
«έλεγχος της συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας, ως προς την επίτευξη των εθνικών
στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του ΕΣΕΚ, την αποτύπωση του
τρόπου συμβολής στην κλιματική ουδετερότητα το 2050».144 Αντίθετα, για τη συντριπτική
πλειονότητα των υπόλοιπων έργων και δραστηριοτήτων, το ίδιο Υπουργείο έχει παρατείνει την
ισχύ των ΑΕΠΟ υφιστάμενων έργων, και μάλιστα με διάταξη μεταγενέστερη του κλιματικού
νόμου145 (ενώ δηλαδή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι, με αυτό τον τρόπο, οι διατάξεις του κλιματικού
νόμου καθίστανται ανενεργές).
Η πέμπτη πρόκληση η προσαρμοστική διαχείριση (adaptive management) ή διακυβέρνηση
(government).146 Από τη φύση της, η μορφή αυτή διαχείρισης βασίζεται σε διαδραστικές (iterative)
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και απαιτεί θεσμούς και πλαίσια αξιολόγησης και έγκαιρης
προειδοποίησης. Υπάρχει μία «ένταση» ανάμεσα στη σταθερότητα και τη γενικότητα της
νομοθεσίας και την προσαρμοστική διακυβέρνηση, η οποία μπορεί να ξεπεραστεί με τις
κατάλληλες νομικές επιλογές: θεσμοί διαρκούς και αμερόληπτης παρακολούθησης και
αξιολόγησης, θέσπιση δεσμευτικών δεικτών και στόχων, δυνατότητα ανεξάρτητων,
αποκεντρωμένων και ιεραρχικά κατώτερων oργάνων να ανατροφοδοτούν (αναθεωρούν,
συμπληρώνουν, ή ακόμα και να τροποποιούν, μέσα σε καθορισμένα πλαίσια) αποφάσεις που
έχουν ληφθεί από κεντρικά και ιεραρχικά ανώτερα όργανα, αρμοδιότητες που ενεργοποιούνται
και πρέπει υποχρεωτικά να ασκηθούν όταν υπάρξουν αποκλίσεις από στόχους, αιτιολογία που

141
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), Chapter 13, Executive Summary.
142
Πρβλ. άρθ. 81-125 ν. 4495/2017 (Α’ ), όπως έχουν τροποποιηθεί.
143
Πρβλ. άρθ. 50-55 ν. 4685/2020 (Α’ 92).
144
Άρθ. 18, και ιδίως 18 παρ. 2 ν. 4936/2022 (Α’ 195).
145
Πρβλ. τα εδάφια (γ) και (δ) του άρθ. 2 παρ. 8 ν. 4014/2011, όπως διαμορφώθηκαν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθ.
163 ν. 4951/2022 (A’ 129), σύμφωνα με τα οποία: (i) «η διάρκεια των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του ν. 4685/2020 (Α΄
92) Α.Ε.Π.Ο. παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας από την έκδοσή τους, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης
δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) από τον υπόχρεο φορέα, εάν δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει
των οποίων εκδόθηκαν»· και (ii) το ίδιο ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που έχουν λήξει αν «δεν έχει παρέλθει δεκαπενταετία από την
έκδοσή τους» και «δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αλλαγές στον σχεδιασμό ή
τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας». Δεν ορίζεται φορέας ή διαδικασία με την οποία θα κριθεί η έλλειψη
«ουσιωδών μεταβολών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις αυτές αφήνουν άθικτες
δραστηριότητες που συνεχίζονται χωρίς αλλαγές (business-as-usual), και καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του νεώτερου
νομοθετικού πλαισίου, μαζί με όποιες πρόσθετες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος αυτό περιλαμβάνει.
146
Το IPCC ορίζει την προσαρμοστική διαχείριση ως εξής: “ a process of iteratively planning, implementing, and modifying
strategies for managing resources in the face of uncertainty and change. Adaptive management involves adjusting
approaches in response to observations of their effect and changes in the system brought on by resulting feedback effects
and other variables.” Παρόμοιος είναι και ο ορισμός της προσαρμοστικής διακυβέρνησης (adaptive management). Πρβλ., με
περαιτέρω αναφορές στις εκθέσεις της IPCC: IPCC Glossary. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://apps.ipcc.ch/glossary/
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βασίζεται στα βέλτιστα επιστημονικά δεδομένα, διαφανείς, ανοιχτές, συνεχείς και συμμετοχικές
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και έγκαιρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.147
Ο εθνικός κλιματικός νόμος δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές, καθώς ένας πολύ στενός κύκλος
οργάνων είναι επιφορτισμένος με την εισήγηση (διαμόρφωση), αξιολόγηση και αναθεώρηση των
αποφάσεων, και μάλιστα με ασαφή κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει μόνο τρείς
διαδικασίες «ανατροφοδότησης» - την αναθεώρηση των ενδιάμεσων κλιματικών στόχων, την
αναθεώρηση των τομεακών προϋπολογισμών, και την πρόταση νέων μέτρων και πολιτικών:148
από αυτές, οι 2 πρώτες εκκινούν με εισήγηση της Διεύθυνσης Ποιότητας Περιβάλλοντος, η οποία
έχει εισηγηθεί την αρχική θέσπισή τους και τους έχει αξιολογήσει, ενώ η τρίτη είναι μία τελείως
προαιρετική διαδικασία (που μπορεί να ξεκινήσει η ΕΕΚΑ, μόνο αν υπερβεί τις αδυναμίες που
εκτέθηκαν παραπάνω).
Η έκτη πρόκληση είναι προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους από τη
θεώρηση της κλιματικής αλλαγής ως έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να διακριθούν τρεις
πιθανές νομικές αντιδράσεις: πρώτον η παρέκκλιση (derogation) από ένα καθεστώς προστασίας
(όπως, στην περίπτωση της ΕΣΔΑ, «εν περιπτώσει…δημοσίου κινδύνου απειλούντος την ζωήν
του έθνους»)·149 η δυνατότητα θέσπισης με νόμο επιτρεπτών περιορισμών σε ορισμένο
δικαίωμα (όπως, πάλι κατά την ΕΣΔΑ, η θέσπιση περιορισμών στο δικαίωμα σεβασμού της
ιδιωτικής ζωής, π.χ. για τη δημόσια ασφάλεια, ή την προάσπιση της τάξεως)·150 και η δυνατότητα
νομοθέτησης με ταχείες διαδικασίες (όπως η διαδικασία του «κατεπείγοντος» νομοσχεδίου,151
ή η πολύ συνηθισμένη νομοθέτηση με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου «σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης»152). Η πιθανότητα – ή μάλλον ο
κίνδυνος- προσφυγής σε παρόμοιες λύσεις είναι υπαρκτός: κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
πάνω από 40 ενημερώσεις (notifications) για παρεκκλίσεις από την ΕΣΔΑ υποβλήθηκαν στο
Συμβούλιο της Ευρώπης.153 Παρόλα αυτά, παρόμοιες λύσεις πρέπει να αποκλειστούν από το
νομικό πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για πολλούς λόγους.
Πρώτον, διότι ενισχύουν την εκτελεστική εξουσία χωρίς επαρκή αντίβαρα, δημιουργώντας
απειλές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανόμενης και της υποβάθμισης – ή μάλλον,
εξαφάνισης – της δημόσιας συμμετοχής.154 Η πραγματική απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα
είναι η κλιματική αλλαγή: ένα κράτος δεν πρέπει να την «ενισχύει» τις επιπτώσεις της στα
ανθρώπινα, αλλά να κάνει ακριβώς το αντίθετο.
Δεύτερον, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους: η κλιματική αλλαγή, ως μία
μακροπρόθεσμη, εξελισσόμενη διαδικασία στην οποία είναι ακόμα δυνατή η προσαρμογή, ούτε
συνιστά «επείγουσα» και «απρόβλεπτη» ανάγκη, ούτε προς το παρόν «δημόσιο κίνδυνο» που
απειλεί τη ζωή του έθνους. Η υποκατάσταση των ουσιαστικών μέτρων προσαρμογής από την
περιστολή των δικαιωμάτων θα αποτελούσε κατάχρηση τόσο του δικαίου των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, όσο και του δικαίου προστασίας του κλίματος.155
Τρίτον, οι περιορισμοί πρέπει να προβλέπονται πάντα από νόμο, και όπως εκτέθηκε πιο πάνω,
το νομικό πλαίσιο για την προσαρμογή είναι ελλιπές.

147
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §17.3.1.3.5.
148
Αντίστοιχα, άρθ. 8 παρ. 1 (α), 7 παρ. 3 (β) και 29 παρ. 2 (στ) ν. 4936/2022 (Α’ 195).
149
Άρθ. 15 ΕΣΔΑ.
150
Άρθ. 8 παρ. 2 ΕΣΔΑ.
151
Άρθ. 76 παρ. 4 Σ· άρθ. 109 Κανονισμού της Βουλής.
152
Άρθ. 44 παρ. 1 Σ.
153
Council of Europe. (2022). Notifications under Article 15 of the Convention in the context of the COVID-19 pandemic.
Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://www.coe.int/en/web/conventions/derogations-covid-19
154
C. Fatovic. (2019). Emergencies and the Rule of Law. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο:
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-93 . Επίσης, πρβλ.
τις παρατηρήσεις στην έκθεση: REDRESS.(2012). Extraordinary Measures, Predictable Outcomes: Security Legislation and
the Prohibition of Torture, σ. 20-26.
155
Πρβλ. άρθ. 17 ΕΣΔΑ, το οποίο απαγορεύει τη χρήση της Σύμβασης για την καταστροφή των δικαιωμάτων που αυτή
αναγνωρίζει (δηλ., την κατάχρηση των περιορισμών).
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Τέταρτον, διότι οι όποιοι περιορισμοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για άλλους,
«ανομολόγητους» λόγους:156 η προστασία της δημόσιας τάξης, για παράδειγμα, δεν ταυτίζεται με
την προστασία του κλίματος, ούτε η αποσταθεροποίηση του κλίματος συνεπάγεται υπονόμευση
της δημόσιας τάξης.
Πέμπτον, διότι παρόμοιοι περιορισμοί πρέπει να είναι «σχετικοί και επαρκείς» (“relevant and
sufficient”): εδώ, περιορισμοί δικαιωμάτων – π.χ., του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, που το
ΕΔΔΑ συχνά εφαρμόζει και σε περιβαλλοντικές υποθέσεις - δεν είναι άνευ ετέρου ούτε «σχετικοί»
ούτε «επαρκείς» για την ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή. 157
Η λύσεις για τις παραπάνω προκλήσεις είναι πολλαπλές και επαρκείς: σε όλες της περιπτώσεις,
επιβάλλεται ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· για
τους κινδύνους ταχείας επέλευσης που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, ένα σύγχρονο
πλαίσιο για την πολιτική προστασία· για τους κινδύνους αργής επέλευσης (π.χ. την άνοδο των
υδάτων) ο σχεδιασμός που ενσωματώνει τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής. Για όλες τις
περιπτώσεις, η κατάρτιση εκτίμησης κινδύνου εθνικού (ή άλλου κατάλληλου) επιπέδου, η οποία
θα ενσωματώνει τον κλιματικό κίνδυνο (climate risk), είναι υποχρέωση του ενωσιακού δικαίου.158

Πρβλ. άρθ. 18 ΕΣΔΑ, που δεν επιτρέπει την «υποκριτική» επιβολή περιορισμών (τη χρήση των περιορισμών για άλλους
λόγους για τους οποίους προβλέπονται – π.χ., την επίκληση αδιευκρίνιστων κινδύνων «δημόσιας τάξης» για να θεραπευτούν
διοικητικές ή κυβερνητικές ολιγωρίες και αστοχίες στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής).
157
Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις στο: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2020). Emergency
measures and COVID-19: Guidance. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://www.ohchr.org/en/documents/tools-andresources/emergency-measures-and-covid-19-guidance
158
Πρβλ. άρθ. 6 Απόφασης (ΕΕ) αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης όπως ισχύει, ιδίως
μετά την τροποποίηση του από τις Αποφάσεις (ΕΕ) 2019/420 και 2021/836. Επίσης πρβλ.: Joint Research Center. (2021).
Recommendations for National Risk Assessment for Disaster Risk Management in EU: Where Science and Policy Meet,
Version 1 (EUR 30596 EN). Publications Office of the European Union, Luxembourg.
156
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Β. ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η κατάσταση σήμερα

Η ένταξη του «σχεδιασμού» στον μετριασμό (mitigation) των καθαρών εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι απαίτηση του διεθνούς δικαίου
για την κλιματική αλλαγή.159 Επίσης, είναι απαίτηση που απορρέει από την ανάγκη «οριζόντιας»
ενσωμάτωσης των ενωσιακών πολιτικών,160 και, εν τέλει, από το ελληνικό Σύνταγμα.161 Στο
πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να γίνει λόγος για ένα «δικαίωμα στον σχεδιασμό».162 Το
παρόν κείμενο είναι μία προσπάθεια αξιολόγησης της επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού σε μία
ειδικότερη (αλλά πολύ σημαντική) μορφή σχεδιασμού – τον χωρικό σχεδιασμό. Πριν από
οποιαδήποτε αξιολόγηση, ωστόσο, είναι απαραίτητη μία βασική κατανόηση και συστηματοποίηση
των προκλήσεων που θέτει στον χωρικό σχεδιασμό η ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή: όπως
σύντομα θα γίνει κατανοητό, οι προκλήσεις αυτές είναι τόσο πολυδιάστατες και διαπλεκόμενες,
που η ίδια η αυτονομία του χωρικού σχεδιασμού (ενν. απέναντι σε άλλες μορφές σχεδιασμού) θα
πρέπει να αμφισβητηθεί: πράγματι, μπορεί να τεθεί το ερώτημα αν εξακολουθεί να έχει νόημα μία
μορφή «χωρικού» σχεδιασμού, αποκομμένου από άλλους τομείς και θεματικές πολιτικής. Αυτό
θα επιχειρηθεί στις επόμενες σελίδες: κύρια βάση αναφοράς θα είναι οι εκθέσεις της IPCC, που
έχουν πλούσιες (αλλά διάσπαρτες, και ασυστηματοποίητες) αναφορές στο θέμα.
To πρώτο ερώτημα που πρέπει να διερευνηθεί είναι ποιοι πρέπει να είναι οι σκοποί και οι
επιλογές της «χωρικής ανάπτυξης»163 μπροστά στην πρόκληση (και την πραγματικότητα) της
κλιματικής αλλαγής. Οι σκοποί αυτοί δεν είναι κατ’ ανάγκη καινοφανείς, αλλά αποκτούν νέο
περιεχόμενο (και επιτακτικότητα) μπροστά στις νέες συνθήκες. Μία απόπειρα σύνοψης των
σκοπών αυτών γίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί· ένας σύντομος σχολιασμός ακολουθεί στις
επόμενες παραγράφους.

Πρβλ. σχετικές αναφορές στα άρθ. 3 παρ. 3 (γ), 3 παρ. 4, 4 παρ. 1 (β), (ε) και (στ), 4 παρ. 2 (ε) Σύμβασης-πλαίσιο για τις
Κλιματικές Μεταβολές, και άρθ. 4 παρ. 2 (β), 4 παρ. 4 (α), 4 παρ. 19, 5 παρ. 1, 6 παρ. 8 (γ), 7 παρ. 9 [περ. (β), (γ), (ε)] στη
Συμφωνία των Παρισίων.
160
N. Dondt. (2003). Integration of Environmental Protection into Other EC Policies: Legal Theory and Practice (The Avosetta
Series), Europa Law Publishing. H ενσωμάτωση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας σε κάθε ενωσιακή
πολιτική (ή σε κάθε εθνική πολιτική, που ενσωματώνει την αντίστοιχη ενωσιακή) έχει κωδικοποιηθεί επίσης στο άρθ. 37
ΧΘΔΕΕ, σύμφωνα με το οποίο «το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει
να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης».
Σύμφωνα με το άρθ. 51 παρ. 1 (α) ΧΘΔΕΕ, η αρχή αυτή εφαρμόζεται και «στα κράτη μέλη, …όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της
Ένωσης», στο οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνονται, εκτός από την ενωσιακή νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή, και οι
σχετικές διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει και η ΕΕ.
161
Πρβλ., τα άρθ. 24 παρ. 2, παρ. 5-6, ιδίως σε συνδυασμό με τα άρθ. 24 παρ. 1 (β), 25 παρ. 1 (β, γ, δ), 25 παρ. 2, 18 παρ. 5
και 17 παρ. 1 («η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα ομως που απορρέουν από αυτή δεν
μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος»): όσον αφορά το τελευταίο από αυτά, φυσικά η ανταπόκριση στην
κλιματική αλλαγή θα πρέπει να θεωρηθεί η επιτομή του γενικού συμφέροντος. Πρβλ. επίσης, στον βαθμό που η ανταπόκριση
στην κλιματική αλλαγή απορρέει από το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, άρθ. 28 και την ερμηνευτική δήλωση σε αυτό. Πρβλ.,
επίσης, τα άρθ. 21 παρ. 1 (α) και 21 παρ. 3, σύμφωνα με τα οποία «η παιδική ηλικία τελ[εί] υπό την προστασία του Κράτους»
(καθώς αφορά και τη διαγενεακή ισότητα) και «το Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την
προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων» (καθώς η κλιματική αλλαγή απειλεί
την υγεία, ειδικά για ευάλωτα άτομα, όπως οι ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι).
162
Κατά τις International Guidelines on Urban and Territorial Planning (στις οποίες παραπέμπει και η New Urban Agenda –
Habitat III του ΟΗΕ), “Urban and territorial planning contributes to increased human security by strengthening environmental
and socioeconomic resilience, enhancing mitigation of, and adaptation to, climate change and improving the management of
natural and environmental hazards and risks...” [μέρος B3, 12 (b)].
163
Ως «χωρική ανάπτυξη» νοείται «η διαδικασία μετασχηματισμού του χώρου μιας επικράτειας μέσω της επέμβασης και
επέκτασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε όλες τις χωρικές διαστάσεις, δηλ. κοινωνικο-οικονομική, φυσική/ οικιστική,
γεωγραφική και γεωπολιτική, πολιτιστική, και περιβαλλοντική. Υπό αυτή την έννοια, ο όρος χωρική ανάπτυξη, περιλαμβάνει
συγκεκριμένες επιλογές και στόχους μεταξύ άλλων για τη δημιουργία οικιστικών συνόλων, περιοχών παραγωγικών
δραστηριοτήτων, δικτύων υποδομής αλλά και τη διατύπωση πολιτικών προώθησης για κάθε άλλη ανθρώπινη παρέμβαση
που μετασχηματίζει το χώρο…» [άρθ. 2 περ. β) π.δ. 90/2018 (Α’ 162)].
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Σκοπός

Μετάφραση

Βασικές αναφορές

Μετριασμός μέσω της
γεωργοκτηνοτροφίας,
δασοκομίας και αλλαγής
χρήσεων γης

AFOLU (Agriculture, Forestry,
Land Use) mitigation

IPCC WGIII AR6 §§ 7.4, 7.6, 7.7,
12.5, 12.6

Διαχείριση κινδύνων
καταστροφών

Disaster risk management

IPCC WGII AR6 §§ 16.1-16.2, 16.5,
17.2-17.3

Ανάπτυξη ανθεκτική στην
κλιματική αλλαγή

Climate resilient development
(CRD)

IPCC WGII AR6 §§ 2.6.7, 5.4.13,
6.3.7, 8.6, 18 WG III 4.3.1.4

Ενίσχυση συνεργειών με
«συγγενείς» πολιτικές

Synergies

IPCC WGII AR6 §§ 1.5.1, 4.6.5, CC
FEASIB.3

Αποφυγή ή διαχείριση της
στρεβλής προσαρμογής και
γεφύρωση του
«ελλείμματος
προσαρμογής»

Maladaptation and adaptation
gaps

IPCC WGII AR6 §§ 1.1.2, 5.13.4,
5.14, 6.2.6, 6.3.2, CCP 6.3.2.2., 6.4,
7.4.3, 8.4.5, Πίνακας 8.4, 8.5.1, 8.6.1,
16.3.2.5, Πίνακας 16.2, 17.5.1,
18.2.5.1.2

O πρώτος σκοπός του «χωρικής οργάνωσης»164 σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να
είναι η διασφάλιση του απαραίτητου χώρου για μετριασμό των εκπομπών από την
αγροκτηνοτροφία, τη δασοκομία και την αλλαγή χρήσεων γης. H σημασία αυτών των πηγών
και αποθηκών άνθρακα προκύπτει κατευθείαν από το διεθνές δίκαιο της κλιματικής αλλαγής.165
Κατά την IPCC, o τομέας αυτός [AFOLU (Agriculture, Forestry, Land Use), ή, κατά την ενωσιακή
ορολογία, LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry)] έχει μεγάλα περιθώρια συμβολής
στη μείωση των εκπομπών, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί.166
Στην ελληνική πραγματικότητα, μία πρώτη πρόκληση που ανακύπτει είναι ο σχετικός
διαχωρισμός της δασικής νομοθεσίας και διακυβέρνησης από τον χωρικό σχεδιασμό, σε
επίπεδο νομοθεσίας, πολιτικής και αρμόδιων οργάνων.167 Μία δεύτερη πρόκληση είναι ότι η
απόκλιση ανάμεσα σε τρείς πολύ διαφορετικούς παράγοντες: τον νομικό χαρακτηρισμό της γης
(για παράδειγμα ως δασικής ή μη), την πραγματική χρήση της, και την όποια συμβολή της στις

Ως «χωρική οργάνωση» νοείται, κατά τη νομοθεσία, «η συγκροτημένη και συντονισμένη προσπάθεια κατανομής των
ανθρωπογενών και φυσικών δραστηριοτήτων στο χώρο με στόχο τη βιώσιμη και ισορροπημένη συνύπαρξή τους» [άρθ. 2
περ. α) π.δ. 90/2018 (Α’ 162)].
165
Πρβλ. άρθ. 4 παρ. 1 (γ), (δ) και (ε) και 4 παρ. 2 (α) Σύμβασης-Πλαίσιο για τις Κλιματικές Μεταβολές, και άρθ. 5 παρ. 1
Συμφωνίας των Παρισίων.
166
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (IPCC WGIII Sixth Assessment Report) (Approved
version), §7.6.2-7.6.5. Κατά την έκθεση, “the AFOLU sector offers significant near-term mitigation potential at relatively low
cost but cannot compensate for delayed emission reductions in other sectors (high evidence, medium agreement)…”, και
“between 2020 and 2050, mitigation measures in forests and other natural ecosystems provide the largest share of the
economic (up to USD 100 tCO2-eq-1) AFOLU mitigation potential, followed by agriculture and demand-side measures…” (ο.π.,
executive summary, Chapter 7).
167
Κατά το άρθ. 5 παρ. 1 ν. 998/1979 (Α’ 289), «η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, ως και ή λήψις των υπό
του παρόντος νόμου προβλεπομένων ειδικωτέρων μέτρων, ανήκει εις την αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας, ενεργούσης
κατά τας οικείας περί τούτων διατάξεις ή τας ειδικάς διατάξεις του παρόντος νόμου…». Για τα δάση, ισχύει φυσικά (μεταξύ
άλλων) και το ιδιαίτερο συνταγματικό καθεστώς [άρθ. 24 παρ. 1 (γ) έως (ε), ερμηνευτική δήλωση, 117 παρ. 3 και παρ. 4 Σ], και
μία ιδιαίτερη διοικητική διάρθρωση [πρβλ. την πρόβλεψη Γενικής Γραμματείας Δασών (άρθ. 26Α έως 31 π.δ. 132/2017), σε
αντίθεση όχι μόνο με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (άρθ. 32 έως 41 π.δ. 132/2017)
αλλά και τις Διευθύνσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας (που εντάσσονται στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος,
πρβλ. άρθ. 21-31 π.δ. 132/2017 (Α’ 160, όπως ισχύει).
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εκπομπές ή απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου. 168 Πρόκειται για μία τριπλή σύγχυση,
που η (αντισυνταγματική) έλλειψη δασολογίου επιδεινώνει και που δυσχεραίνει ιδιαίτερα τον
σχεδιασμό και την παρακολούθηση (πάντως, ούτε το νομικό πλαίσιο για το δασολόγιο έχει
προβλέψει την ανάγκη καταγραφής και παρακολούθησης των αναγκαίων ελάχιστων δεδομένων
για τη συμβολή των δασών στην ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή)169.
Με πιο απλή διατύπωση, ένα σημαντικό κενό είναι η πλήρης απουσία ιδιαίτερου νομικού
πλαισίου για τη χωρική οργάνωση του τομέα ΑFOLU/LULUCF.
Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η διαχείριση των κινδύνων φυσικών καταστροφών είναι ο πιο
βασικός σκοπός του χωρικού σχεδιασμού στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Και ο σκοπός αυτός
απορρέει από το διεθνές δίκαιο.170 Κατά τις εκθέσεις της IPCC, οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να
ομαδοποιηθούν γύρω από ορισμένους κύριους αντιπροσωπευτικούς κινδύνους
(Representative Key Risks, RKR’s), που απαριθμούνται στον πίνακα που ακολουθεί.171
Κωδικός

Κύριος αντιπροσωπευτικός κίνδυνος

Βασικές δράσεις προσαρμογής

RKR-A

Κίνδυνος για πεδινά, παράκτια, οικοκοινωνικά (socio-ecological) συστήματα

Παράκτια προσαρμογή (accomodation)
Παράκτιες υποδομές
«Στρατηγική υποχώρηση»

RKR-B

Κίνδυνος για χερσαία και θαλάσσια
οικοσυστήματα

RKR-C

Κίνδυνος για κρίσιμες υλικές υποδομές,
δίκτυα και υπηρεσίες

RKR-D

Κίνδυνος για το επίπεδο ζωής

RKR-E

Κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία

RKR-F

Κίνδυνος για την επισιτιστική ασφάλεια

RKR-G

Κίνδυνος για την υδατική ασφάλεια

RKR-H

Κίνδυνος για την ειρήνη
ανθρώπινη κινητικότητα

και

Ανακαίνιση υποδομών (retrofitting)
Οικοδομικοί κώδικες
Χωρική ανακατανομή
Ασφάλιση
Διαφοροποίηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας
Υποδομές υγείας
Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης
Προσαρμογή σε αλιευτικά πεδία- αγροτο-κτηνοτροφικές
μονάδες
Διανομή και αποθήκευση τροφής – τοπική παραγωγή
Αλλαγές συμπεριφοράς και δίαιτας
Αποθήκευση-ταμίευση νερού
Εξοικονόμηση στη χρήση και ζήτηση νερού
Αποδοτική παροχή και διανομή

την

Μία έκταση μπορεί να εντάσσεται καταρχήν στη δασική νομοθεσία επειδή έχει κηρυχθεί αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς ή
αποψίλωσης (και μάλιστα στο ενισχυμένο καθεστώς προστασίας του άρθ. 117 παρ. 3 Σ), ή επειδή αποτελεί «δασικό διάκενο»
ή υπεράνω των δασών ασκεπή έκταση (άρθ. 3 παρ. 3 ν. 998/1979), αλλά φυσικά η συμβολή της στην αποθήκευση αερίων
του θερμοκηπίου είναι, στην καλύτερη περίπτωση, μικρή. Αντιστρόφως, μία έκταση με πυκνή δασική βλάστηση μπορεί να μην
υπάγεται στη δασική νομοθεσία, διότι μπορεί να αποτελεί αστικό πράσινο [άρθ. 3 παρ. 6 ζ) ν. 998/1979], δασωθέντα αγρό
[άρθ. 3 παρ. 6 β) και 67 ν. 998/1979], δασική φυτεία [άρθ. 3 παρ. 6 γ) ν. 998/1979], έκταση που έχει απωλέσει τον «δασικό
της χαρακτήρα» με βάση διοικητικές πράξεις πριν την 11.5.1975 [άρθ. 3 παρ. 7 ν. 998/1979, σε συνδυασμό με την υ.α.
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020 (Β’ 2773)], κοκ. Για το ζήτημα της διαφορετικής συμβολής διάφορων κατηγοριών δασών και
δασικών εκτάσεων στις εκπομπές και απορροφήσεις (“stratification”), πρβλ. το εθνικό Νational Forest Accounting Plan (NFAP,
μόνο στα αγγλικά), το οποίο εκπονήθηκε για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθ. 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/841
«σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης,
αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030», και είναι διαθέσιμο στο
διαδίκτυο: https://old.necca.gov.gr/national-forestry-accounting-plan/ Επίσης, πρβλ. το σχετικό έγγραφο καθοδήγησης, και
ιδίως την παρ. 2.1.1.: Εuropean Commission. (2018). Guidance on developing and reporting Forest Reference Levels in
accordance with Regulation (EU) 2018/841. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/5ef89b70-8fba-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en
169
Για το νομικό πλαίσιο του δασολογίου, που αγνοεί παντελώς τα θέματα κλιματικής αλλαγής, πρβλ. άρθ. 3 ν. 3028/2003 (Α’
303, όπως ισχύει) και την υ.α. 90532/174/2005 «Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, τήρησης, κωδικοποίησης και
ενημέρωσης του Δασολογίου» (Β’ 370).
170
Πρβλ. ιδίως άρθ. 8 παρ. 1 Συμφωνίας των Παρισίων.
171
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §16.5.2, Πίνακας 16.6, CC FEASIB 3.4.3.
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Για καθέναν από τους παραπάνω κύριους αντιπροσωπευτικούς κινδύνους, υπάρχουν τρείς
διαστάσεις που επηρεάζονται, σε πολλές περιπτώσεις καθοριστικά, από την «χωρική
ανάπτυξη»172: η έκθεση (exposure), η τρωτότητα (vulnerability) και η ανθεκτικότητα
(resilience).173 Για παράδειγμα, δεν είναι κάθε φυσική υποδομή [RKR-C] ή η υγεία όλου του
πληθυσμού [RKR-E] εκτεθειμένες· στον βαθμό που είναι εκτεθειμένες, δεν είναι εξίσου ευάλωτες·
στον βαθμό που είναι ευάλωτες, δεν είναι εξίσου ανθεκτικές, με την έννοια ότι σε μερικές
περιπτώσεις μπορούν να επανέλθουν, εύκολα, σχετικά ανέξοδα ή γρήγορα μετά από μία
καταστροφή.
Οι διαστάσεις αυτές επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες (drivers) – μεταξύ άλλων, τη
δημογραφία, τα φυσικά οικοσυστήματα, την κοινωνική δικαιότητα (ή μάλλον την έλλειψή της), 174
ιδίως στην Ελλάδα – όπου η ανισότητα είναι χειρότερη απόν ευρωπαϊκό μέσο όρο, και
συνδυάζεται με χαμηλά μέσα εισοδήματα:175 πόσο μάλλον όταν, εκτός από την οικονομική
ανισότητα, ληφθούν υπόψη και άλλες διαστάσεις, όπως η βιοτική και η υπαρξιακή ανισότητα
(αντίστοιχα, η ανισότητα στο προσδόκιμο ζωής και στην υγεία, και η ανισότητα που περιορίζει το
περιθώριο δράσης και τις ευκαιρίες ζωής ανάλογα με ιδιότητες όπως το φύλο, η φυλή, η ηλικία, ο
σεξουαλικός προσανατολισμός, ο τόπος κατοικίας, η καταγωγή, κοκ.):176 δεν χρειάζεται φυσικά
να ειπωθεί ότι και οι 3 διαστάσεις συνδέονται με το περιβάλλον, και, αναπόφευκτα, με την
κλιματική αλλαγή.177
Επίσης, επηρεάζονται καθοριστικά και από τη διακυβέρνηση, μέρος της οποίας είναι και ο
χωρικός σχεδιασμός: 178 έτσι, βασική αποστολή της χωρικής οργάνωσης σε συνθήκες κλιματικής
αλλαγής θα πρέπει να θεωρηθεί, κατ’ ελάχιστον, η μείωση της έκθεσης και της τρωτότητας, και
η αύξηση της ανθεκτικότητας στους κινδύνους που η κλιματική αλλαγή φέρνει ή επιδεινώνει.
Τέλος, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι κίνδυνοι αλληλο-επηρεάζονται, δημιουργώντας
«σύνθετους» (compound) κινδύνους (συχνά σε συνδυασμό με διάφορους κοινωνικούς κινδύνους,
όπως η έλλειψη δικαιότητας): 179 αυτό, ενδεχομένως, συμβαίνει με άλλους κινδύνους που δεν
εμφαίνονται στον παραπάνω πίνακα, για παράδειγμα με την (προϋφιστάμενη) ατμοσφαιρική
ρύπανση180 ή την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Για τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου,

Ως «χωρική ανάπτυξη» νοείται «η διαδικασία μετασχηματισμού του χώρου μιας επικράτειας μέσω της επέμβασης και
επέκτασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε όλες τις χωρικές διαστάσεις, δηλ. κοινωνικο-οικονομική, φυσική/ οικιστική,
γεωγραφική και γεωπολιτική, πολιτιστική, και περιβαλλοντική. Υπό αυτή την έννοια, ο όρος χωρική ανάπτυξη, περιλαμβάνει
συγκεκριμένες επιλογές και στόχους μεταξύ άλλων για τη δημιουργία οικιστικών συνόλων, περιοχών παραγωγικών
δραστηριοτήτων, δικτύων υποδομής αλλά και τη διατύπωση πολιτικών προώθησης για κάθε άλλη ανθρώπινη παρέμβαση
που μετασχηματίζει το χώρο…» [άρθ. 2 περ. Β) π.δ. 90/2018 (Α’ 162)].
173
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §1.2.1. Επίσης: UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2020). Terminology (online βάση δεδομένων).
Διαθέσιμη στο διαδίκτυο: https://www.undrr.org/terminology
174
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§16.1.4., 18.4.2.
175
Εurostat. (2022). Living conditions in Europe - income distribution and income inequality [διαδικτυακή έκθεση]. Διαθέσιμη
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επίσης, η έκθεση της IPCC αναφέρει διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, που
επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο τους κύριους αντιπροσωπευτικούς κινδύνους.181
Ατυχώς, λείπουν οι πλέον στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να αναληφθεί το έργο αυτό: πράγματι,
ένα κενό που ανακύπτει είναι η έλλειψη μίας σύγχρονης ολιστικής χαρτογράφησης των
κλιματικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η χώρα,182 καθώς και η ένταξη μίας ολοκληρωμένης
παρακολούθησης και διαχείρισης του κλιματικού κινδύνου (και μάλιστα των οικονομικών
και κοινωνικών διαστάσεών του) στη διαδικασία έγκρισης και παρακολούθησης του
χωρικού σχεδιασμού.183 Όσον αφορά το πρώτο κενό, στερεί από μία κρίσιμη βάση αναφοράς
όλη τη διαδικασία εκπόνησης (και αναθεώρησης) του χωρικού σχεδιασμού: χωρίς τη
χαρτογράφηση αυτή, η κρίσιμη μετάβαση από την ανταπόκριση (disaster response) στη
διαχείριση των φυσικών καταστροφών (disaster management) είναι αδύνατο να συμβεί.184
Όσον αφορά το δεύτερο κενό, αρκεί να ειπωθεί ότι η στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού υπάρχει
μόνο η έννοια της ex post facto αντιμετώπισης των συνεπειών των φυσικών καταστροφών.185
Δύο «κύριοι αντιπροσωπευτικοί κίνδυνοι» που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ελλείψεις αυτές
είναι o κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, και ο κίνδυνος για τις υποδομές.
Όπως φαίνεται από τον πίνακα που προηγείται, υπάρχουν 4 κύριοι αντιπροσωπευτικοί κίνδυνοι,
οι οποίοι (με ελάχιστες επιφυλάξεις, που εκτίθενται αργότερα), αγνοούνται από το «σύστημα
χωρικού σχεδιασμού»: οι κίνδυνοι για την υδατική ασφάλεια, την ανθρώπινη υγεία, την
επισιτιστική ασφάλεια και το επίπεδο ζωής (RKR-G, RKR-E, RKR-F, RKR-D). Από αυτούς, ο
τρίτος και ο τέταρτος δεν υπάγονται σε κανένα είδος σχεδιασμού ή παρακολούθησης, που να
λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή (αν και, ειδικά για την επισιτιστική ασφάλεια, πρόσφατες
εξελίξεις οδήγησαν σε ορισμένα «έκτακτα μέτρα», με τη μορφή της «δήλωσης αποθεμάτων»)186.
Οι δυο πρώτοι έχουν ένα διακριτή χωρική οργάνωση: η υδατική ασφάλεια εντάσσεται στη
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θεματική των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,187 και η «υγειονομική
ασφάλεια» σε ειδικές ρυθμίσεις.188 Και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για μορφές χωρικής
οργάνωσης, που θα έπρεπε να συντονιστούν (αν όχι ενοποιηθούν) με το «σύστημα χωρικού
σχεδιασμού». Κατά συνέπεια, βασικό κενό θα πρέπει να θεωρηθεί η άγνοια «κύριων
αντιπροσωπευτικών κινδύνων» της κλιματικής αλλαγής με χωρική διάσταση από το σύστημα
χωρικού σχεδιασμού.
Η έκθεση της IPCC χαρακτηρίζει ως «ανάπτυξη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή» (climateresilient development, CRD) τη μείωση (μετριασμό, mitigation) των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τρόπους που υλοποιούν τη βιώσιμη
ανάπτυξη για όλα τα μέλη της κοινωνίας.189 Η «ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη»
συνδέεται με τις 5 συστημικές μεταβάσεις που απαιτεί η προσαρμογή: την ενεργειακή,
βιομηχανική και κοινωνική μετάβαση, καθώς και τη μετάβαση της γης και των φυσικών
οικοσυστημάτων, και τη μετάβαση των αστικών κέντρων και υποδομών.190 Εδώ, οι
υποδομές δεν είναι μόνο οι υλικές, αλλά και οι κοινωνικές και οι φυσικές (χωρίς τις οποίες
υπονομεύεται η κοινωνική μετάβαση, και η μετάβαση των φυσικών οικοσυστημάτων). Όλες οι
μεταβάσεις αυτές έχουν μία χωρική διάσταση, και κατά συνέπεια συνδέονται με τον χωρικό
σχεδιασμό. Παράλληλα, και οι 5 αυτές μεταβάσεις θα πρέπει να είναι δίκαιες, δηλαδή να
ικανοποιούν τις αξιώσεις της διαδικαστικής και ουσιαστικής δικαιότητας, καθώς και της
δικαιότητας της αναγνώρισης: 191 Και οι πέντε μεταβάσεις πρέπει να διασφαλίζουν τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες,192 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης193 (αλλιώς, δεν υλοποιούν
το αίτημα της βιώσιμης ανάπτυξης). Λόγω του χαρακτήρα της, η «ανθεκτική στο κλίμα ανάπτυξη»
δεν μπορεί να καταγραφεί αποκλειστικά με παραδοσιακούς, και μάλιστα αυστηρά
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οικονομικούς, δείκτες (όπως το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ΑΕΠ), αλλά απαιτεί την ανάπτυξη
και την εφαρμογή νέων δεικτών.194
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η νομοθεσία για το «σύστημα χωρικού σχεδιασμού» αναφέρεται
στην «βιώσιμη ανάπτυξη», χωρίς αναφορά στην κλιματική αλλαγή. Ακόμα και η «βιώσιμη
ανάπτυξη», όμως, δεν αποτελεί στόχο του «συστήματος»: η νομοθεσία τη συνδέει μόνο με την
Εθνική Χωρική Στρατηγική (που, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, δεν υπάρχει) και τα τοπικά
πολεοδομικά σχέδια («ρυθμίζουν τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής
περιφέρειας μιας ή περισσοτέρων Δημοτικών Ενοτήτων»), και όχι άλλα εργαλεία χωρικού
σχεδιασμού (όπως, π.χ., τα ζωτικής σημασίας Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια).195 Ένας άλλος
κρίσιμος για τη χωρική οργάνωση σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής όρος είναι η «εδαφική και
κοινωνική συνοχή» - όρος που προέρχεται από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη,196 και
χρησιμοποιείται ευρύτατα, αλλά χωρίς να έχει οριστεί, στην εθνική νομοθεσία: μάλιστα, η Ε.Ε.
αποτιμά ανά τριετία την εξέλιξη της «κοινωνικής συνοχής», και η τελευταία έκθεση σχολιάζει
εκτενώς τον κρίσιμο σύνδεσμό της με την κλιματική αλλαγή.197
Παράλληλα, η νομοθεσία για το «σύστημα χωρικού σχεδιασμού» απαιτεί η οικονομική ανάπτυξη
(ως συνιστώσα της «βιώσιμης ανάπτυξης») να είναι «διατηρήσιμη» («επίτευξη διατηρήσιμης
οικονομικής ανάπτυξης») - μία απαίτηση που παραλείπεται για τις άλλες συνιστώσες της
βιώσιμης ανάπτυξης (εδαφική και κοινωνική συνοχή, επίπεδο προστασίας του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος).198 Η «διατηρησιμότητα», όμως, όπως καταγράφεται από τους
κατάλληλους δείκτες, αφορά εξίσου και τα υπόλοιπα συστατικά της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως
είναι η κοινωνική συνοχή και η προστασία των φυσικών πόρων. Από όσους λαμβάνουν στα
σοβαρά υπόψη την «βιώσιμη ανάπτυξη», δεν νοείται διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς
εξίσου διατηρήσιμη (και χωρίς οπισθοδρομήσεις, παλινδρομήσεις και κλυδωνισμούς) προστασία
της βιοποικιλότητας ή κοινωνική συνοχή. Kατά συνέπεια, σημαντικά κενά του «συστήματος
χωρικού σχεδιασμού» πρέπει να θεωρηθούν η έλλειψη της «ανθεκτικής στο κλίμα
ανάπτυξης» από τους στόχους του, και η απουσία νομικά επιβεβλημένων χωροταξικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεικτών.199
Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο απειλή: αντίθετα, παρουσιάζει μεγάλο
περιθώριο συνεργειών με άλλες πολιτικές, όπως η κυκλική οικονομία,200 η μηδενική ρύπανση
(zero-waste)201 ή διάφορες κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές. Οι πολιτικές αυτές διευρύνουν
το «περιθώριο ευκαιριών» (opportunity space) ή «λύσεων» (solution space) για την ανταπόκριση
Πρβλ. πλήθος παραδειγμάτων (με περαιτέρω παραπομπές) στο: ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts,
Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft version), §18.2.2.1.
195
Άρθ. 2 παρ. 2 α) και 3 παρ. 1 ν. 4447/2016 (Α’ 243).
196
Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη προστέθηκε στη Συνθήκη ΕΟΚ το άρθ. 130Α , που λέει τα εξής: «για να προαχθεί η
αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότητας, η Κοινότητα αναπτύσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την
ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής της συνοχής. Η κοινότητα αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση του χάσματος μεταξύ
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον
μειονεκτικών περιοχών» [κύρωση με τους ν.
1681/1987 (Α’ 10), και, μαζί με την υπόλοιπη ΣΕΕ, ν. 2077/1992 (Α’ 136)] . Σύμφωνα με το άρθ. 130Β της ΣΕΕ, η Ε.Ε.
αποτιμά την εξέλιξη της «κοινωνικής συνοχής» με «ανά τριετία» εκθέσεις, που συνοδεύονται «από κατάλληλες προτάσεις». Η
τελευταία από αυτές, με εκτενείς αναφορές σε θέματα κλιματικής αλλαγής, μπορεί να βρεθεί εδώ:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/ Βλ.: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2021). Συνοχή στην Ευρώπη
με ορίζοντα το 2050. Όγδοη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, κεφ. 3.
197
Ενδεικτικά, και από νομοθετήματα που έχουν σχέση με τα θέματα που θίγονται στο παρόν κείμενο, άρθ. 2-3 ν. 2742/1999
(Α’ 207, καταργημένα), 1 παρ. 4 ν. 3235/2004 (Α’ 53) (για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας), άρθ. 214 παρ. 1 ν. 3463/2006
(Α’ 114) (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), άρθ. 4 παρ. 1 (δ) ν. 3912/2011 (Α’ 17) (για το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας),
άρθ. 10, 14-15, 28 ν. 4277/ 2014 (Α’ 115) (για το νέο ΡΣΑ), 119-120, 123, 131 ν. 4635/2019 (Α’ 167) (για το Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης), άρθ. 1-19 ν. 4445/2016 ( Α' 236) (για τον «Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής»), και άρθ. 4 παρ. 4 ν. 4832/2021 (Α’ 172) (για την
«Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο»).
198
Άρθ. 1 παρ. 1 α) ν. 4447/2016 (Α’ 243), όπου ο ορισμός της «βιώσιμης ανάπτυξης» για τις ανάγκες του νόμου.
199
Για μία παλαιότερη, και μάλλον αποτυχημένη, προσπάθεια του νομοθέτη, αλλά χωρίς ειδική αναφορά είτε στο χωρικό
σχεδιασμό, είτε στην κλιματική αλλαγή, πρβλ. άρθ. 18-19 ν. 4445/2016 (Α’ 236).
200
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (IPCC WGIII Sixth Assessment Report) (Approved
version), § 5.3.4. Επίσης: UN Climate Change. (2021). Shifting to a Circular Economy Essential to Achieving Paris Agreement
Goals [άρθρο]. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://unfccc.int/news/shifting-to-a-circular-economy-essential-to-achieving-parisagreement-goals
201
COM/2014/0398 final.
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στην κλιματική αλλαγή,202 και βασική αποστολή του χωρικού σχεδιασμού θα πρέπει να είναι η
διεύρυνση, ή έστω η διατήρηση, του περιθωρίου αυτού στο μέλλον. Δυστυχώς, στην ελληνική
πραγματικότητα, πρόκειται για πολιτικές που δεν εντάσσονται στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού.
Παράλληλα, επειδή η προσαρμογή ήδη συμβαίνει – πέρα από επίσημες στρατηγικές, ή
θεσμοθετημένα νομικά πλαίσια, που μπορεί να μην υπάρχουν - , η χωρική οργάνωση πρέπει να
λάβει υπόψη της τις συνέπειες της στρεβλής προσαρμογής (maladaptation): στην ελληνική
πραγματικότητα, παραδείγματα στρεβλής προσαρμογής με ενδιαφέρον για τον ελληνικό χωρικό
σχεδιασμό είναι η οικιστική επέκταση σε παράκτιες περιοχές (ή περιοχές επιρρεπείς σε
πλημμύρες ή άλλες καταστροφές), και η επέκταση της αγροτικής χρήσης σε βάρος «οριακών»
δασικών εκτάσεων.203 Τέλος, ο χωρικός σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπόψη του το «έλλειμμα
προσαρμογής» (adaptation gap) – το χάσμα ανάμεσα στις αποφάσεις προσαρμογής και την
υλοποίησή τους-, όπου υπάρχει, καθώς είναι ιδιαίτερα έντονο στις πόλεις, σε κοινωνικά και
οικονομικά ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού,204 και (αναπόφευκτα) σε χώρες με σημαντικά
προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας για τον χωρικό σχεδιασμό, όπως η Ελλάδα.
Το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να διερευνηθεί είναι ποιοι είναι οι πρόσφοροι παράγοντες
(enabling factors) ή παράγοντες επιτυχίας για την ευόδωση των παραπάνω σκοπών. Οι
παράγοντες αυτοί έχουν χωρικές διαστάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την
ουσία των χωρικών ρυθμίσεων. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση, τη
δικαιότητα (equity), τα συστήματα διαχείρισης γνώσης (knowledge management), και φυσικά
τη διακυβέρνηση, μέρος της οποίας είναι και το νομικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού.205 Για
παράδειγμα, η χωρική διάσταση της ύπαρξης – ή μάλλον της ανυπαρξίας- ιδιωτικής ασφάλισης
για τους κλιματικούς κινδύνους (το γεγονός ότι παρόμοια ασφάλιση δεν υπάρχει με κατάλληλους
όρους σε ορισμένες περιοχές) ή χρηματοδότησης για τις δράσεις προσαρμογής είναι γεγονότα
που επηρεάζουν το περιεχόμενο και την επιτυχία (ή αποτυχία) του χωρικού σχεδιασμού.206
Επίσης, τοπικές χωρικές παρεμβάσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορεί να
απαιτούν δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας (social safety nets), για την άμβλυνση των κοινωνικών

202
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (IPCC WGIII Sixth Assessment Report) (Approved
version), § 5.3. Επίσης: ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth
Assessment Report) (Draft version), §§ 1.4.2.1, CCP 2.3.1. Κατά την τελευταία έκθεση, “the concept of the solution space
provides a framework for assessing how the options available for adaptation for any particular community are not constant
over time and can depend on the past, current and future choices of many actors. The solution space is defined as the space
within which opportunities and constraints determine why, how, when and who adapts to climate risks . The concept aims to
capture the dynamic inter-temporal, spatial and jurisdictional interconnections among adaptation actions. A larger solution
space indicates people and organisations with more options for adapting to and reducing their risk from climate change. Both
human choices and exogenous changes in human and natural systems affect the future solution space. For instance, changes
such as the magnitude and rate of climate change may shrink the space. Economic growth can generate more resources that
expand the solution space as can implemented adaptation actions such as pilot projects, awareness raising, and changes in
laws and regulations….” (ο.π.).
203
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§16.3.2.5, Πίνακας 16.2. Φυσικά, δεν προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι αυτές οι δραστηριότητες συχνά
«τακτοποιούνται» με νομοθετικές παρεμβάσεις – π.χ., για τα δάση, πρβλ. υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020 «Καθορισμός
των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την
αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)» (Β’ 2773), και
τον αιγιαλό, άρθ. 14α και 18 α ν. 2971/2001 [προσθήκη με τα άρθ. 34 ν. 4607/2019 και 67 ν. 4554/2018, αντίστοιχα].
204
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§18.2.5.1.2, όπου το «έλλειμμα προσαρμογής» ορίζεται ως εξής: “ the difference between actually implemented
adaptation and a societally set goal, determined largely by preferences related to tolerated climate change impacts and
reflecting resource limitations and competing priorities. Adaptation deficit is a similar concept, 28 described as an inadequate
or insufficient adaptation to current conditions. Adaptation gaps or deficits arise from a lack of adequate technological,
financial, social, and institutional capacities to adapt effectively to climate change and extreme weather events, which are in
turn linked to development (very high confidence) …” (παραλείπονται περαιτέρω αναφορές).
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ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§17.4
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ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§5.14.1.3., 17.2.2.1, 17.6.3, CCB FEASIB 3.4.2. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εκδοχή του κλιματικού νόμου που βγήκε
σε διαβούλευση περιείχε άρθρο για την υποχρεωτική «ασφάλιση κινδύνου» νέων κτιρίων εντός ζωνών υψηλής τρωτότητας
από την κλιματική αλλαγή (άρθρο 19), το οποίο δεν διατηρήθηκε στην τελική εκδοχή. Η εκδοχή αυτή αύξανε το κόστος της
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ανισοτήτων και την επιδείνωση της δικαιότητας στις ίδιες περιοχές, αλλά στην ελληνική
πραγματικότητα τα δίχτυα αυτά είναι εκτός του πλαισίου του χωρικού σχεδιασμού.207
Το τρίτο ερώτημα είναι αν τα μέσα τους χωρικού σχεδιασμού αλλάζουν (ή πρέπει να αλλάξουν)
μπροστά στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Και πάλι, οι εκθέσεις της IPCC επιβεβαιώνουν
ότι οι προκλήσεις αυτές απαιτούν ριζικές αλλαγές σε τουλάχιστον 5 διαστάσεις.
Η πρώτη, και μάλλον προφανής, διάσταση είναι αυτή του χρόνου: αφορά όχι μόνο την έναρξη
(το «παράθυρο ευκαιρίας» είναι μικρό) και τη διάρκεια εφαρμογής των χωρικών ρυθμίσεων
(πρέπει να είναι μακροπρόθεσμες), αλλά και την ίδια την εκτίμηση των επιπτώσεών τους στα
φυσικά και ανθρώπινα συστήματα: πλέον, δεν αρκεί η στατική σύγκριση διάφορων «παγωμένων
στον χρόνο» επιλογών χωρικής οργάνωσης, όπως συνηθίζεται στις στρατηγικές μελέτες, αλλά
σύγκριση αναπτυξιακών διαδρομών (pathways), πιθανώς με τη μορφή «σεναρίων» ή
«αφηγημάτων» (narratives),208 που περιλαμβάνουν πολλά μελλοντικά χρονικά σημεία.209
Συνεπώς, δύο κενά που ανακύπτουν είναι η «δυσαρμονία» ανάμεσα στην εξέλιξη του χωρικού
σχεδιασμού στην Ελλάδα και τον χρόνο εκδήλωσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, και
η ανάγκη «δυναμικής» σύγκρισης, κατά τη διαδικασία εκπόνησης των κάθε είδους χωρικών
σχεδίων, των διάφορων αναπτυξιακών επιλογών.
Η δεύτερη διάσταση είναι η διάσταση της ενοποίησης (integration), που απαιτεί τον δια-κλαδικό
(cross-sectoral) και δια-δικαιοδοτικό (cross-jurisdictional) σχεδιασμό. Τα ελληνικά ΕΠΧΣΑΑ δεν
υιοθετούν την οπτική της «ανάλυσης κύκλου ζωής» ή της ροής ενέργειας και υλικών, και αγνοούν
τη σχέση των κλάδων που ρυθμίζουν με την αλυσίδα εφοδιασμού τους, τις αγορές τους, τις
εκπομπές και τις οχλήσεις τους. Με άλλα λόγια, το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού, με
πεδίο εφαρμογής είτε συγκεκριμένους κλάδους (βιομηχανία, τουρισμό, κοκ.) αποκομμένους από
τον «κύκλο ζωής» των πρώτων υλών και των προϊόντων (ή υπηρεσιών) τους, είτε μονάδες
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, δηλαδή δήμους και περιφέρειες), αποκομμένες από
γειτονικές όμοιες μονάδες, αγνοεί τους κλιματικούς κινδύνους που προέρχονται από (αντίστοιχα)
τον «κύκλο ζωής» ή τις γειτονικές μονάδες.
Για παράδειγμα, ο χωρικός σχεδιασμός για τη
βιομηχανία αγνοεί τη χωρική κατανομή των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων – και γενικότερα,
τη χωρική κατανομή όλης της αλυσίδας τροφοδοσίας (supply chain) της βιομηχανίας (ή
οποιουδήποτε άλλου κλάδου), μέσω της οποίας ενισχύονται και μεταδίδονται οι κλιματικοί
κίνδυνοι, και ελάχιστα λαμβάνει υπόψη βασικές οχλήσεις210 του κλάδου.
Ο χωρικός σχεδιασμός σε επίπεδο κάποιος μονάδας αυτοδιοίκησης Α’ ή Β΄ βαθμού δεν μπορεί
να υλοποιηθεί χωρίς να λάβει υπόψη τους κλιματικούς κινδύνους που εκδηλώνονται σε γειτονικές
μονάδες.211 Ο «κατακερματισμός» αυτός εμποδίζει ιδιαίτερα τη διαχείριση των κινδύνων στον
αστικό ιστό των μεγάλων ελληνικών πόλεων: αν, κατά την IPCC (με παραπομπή στον ΟΟΣΑ), οι
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§17.5.1.1.2, CC FEASIB 3.4.1.
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τα «αφηγήματα» (narratives, stories), βλ.: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth
Assessment Report) (Draft version), §1.2.2, όπου η παρατήρηση: “a narrative is a story with a chronological order or, when
cast in the form of an argument, with premises and conclusions. Narratives enable people to envision what various potential
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Narratives can also play a key role in enabling collective action (Section 1.5) by helping disparate groups co-create a common
vision of a desirable future and achieve a common understanding of actions needed to move towards that future “.
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ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
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διαδρομές» περιγράφονται ως “development trajectories that integrate adaptation and mitigation to realize the goal of
sustainable development” και “plausible alternative futures of societal change and are critical to future risks because they
affect outcomes of concern both through non-climate and climate-related channels (very high confidence)….”
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Κατά το – ούτως ή άλλως, απηρχαιωμένο- ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας (ΑΑΠ 151/2009), πρέπει να εκπονηθούν Σχέδια Δράσης
«για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των αστικών κέντρων βάσει της Οδηγίας 96/62» [ήδη, Οδηγία 2008/50
όπως ισχύει, και υπονοούνται τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα και βραχυπρόθεσμης δράσης των άρθ. 23 και 24,
αντίστοιχα·πρβλ. και κ.υ.α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (Β’ 488)]. Ανεξάρτητα από το αν ένα ΕΠΧΣΑΑ/ΕΧΠ ειδικά για τη
βιομηχανία μπορεί να υποβάλλει παρόμοιες κατευθύνσεις – οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο, και σε κάθε
περίπτωση είναι υποχρεωτικές -, είναι στοιχειώδες περιεχόμενο ενός παρόμοιου σχεδίου ο καθορισμός (ή έστω μία
«κατεύθυνση») για τις περιοχές της χώρας όπου απαιτούνται παρόμοια σχέδια.
211
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§17.3.2., 17.6.1, 17.6.3, CCP 1.3.
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«μητροπολιτικές περιοχές» είναι αστικά κέντρα μαζί με τις ζώνες καθημερινής μετακίνησης
(commuting zones) που τις περιβάλλουν, έτσι ώστε να καλύπτεται «όλος ο εργαζόμενος
πληθυσμός» τους,212 τότε η έλλειψη ολοκληρωμένης «μητροπολιτικής» διακυβέρνησης στην
Ελλάδα εμποδίζει καθοριστικά τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Ένα τελευταίο παράδειγμα
αφορά τις υδατοκαλλιέργειες: όταν εκπονήθηκε το ισχύον ΕΠΧΣΑΑ (2011), η σχέση των
υδατοκαλλιεργειών με την πλαστική ρύπανση (μέσω εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων)
των θαλασσών,213 όπως και τη θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων για το θαλάσσιο περιβάλλον.214
Κατά συνέπεια, ένα βασικό κενό είναι η επικέντρωση του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού» σε
παραγωγικούς κλάδους ή μονάδες αυτοδιοίκησης, με σχεδόν αναπόφευκτο αποτέλεσμα να
αγνοούνται οι κλιματικοί κίνδυνοι που προέρχονται από όλο τον «κύκλο ζωής» των προϊόντων ή
υπηρεσιών των κλάδων αυτών, ή από ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες.
Η τρίτη διάσταση είναι αυτή της προσαρμοστικής διαχείρισης (adaptive management): αυτή,
απαιτεί την ενσωμάτωση στον χωρικό σχεδιασμό όχι μόνο νέων δεικτών και συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, αλλά και μεθόδους απόφασης σε
περιβάλλον αβεβαιότητας (decision under uncertainty), οι οποίες σήμερα δεν χρησιμοποιούνται
από τη διοίκηση (ούτε κατά την προετοιμασία των ρυθμίσεων χωρικού σχεδιασμού, ούτε, πολύ
περισσότερο, κατά την εφαρμογή τους).215 Η 4η διάσταση είναι η διάσταση της περιεκτικότητας
(inclusiveness), η οποία απαιτεί πολυκεντρική διακυβέρνηση (ενδεχομένως με μορφή «εταιρικής»
συνεργασίας μεταξύ διαφόρων επιπέδων διοίκησης), δημόσια συμμετοχή τόσο πριν όσο και μετά
τη διαμόρφωση των αποφάσεων, και ενσωμάτωση της διάστασης της δικαιότητας σε όλες τις
αποφάσεις.216
Τέλος, η πέμπτη διάσταση είναι αυτή της διασφάλισης της βέλτιστης διαθέσιμης επιστήμης:
μία συνέπεια είναι ο κρίσιμος ρόλος που αναλαμβάνει η τεχνική νομοθεσία – κώδικες, πρότυπα,
προδιαγραφές, σταθερότυπα- στη διαδικασία της «ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή
μετάβασης», εξαιτίας της επιρροής της στην επαγγελματική πρακτική των ειδικών επιστημόνων
του χώρου: παραδοσιακά, η νομοθεσία αυτή δεν είναι μέρος του χωρικού σχεδιασμού, αλλά
καθορίζει την πρακτική και τον τρόπο υλοποίησής του.217 Τα παραπάνω υπάρχουν, στην
καλύτερη περίπτωση, μόνο σε εμβρυακή μορφή.
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ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §6.1.3, όπου η παρατήρηση: “this report presents two new global definitions of urbanisation reflecting the degree of
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Ο ορισμός του «απόβλητου αλιευτικού εργαλείου», που μεταγενέστερα έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, αναφέρεται
ειδικά στις «υδατοκαλλιέργειες»: συγκεκριμένα, «αλιευτικό εργαλείο» «κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται
στην αλιεία ή την υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, τη σύλληψη ή την εκτροφή θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει
στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση, τη σύλληψη ή την εκτροφή τέτοιων θαλάσσιων
βιολογικών πόρων», ενώ «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων» είναι «κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται από τον ορισμό
των αποβλήτων της περ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών,
ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσαρτημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που εγκαταλείφθηκε ή απωλέσθη» [άρθ. 3 περ. 4) και 5) ν. 4736/2020 (Α’ 200)].
Πρβλ. επίσης άρθ. 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904. Επίσης: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (2019). Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των
θαλάσσιων απορριμμάτων
στην αλιεία [2019/2160 (ΙΝΙ), Α9-0030/2021, όπου η παρατήρηση: «σύμφωνα με το Κοινό
Κέντρο Ερευνών, τα απόβλητα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αντιπροσωπεύουν το 27% των θαλάσσιων απορριμμάτων. Αυτά
μπορεί να αποτελούνται από κιβώτια μεταφοράς, σημαντήρες, κλωβούς, αλλά και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία που
σκάλωσαν στον βυθό ή σκίστηκαν υποβρυχίως και χάθηκαν λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ή μπορεί να οφείλονται σε
επισκευές στο λιμάνι ή στα ανοικτά, και σπανίως, να έχουν απορριφθεί σκοπίμως…».
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Άρθ. 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2008/56. Ενσωμάτωση με το άρθ. 10 ν. 3983/2011 (Α’ 144), και την υ.α. 1175/2012 «Έγκριση
περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για τα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3983/2011
(Α' 144)» (Β' 2939).
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Στις εκθέσεις της IPCC, το σώμα αυτό της νομοθεσίας περιγράφεται ως “regulations and standards” – πρβλ.: ΙPCC. (2022).
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Εκτός από όσα ήδη έχουν αναφερθεί, μπορεί να τεθεί επίσης το ερώτημα αν η ανταπόκριση στην
κλιματική αλλαγή επιβάλλει συγκεκριμένες λύσεις, οι οποίες πρέπει να προωθηθούν από τον
χωρικό σχεδιασμό. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από τον τομέα ή τη γεωγραφική
ενότητα, στην οποία αναφέρεται κάποια ρύθμιση χωρικού σχεδιασμού. Παρόλα αυτά,
ανακύπτουν ορισμένα βασικά μοτίβα. Κατά τις εκθέσεις της IPCC, η προσαρμογή απαιτεί
επιλογές «ασφαλείς απέναντι σε μελλοντικές μεταστροφές» (“low-regret options”), «λύσεις
βασισμένες στη φύση» (“nature-based solutions”, NBS), «προσαρμογή βασισμένη στο
οικοσύστημα» (“ecosystem-based adaptation”), και πράσινες, μπλε ή τυρκουάζ υποδομές.218 Για
την προώθηση των επιλογών αυτών, μπορούν και πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα –
για παράδειγμα, η θέσπιση ενδεικτικών καταλόγων παρόμοιων λύσεων ανά τομέα
δραστηριότητας, κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή περιφέρεια, και η υποχρεωτική
εξέτασή τους ως «εναλλακτικών δυνατοτήτων»219 στα πλαίσια της στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης των χωρικών σχεδίων ή προγραμμάτων οποιουδήποτε επιπέδου. Η σχεδόν απόλυτη
απουσία των επιλογών αυτών από το «σύστημα χωρικού σχεδιασμού» αποτελεί τεράστιο κενό.
Κενό (και μεγάλη χαμένη ευκαιρία) αποτελεί και το γεγονός ότι ο πρόσφατος κλιματικός νόμος
θέσπισε μέτρα ενσωμάτωσης της προσαρμογής στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά όχι στη
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Το κενό αυτό συνδυάζεται με την παντελή έλλειψη
προδιαγραφών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (με ελάχιστες εξαιρέσεις από τον
χωρικό σχεδιασμό), που επιτρέπει (και ενθαρρύνει) την εκπόνηση ΣΜΠΕ χαμηλού επιπέδου.

Το ελληνικό σύστημα σχεδιασμού: κενά προς την κλιματική
ουδετερότητα
Η χωρική ‘οργάνωση’ έξω από το σύστημα χωρικού σχεδιασμού
Πριν εκτεθεί το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού, θα πρέπει να περιγραφεί τι δεν
περιλαμβάνει. Πράγματι, το «σύστημα» αυτό δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο νομοθέτης
και η διοίκηση επεμβαίνουν στη χρήση του χώρου. Εκτός από (ή παράλληλα με) το «σύστημα»,
υπάρχουν μία σειρά από άλλες δυνατότητες: ελλείψει καλύτερου όρου, θα μπορούσαν να
περιγραφούν ως «παράλληλη χωρική διαχείριση». Σε μερικές περιπτώσεις, η «παράλληλη
χωρική διαχείριση» είναι ιδιαίτερα προβληματική, διότι μπορεί να «ανταγωνίζεται» το σύστημα
χωρικού σχεδιασμού (και συχνά να «προκαταλαμβάνει» τις επιλογές του), και οι διαδοχικές
μεταρρυθμίσεις του «συστήματος» την αφήνουν άθικτη. Συνεπώς, ακόμα και αν ενσωματωθούν
οι απαιτήσεις της ανταπόκρισης στην κλιματική αλλαγή στο «σύστημα χωρικού σχεδιασμού» , η
«παράλληλη χωρική διαχείριση» θα ακολουθεί την δικιά της διαδρομή, η οποία μπορεί να
δημιουργεί ή να επιδεινώνει (ή αντιστρόφως, να αμβλύνει) τους κύριους αντιπροσωπευτικούς
κινδύνους.
Χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να εξαντληθεί το θέμα, η «παράλληλη χωρική διαχείριση» έχει
διάφορες υποκατηγορίες. Η πρώτη, και πιο προβληματική, κατηγορία περιλαμβάνει την εκτός
σχεδίου δόμηση,220 την «τακτοποίηση» της αυθαίρετης δόμησης,221 τις άτυπες βιομηχανικές
218
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§6.3.4., 7.3.5, 17.3.1.3.4, 17.3.1.3.3., Εικόνα 17.5, CCB FEASIB 3.3.
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Άρθ. 5 παρ. 1 και Παράρτημα Ι [σημείο (η)] Οδηγίας 2001/42. Πρβλ. και Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο Ε της κ.υ.α. , σύμφωνα με
το οποίο «περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων α) της μηδενικής λύσης, β) των λόγων
επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν, γ) των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής του
προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων…». Σημειώνεται επίσης ότι «κάθε
σχετική διαθέσιμη πληροφορία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον, η οποία
προήλθε από κάποιο άλλο επίπεδο λήψης αποφάσεων ή από άλλες διατάξεις της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, μπορεί να
χρησιμοποιείται για την παροχή των πληροφοριών που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11 της παρούσας….»
(άρθ. 6 παρ. 4 της ίδιας κ.υ.α.).
220
Κυρίως π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ’ 270) και άρθ. 31-40 ν. 4759/2020 (Α’ 245) , όπως ισχύουν, αλλά και ειδικές διατάξεις για
ορισμένες περιοχές, π.χ. π.δ. της 5/13.12.1979 (Δ’ 707, Αττική), 17/27.2.1998 (Δ’ 125, Λαυρεωτική), κ.α..
221
Κατά διαστήματα, ίσχυσαν διαδοχικά πολλά καθεστώτα, αλλά σήμερα κυρίως βλ. τα τμήματα Α’ έως Δ’ του ν. 4495/2017
(Α’ 167), όπως ισχύουν.

41

συγκεντρώσεις,222 τις Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ),223 την κύρωση δικτύου
κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,224 και την
έγκριση διάφορων πολεοδομικών και χωροταξικών παρεμβάσεων με τυπικό νόμο (συνήθως,
αλλά όχι πάντα, στο πλαίσιο των λεγόμενων «μεγάλων έργων»):225 αποτελεί τεράστιο κενό της
ελληνικής νομοθεσίας ότι η θέσπιση ή η εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών δεν συνοδεύεται από
καμία συγκροτημένη εκτίμηση επιπτώσεων, πόσο μάλλον μία εκτίμηση της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή ή της εναρμόνισης με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει την εκτενή ειδική νομοθεσία που αφορά τη χωροθέτηση
επαγγελματικών και άλλων δραστηριοτήτων, όπως αυτή που αφορά τον καθορισμό χωρικού
προορισμού των δημόσιων ακινήτων,226 τον καθορισμό χρήσης γης παραχωρούμενης δημόσιας
έκτασης,227 την χωροθέτηση ορισμένων τεχνικών έργων με βάση τις «τεχνικές μελέτες» τους
(ύδρευση, αποχέτευση, ΚΥΤ, τηλεθέρμανση, άρδευση, ΧΥΤΑ, ΣΜΑ),228 τοπικά ρυμοτομικά
σχέδια,229 τις λατομικές περιοχές,230 τις εγκαταστάσεις διαχείρισης και ανάκτησης αποβλήτων,231
τις ζώνες λιμένα,232 τις Π.Ο.Τ.Α.,233 τα πρατήρια καυσίμων,234 τις εγκαταστάσεις εφοδιαστικής
(logistics),235 τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (ΥΑΠ), 236 και πλήθος άλλων έργων και
δραστηριοτήτων, πολλές κρίσιμες για τον κοινωνικό ιστό (μερικές από τις οποίες, σε μία
Πρβλ. άρθ. 41 περ. 2 ν. 3982/2011 (Α’ 143) , οπου οι συγκεντρώσεις αυτές ορίζονται ως περιοχές που παρουσιάζουν
«αυξημένη συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά
προβλήματα».
223
Οι Π.Α.Σ.Μ. εμφανίζονται στο νομικό πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών. Είναι άτυπες περιοχές συγκέντρωσης μονάδων, με
ορισμένα χαρακτηριστικά. Κατά το ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών , «ΟΙ Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη
θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΙΙΙ του παρόντος άρθρου…» (υπονοείται το άρθ. 5 του
ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών, Β’ 2505/2011).
224
Άρθ. 35 ν. 3937/2011 (Α’ 60), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
225
Σε κάθε σύνοδο της Βουλής, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Μερικά πρόσφατα είναι το άρθ. 53 ν. 4903/2022 (Α’ 46)
σχετικά με έγκριση όρων δόμησης συγκεκριμένου ναυταθλητικού κέντρου, τα άρθ. 40-41 ν. 4872/2021 (Α’ 247) για
πολεοδομικές ρυθμίσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Άγιου Κοσμά [πρβλ. και άρθ. 67 ν. 4663/2020 (Α’ 30),
για σχετική τακτοποίηση αυθαίρετων], το άρθ. 30 ν. 4811/2021 (Α’ 108) για την τροποποίηση των όρων ανάπτυξης
συγκεκριμένου «Επιχειρηματικού Πάρκου», το άρθ. 32 ν. 4811/2021 (Α’ 108), για την εγκατάσταση βιομηχανικών
δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένη εκτός σχεδίου περιοχή, η τροποποίηση διαγράμματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σε
περιοχή της Αττικής με το άρθ. 29 ν. 4787/2021 (Α’ 44), και η παραχώρηση αιγιαλού και τακτοποίηση αυθαιρέτων εντός
ορισμένης παραλιακής ζώνης (ναυπηγείου) με το άρθ. 8 ν. 4664/2020 (Α’ 32) (πρβλ. και ΣΤΕ Ε.Α. 319/2021).
226
Κεφ. Β’ ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως σήμερα ισχύει.
227
Άρθ. 3 ν. 1512/1983 (Α’ 4).
228
Άρθ. 209 παρ. 6 ν. 3463/2006 (Α’ 114), όπως ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίησή του με το άρθ. 39 ν. 4964/2022 (Α’ 150).
229
Αυτά εγκρίνονται «εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923, για τον καθορισμό
χώρων για την ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας καθώς και για την
εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών κρατικών προγραμμάτων και επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων του ΟΕΚ, της
ΔΕΠΟΣ και της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ» και ορίζουν «γενικώς» όρους και περιορισμούς δόμησης [άρθ. 114 παρ. 1 π.δ. της 27.7.1999
(Δ’ 580)].
230
Σήμερα, κυρίως άρθ. 45-49 ν. 4812/2018 (Α’ 5).
231
Η χωροθέτηση των μεγαλύτερων από τις εγκαταστάσεις αυτές γίνεται, κατά κανόνα, με τον Σχεδιασμό Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ και άλλες μορφές). Πρβλ. κεφ. ΣΤ’ ν. 4819/2021 (Α’ ), όπως ισχύει.
232
Εκτός από ειδικές ρυθμίσεις, πρβλ. άρθ. 18-24 ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως ισχύουν.
233
Άρθ. 29 ν.2545/1997 (Α’ 254).
234
Μεταξύ άλλων, πρβλ. β.δ. 465/1970 ( Α΄150), και π.δ. 1224/ 1981 (Α’ 303).
235
Άρθ. 1-16 ν. 4302/2014 (Α’ 225), όπως ισχύουν.
236
Πρβλ. κεφ. Η’ ν. 4936/2022 (Α’), και ιδίως άρθ. 67 παρ. 2 και παρ. 3, όπου προβλέπονται οι θεσμοί του «Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ» και των «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ)». Τα παραπάνω
«συμφωνούν» με τον «τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για
τον χερσαίο χώρο, του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), του άρθρου 13Α του ν.
4269/2014 (Α’ 142), της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια του ν.
4546/2018 (Α’ 101), καθώς και τις διεθνείς πρακτικές και τα πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τις ΑΠΕ, της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4447/2016 (Α’ 241)» - μία «συμφωνία» που δημιουργεί την απορία της
σκοπιμότητάς τους. Παράλληλα, ικανοποιούν και άλλα κριτήρια (τα οποία δεν είναι ξένα από τον χωροταξικό σχεδιασμό),
όπως «(δ) τις απαιτήσεις της εθνικής ασφάλειας, (ε) άλλα κριτήρια, όπως η ύπαρξη μνημείων και ναυαγίων, θαλάσσιων και
υποθαλάσσιων κρίσιμων υποδομών, θαλάσσιων πεδίων που υπόκεινται σε περιορισμούς, η θαλάσσια κυκλοφορία για την
εξασφάλιση των όρων και συνθήκων της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), καθώς και κριτήρια που αφορούν σε παραγωγικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες».
Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα είδος παρα-σχεδιασμού, που δεν προσθέτει τίποτα στο ΕΧΠ για τις ΑΠΕ και στον θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό.
222

42

μεταγενέστερη φάση, μπορεί να ενταχθούν και στο «σύστημα» ως «οργανωμένοι υποδοχείς» ή
περιοχές με καθορισμένες χρήσεις). Μία ιδιαίτερα σημαντική υποκατηγορία αναφέρεται λιγότερο
σε κατηγορία δραστηριοτήτων, αλλά σε χαρακτηρισμούς επενδύσεων: εδώ, εμπίπτουν τα Ειδικά
Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων, 237 και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης
Στρατηγικών Επενδύσεων.238 Kαι η κατηγορία αυτή μέχρι σήμερα, αναπτύσσεται, συχνά βάσει
απηρχαιωμένων διατάξεων, χωρίς καμία εκτίμηση (σε οποιοδήποτε επίπεδο) της ευθυγράμμισής
της με τις ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Mία ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει
στην χωροθέτηση και την αδειοδότηση των κρίσιμων υποδομών, οι οποίες είτε υπάγονται σε
τελείως δικό τους νομοθετικό πλαίσιο (δίκτυο μεταφοράς και διανομής ενέργειας, δίκτυο φυσικού
αερίου),239 είτε στερούνται τελείως εθνικού (ή χωροταξικού) σχεδιασμού (οδικό δίκτυο) (αλλά
μπορεί να εντάσσονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό, ή στην «παράλληλη χωρική διαχείριση»).
Φυσικά, αυτό δεν αφορά νέες μόνο υποδομές, αλλά και υφιστάμενες: λείπει μία νομική καθιέρωση
της κλιματικής διασφάλισης (climate proofing) των σημαντικότερων έργων και δραστηριοτήτων,
και μάλιστα όχι μόνο από την πλευρά του μετριασμού, αλλά και της προσαρμογής.240 Συνεπώς,
κενό θα πρέπει να θεωρηθεί και το τρόπος χωροθέτησης των οργανωμένων υποδοχέων, όπως
και η παράλειψη των κλιματικών κινδύνων από το νομικό πλαίσιο που διέπει τις κρίσιμες
υποδομές.
Οι εξαιρετικά αργοί ρυθμοί ολοκλήρωσης του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού», αλλά και οι
αλλεπάλληλες αλλαγές της νομοθεσίας, δημιουργούν και μία τρίτη κατηγορία – τον χωρικό
σχεδιασμό που έχει υλοποιηθεί με βάση διατάξεις που δεν ισχύουν πλέον (ή ισχύουν μόνο
μεταβατικά), ή, με άλλα λόγια, με βάση παλαιότερες εκδοχές του συστήματος χωρικού
σχεδιασμού: μολονότι οι περιοχές αυτές έχουν ένα σχετικό πλεονέκτημα (σε σχέση, π.χ., με όσες
αναπτύσσονται βάσει τις διατάξεις της «εκτός σχεδίου δόμησης»), με την έννοια ότι υπάρχει ένα
minimum πλαίσιο, τα εργαλεία είναι απηρχαιωμένα, χρειάζονται αναθεώρηση, και η ενσωμάτωση
των απαιτήσεων που θέτει η ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή είναι ανύπαρκτη. Παρόλα αυτά,
εδώ υπάρχουν μερικοί ξεχασμένοι θεσμοί, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την
προσαρμογή.241 Συνεπώς, εκτός από τη συμπλήρωση του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού»
με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη η κλιματική αλλαγή, υπάρχει και η ανάγκη αναθεώρησης των

Άρθ. 12 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
Άρθ. 24 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204).
239
Σύμφωνα με το π.δ. 39/2011 (Α’ 34), το οποίο ενσωματώνει σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία [Οδηγία (ΕΕ) 2008/114], είναι
υποχρεωτικός ο προσδιορισμός των «Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (ΕΥΖΣ) και η κατάρτιση Σχεδίων
Ασφαλείας για κάθε μία από αυτές. Οι τομείς των υποδομών αυτών ορίζονται σε Παράρτημα: ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια,
πετρέλαιο, αέριο), μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, εσωτερικές πλωτές, ωκεάνιες και θαλάσσιες). Είναι
άγνωστο σε ποιο βαθμό η υποχρέωση αυτή έχει εκτελεστεί, και αν έχουν ληφθεί υπόψη οι κλιματικοί κίνδυνοι. Περαιτέρω,
σύμφωνα με τον ν. 4001/2001 [άρθ. 94 παρ. 2 (ιγ), 108] (Α’ 179), όπως ισχύει, ο διαχειριστής (ΑΔΜΗΕ) εκπονεί «δεκαετές»
(με κυλιόμενο χαρακτήρα) «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (δεκαετές
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ), το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108». Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθ. 63Θ και 68 παρ. 2 (κα) του ίδιου νόμου, ο
Διαχειριστής ΕΣΦΑ (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) «καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ» (για το ισχύον πρόγραμμα, βλ. Β’ 1392/2021). Μόνο το πρώτο σχολιάζει τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, και κυρίως από την άποψη της ανάγκης αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ, αλλά όχι από την άποψη της
έκθεσης του ΕΣΜΗΕ σε κλιματικούς κινδύνους. Οι μελέτες για τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης φαίνεται ότι εκπονούνται
σύμφωνα με το άρθ. 22 ν. 1068/1980, όπως αντικαταστάθηκε [άρθ. 9 ν. 4483/2017 (Α’ 107)], σύμφωνα με το οποίο «τα έργα
και οι προμήθειες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από
την επιχείρηση. Για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της
επιχείρησης». Γενικά για υποδομές, πρβλ. και άρθ. 44 ν. 4759/2020 (Α’ 245), όπως προστέθηκε με το άρθ. 86 ν. 4915/2022
(Α’ 63).
240
Σχετικά με την κλιματική διερεύνηση, πρβλ. το πολύ πλήρες έγγραφο: European Commission. (2021). Commission Notice.
Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027 (2021/C 373/01). Mολονότι το έγγραφο
έχει εκπονηθεί στα πλαίσια διάφορων ενωσιακών χρηματοδοτικών πλαισίων, περιέχει μία ανάλυση που έχει σημασία και για
έργα έξω από τα πλαίσια αυτά.
241
Για παράδειγμα, οι Ζώνες Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύσεων [άρθ. 23 ν. 1650/1986 (Α’ 160)], οι Περιοχές Ειδικών
Χωρικών Παρεμβάσεων [άρθ. 11 ν. 2742/1999 (Α’ 207)], τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων [άρθ. 12 ν.
2742/1999 (Α’ 207)], η ανάπλαση και η πολεοδομική αναμόρφωση περιοχής [κεφ. Β’ ν. 2508/1997 (Α’ 124)]. Στο πλαίσιο του
ισχύοντος «συστήματος χωρικού σχεδιασμού», οι αναπλάσεις εμπίπτουν στη θεματολογία των Ειδικών Πολεοδομικών
Σχεδίων [άρθ. 8 παρ. 1 (α) ν. 4447/(Α’ 241)].
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χωροταξικών και πολεοδομικών αποφάσεων που ελήφθησαν με βάση παλαιότερα νομικά
πλαίσια, ακόμα πιο απομακρυσμένα από τις σημερινές απαιτήσεις.
Η τέταρτη κατηγορία είναι λίγο διαφορετική, και από τη φύση της αποσκοπεί (χωρίς αυτό να
λέγεται πάντα ρητά) στην προστασία οικοσυστημικών υπηρεσιών και «πράσινων υποδομών».
Εδώ, περιλαμβάνονται διάφορες ρυθμιστικές παρεμβάσεις στον χώρο, που αποσκοπούν στην
προστασία διάφορων διακριτών, αλλά ευαίσθητων, φυσικών ή πολιτιστικών στοιχείων
περιβάλλοντος: τυπικά παραδείγματα είναι η υπαγωγή ορισμένης περιοχής στη δασική
νομοθεσία, κατά κανόνα με την εκπόνηση δασικού χάρτη242 (η οποία, εφόσον συμβεί, θέτει
διάφορους όρους και περιορισμούς στην χρήση του χώρου), η οριοθέτηση αρχαιολογικών
χώρων,243 η (μάλλον απίθανη σήμερα) έγκριση Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ),244 η
οριοθέτηση υδατορεμάτων,245 η προστασία και διαχείριση των περιοχών λεκάνης απορροής
ποταμών (παλαιότερα υδατικών διαμερισμάτων),246 ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας,247 η
έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγρότοπων,248 τα σχέδια δράσης για τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου,249 τα προστατευόμενα σύνολα, ιστορικοί τόποι, ζώνες ιδιαίτερου
κάλλους και διατηρητέα κτίρια250 και λοιπά. Αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτή η νομοθεσία
περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις που «τακτοποιούν» αυθαίρετες, σύμφωνα με τους δικούς της
όρους, δραστηριότητες.251 Ορισμένες από τις ρυθμίσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν με τον
σημαντικό θεσμό της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, που έχει ένα ρόλο να παίξει στο πλαίσιο
αυτό, καθώς μπορεί να ανακατευθύνει αναπτυξιακές πιέσεις σε ασφαλέστερες ή δικαιότερες
κατευθύνσεις.252 Η δυνατότητα συμβολής αυτών των νομοθετικών προβλέψεων στην
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητη. Μολονότι πρόκειται σε μερικές
περιπτώσεις για πρόσφατες ρυθμίσεις, ο βαθμός ανταπόκρισής τους σε αυτή την απαίτηση είναι
μικρός, καθώς κατά κανόνα δεν έχουν δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσουν, έστω μερικώς, την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και το επίπεδο γνώσεων έχει προοδεύσει σημαντικά από
τη θέσπισή τους.
Υπάρχει μία πέμπτη κατηγορία, η οποία αφορά αμεσότερα την ανταπόκριση στην κλιματική
αλλαγή. Εδώ, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, είναι, έμμεσα ή άμεσα, ανάμεσα στους
επιδιωκόμενους σκοπούς (ενίοτε εξαιτίας του δεσμού των παρεμβάσεων αυτών με το ενωσιακό
δίκαιο). Θέματα προσαρμογής είναι καίρια για τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην
Κλιματική Αλλαγή, τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.),253 τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας,254 τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Μετακίνησης (ΣΒΑΚ), και τα Σχέδια Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Σχέδιο
Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το Αναπτυξιακό Σχέδιο Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας, τα Τοπικά Και Περιφερειακά Προγράμματα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ),
για το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης (ΠΔΑΜ) και τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης
(Ε.Σ.ΔΙ.Μ.), τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), τους Χάρτες Περιφερειακών
Επενδύσεων (ΧΠΕ) , ο σχεδιασμός επιβάλλεται από την αξιοποίηση των ενωσιακών πόρων, η
οποία έμμεσα προκαλεί τη συνεκτίμηση κλιματικών ζητημάτων: στις περιπτώσεις αυτές, η ροή
Κεφ. Β’ ν. 3889/ 2010 (Α’ 182).
Άρθ. 12-17 ν. 3028/2002 (Α’ 153), όπως ισχύουν.
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Παραμένουν, πάντως, σε ισχύ, οι σχετικές διατάξεις των άρθ. 21 παρ. 8 ν. 1650/1986 (όπως ισχύει), και το άρθ. 29 ν.
1337/1983 (Α’ 33).
245
Άρθ. 1-11 ν. 4258/2014 (Α’ 94), όπως ισχύουν.
246
Άρθ. 10 π.δ. 51/2007 (Α’ 54).
247
Η χάραξη της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται σήμερα σύμφωνα με τα άρθ. 4 έως 9 ν. 2971/2001, όπως
διαμορφώθηκαν μετά την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους από το άρθ. 11 ν. 4281/2014 (Α’ 160).
248
Π.δ. της 12/19.6.2012 (ΑΑΠ 223).
249
Κ.υ.α. 613586/724/2006 (Β’ 384).
250
Άρθ. 6 ν. 4047/2012 (Α’ 79), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
251
Για τη δασική νομοθεσία, πρβλ., μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 7 έως παρ. 10 ν. 4280/2014, όπως έχουν
τροποποιηθεί και παραταθεί.
252
Αυτή τη στιγμή, ο θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης διέπεται από τα άρθρα 68 έως 79 ν. 4495/2017, όπως έχουν
τροποποιηθεί, πιο πρόσφατα (και σε εκτεταμένο βαθμό) από τον ν. 4759/2020 (Α’ 254).
253
Άρθ. 155 ν. 4759/2020 (Α’ 245).
254
Άρθ. 6-7 κ.υ.α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007» (Β’ 1108).
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των πόρων έχει μία καταλυτική επιρροή στην χωρική ανάπτυξη, επηρεάζοντας τα περιθώρια
υλοποίησης, άρα και το ουσιαστικό περιεχόμενο του σχεδιασμού. Στα παραπάνω, πρέπει
αναπόφευκτα να προστεθεί και το ΕΣΕΚ (το οποίο προβλέπει πλήθος δράσεων προσαρμογής,
και μάλιστα με χωρική διάρθρωση, και ενιαίο πλαίσιο διακυβέρνησης, η σχέση των οποίων με τα
παραπάνω εργαλεία δεν είναι διευκρινισμένη), το Εθνικό Πρόγραμμα για την Εθνικά Καθορισμένη
Συνεισφορά, και η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή (ο μη δεσμευτικός της χαρακτήρας της
οποίας μάλλον εγγυάται την ελάχιστη επιρροή της, ειδικά στην «παράλληλη χωρική διαχείριση»).
Δεν χρειάζεται να ειπωθεί ότι αυτή η μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, σχεδίων, και στρατηγικών
υπερβαίνει τις διοικητικές δυνατότητες, και μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέρος
της θα μείνει ανεφάρμοστο (εκτός, ίσως, από τις περιπτώσεις που διακυβεύονται ενωσιακοί
πόροι, ή επαπειλούνται παραπομπές στο ΔΕΕ). Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η
πολυδιάσπαση και ο επάλληλος χαρακτήρας των εργαλείων αυτών, η φαινομενική
εγκατάλειψη ορισμένων από αυτά, οι αντιφάσεις τους, η αδιευκρίνιστη θέση ή σχέση τους με το
«σύστημα χωρικού σχεδιασμού», και η έλλειψη διαφάνειας, δημόσιας συμμετοχής,
παρακολούθησης και πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά, η πέμπτη κατηγορία, από
μόνη της (πόσο μάλλον σε συνδυασμό με τις 4 προηγούμενες), είναι μεγάλη πρόκληση για το
«σύστημα χωρικού σχεδιασμού», καθώς περιορίζει το τελευταίο σε ρόλο επιβεβαίωσης
ειλημμένων σε άλλα fora αποφάσεων.
Tέλος, θα πρέπει να σημειωθεί και το εξής: λόγω ακριβώς της ύπαρξης της «παράλληλης χωρικής
διαχείρισης», ένας βασικός τρόπος ρυθμιστικής παρέμβασης στον χώρο είναι και η παράλειψη
ή η αναβολή της παρέμβασης : για παράδειγμα, το γεγονός ότι η χώρα, μετά από αποφάσεις
του Συμβουλίου Επικρατείας,255 δεν διαθέτει Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό – ίσως
το βασικότερο οικονομικό της κλάδο – συνεπάγεται ότι η ανάπτυξη του τουρισμού – και μάλιστα
στην κρίσιμη, μετά COVID-19, περίοδο- διέπεται από άλλα εργαλεία, είτε μέσα στο «σύστημα
χωρικού σχεδιασμού», είτε (ακόμα χειρότερα) έξω από αυτό.256 Χωρίς να υποτιμάται η σημασία
των παραγωγικών τομέων που έχουν το προνόμιο να είναι εξοπλισμένοι με Ε.Χ.Π. (βιομηχανία,
ΑΠΕ, υδατοκαλλιέργειες), εύλογα αναρωτιέται κανείς γιατί άλλοι, εξίσου (αν όχι περισσότερο)
σημαντικοί τομείς (υπηρεσίες, μεταφορές, γεωργο-κτηνοτροφία) η υποτομείς («κατηγορίες
βιομηχανικών δραστηριοτήτων με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες», 257
βιολογική γεωργία, οδικό δίκτυο) με χωρικές διαστάσεις δεν έχουν το προνόμιο αυτό. Επίσης, στις
σημερινές συνθήκες, αναρωτιέται κανείς γιατί δεν δίνεται προτεραιότητα σε τομείς ή περιοχές με
σημαντικές προκλήσεις σε θέματα μετριασμού των εκπομπών (π.χ. μεταφορές) ή προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή (π.χ., νησιωτικός χώρος).
Πιο γενικά, σημαντικό πρόβλημα (και κενό)
θα πρέπει να θεωρηθεί ο ad hoc τρόπος με τον οποίο συμπληρώνεται το «σύστημα χωρικού
σχεδιασμού», με άλλα λόγια η έλλειψη καθορισμένων και εφαρμόσιμων προτεραιοτήτων και
χρονοδιαγραμμάτων. Το παραπάνω σύμπλεγμα προβλημάτων θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν
συμβιβάζεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός περιβαλλοντικού κράτους δικαίου, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, η διατήρηση της εκτός σχεδίου δόμησης χωρίς
την εκτίμηση του κινδύνου φυσικών, συμπεριλαμβανόμενων των κλιματικών, καταστροφών, με
υποτυπώδεις διατυπώσεις για την ασφάλεια των κτιρίων αγγίζει τα όρια της παραβίασης
ανθρώπινων δικαιωμάτων.258

ΣτΕ (Ολ.) 3632-3/2015·ΣΤΕ (Ε’ τμ.) 519/2017.
Όπως έθεσε το θέμα, η 6η σκέψη της ΣΤΕ (Ε’ τμ.) 519/2017, «διάφορο δε είναι το ζήτημα ότι και μετά την ακύρωση του
νεώτερου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και μέχρι την έγκριση νέου,
που, πάντως, πρέπει να χωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα (ενόψει της συνταγματικής επιταγής για χωροταξικό
σχεδιασμό), εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, με βάση τις προβλέψεις που
τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (πρβλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και στα κατωτέρου
ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού, σε σχέση με τα περιφερειακά, χωρικά σχέδια…»
257
Πρβλ. σχετική αναφορά στο άρθ. 5 παρ. 1 του ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας (ΑΑΠ 151/2009).
258
Σύμφωνα με τη νομολογία που έχει αναπτυχθεί για το άρθ. 2 ΕΣΔΑ (δικαίωμα στη ζωή), στην περίπτωση προβλέψιμων
φυσικών καταστροφών (και με την επιφύλαξη ενός «περιθωρίου εκτίμησης» που αναγνωρίζεται σε τεχνικά θέματα), οι θετικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από «δικαίωμα στη ζωή» επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να
προληφθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Με το σημερινό επίπεδο γνώσεων για την κλιματική αλλαγή, η
νομολογία αυτή είναι εφαρμόσιμη και σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Πρβλ.: Cour européenne des droits de l’homme. (2022).
Guide sur la jurisprudence de la Convention – Environnement, σ. 9-10, με περαιτέρω αναφορές σε αποφάσεις.
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Χωρική ‘οργάνωση’ μέσα στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού
Σήμερα, αλλά και διαχρονικά,259 το ελληνικό «σύστημα χωρικού σχεδιασμού» έχει μία ιεραρχική
δομή, η οποία περιγράφεται ως «συστηματική», «σε επίπεδα», «με βάση τη γεωγραφική κλίμακα»
(στην οποία αναφέρεται κάθε επίπεδο σχεδιασμού) «την αποστολή και το περιεχόμενό τους».260
Στις παραγράφους που ακολουθούν, θα επιχειρηθεί μία ανάλυση των κενών κάθε επιπέδου
χωριστά. Ωστόσο, πριν από την ανάλυση αυτή, θα πρέπει να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ των
τριών επιπέδων, που σήμερα περιλαμβάνουν τον χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό (ο
καθένας 2 επιπέδων).261 Η σχέση αυτή περιγράφεται ως «ιεραρχική αλλά με περιθώρια ευελιξίας
και ανάδρασης, με βάση τις έννοιες της διαβάθμισης της δεσμευτικότητας των κατευθύνσεων, και
της εξειδίκευσης, της συμπλήρωσης και της τροποποίησης των κατευθύνσεων και ρυθμίσεων,
όταν και όπως κάτι τέτοιο παρέχεται ως δυνατότητα από ένα υπερκείμενο πλαίσιο ή σχέδιο σε
ένα υποκείμενο πλαίσιο ή σχέδιο», ενώ ως «ανάδραση» νοείται η «πρόταση για εξειδίκευση,
συμπλήρωση, τροποποίηση ή άλλη αλλαγή ισχύουσας κατεύθυνσης ή ρύθμισης του
υπερκείμενου πλαισίου ή σχεδίου», χωρίς όμως «δεσμευτικό περιεχόμενο», η υιοθέτηση της
οποίας «είναι στη διακριτική ευχέρεια του υπερκείμενου πλαισίου ή σχεδίου».262 Επιφανειακά, οι
ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι συμβάλλουν στη σταδιακή προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, δημιουργώντας μία ροή πληροφοριών (ένα θεσμό «προσαρμοστικής
διαχείρισης», ή ένα «σύστημα διαχείρισης γνώσης», και μάλιστα πολυκεντρικό) από τα κατώτερα
επίπεδα προς τα ανώτερα. Ωστόσο, αυτό θα ήταν ανακριβές, για πολλούς λόγους.
Πρώτον, η διαδικασία «ανάδρασης» είναι απολύτως άτυπη, δεν έχει νομικές συνέπειες (είναι μη
δεσμευτική), δεν υπάγεται σε απαιτήσεις διαφάνειας και συμμετοχής, και περιγράφεται με
γενικούς, ασαφείς και ανακριβείς όρους: «διακριτική ευχέρεια» δεν έχουν τα πλαίσια ή τα σχέδια,
αλλά τα διοικητικά όργανα, και εδώ δεν προσδιορίζεται ποια διοικητικά όργανα είναι οι «δέκτες»
των προτάσεων ανάδρασης.
Δεύτερον, η «ανάδραση» δεν συνδέεται πουθενά με απαιτήσεις παρακολούθησης κάθε σχεδίου
χωρικού σχεδιασμού, η ύπαρξη των οποίων είναι νομικά επιβεβλημένη.263
Τρίτον, ακόμα και αν η σύνδεση αυτή γινόταν, δεν υπάρχει κανένας ολιστικός μηχανισμός
παρακολούθησης του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού», και, σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία
που απορρέουν από την παρακολούθηση των επιμέρους σχεδίων και προγραμμάτων (για
παράδειγμα, του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα. Στη νομοθεσία για το «σύστημα
χωρικού σχεδιασμού», δεν προβλέπεται εθνικό παρατηρητήριο, διαρκής διάλογος και τακτικές
εκθέσεις προόδου, όπως στο πρόσφατο κλιματικό νόμο,264 και όπου επιβάλλονται «εκθέσεις
αξιολόγησης», δεν προβλέπεται ενεργητική δημοσιότητα ή διαβούλευση:265 αν μη τι άλλο, η
έλλειψη αυτή θα αποστερήσει από κρίσιμα στοιχεία και τους αντίστοιχους θεσμούς του κλιματικού
νόμου. (Μία παλαιότερη υπουργική απόφαση καθορίζει τη διαδικασία παρακολούθησης και
αξιολόγησης των ΕΠΧΣΑΑ και Περιφερειακών, αλλά χωρίς καθορισμό δεικτών ή δημόσια
διαβούλευση, και χωρίς αναφορά στην κλιματική αλλαγή).266 Η έλλειψη αυτή διαφάνειας είναι
ακόμα εντονότερη, αν ληφθεί υπόψη και η προσφιλής τακτική της παροχής «ηλεκτρονικών

Πρβλ. τα καταργημένα άρθ. 8 παρ. 2 (α) και 9 παρ. 1 (α) ν. 2742/1999 (Α’ 207).
Πρβλ. 1 παρ. 1 γ) και 2 παρ. 4 ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύουν.
261
Άρθ. 2 παρ. 1 έως 2 παρ. 3 ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως έχουν αντικατασταθεί, για τελευταία φορά από το άρθ. 99 ν.
4685/2020 (Α’ 92).
262
Άρθ. 1 παρ. 1 ιβ) και 2 παρ. 4 ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύουν.
263
Άρθ. 10 Οδηγίας (ΕΚ) 2001/42, σε συνδυασμό με Παράρτημα Ι, σημείο θ).
264
Πρβλ. άρθ. 25-27 ν. ν. 4936/2022 (Α’ 105).
265
Άρθ. 5 παρ. 4 (ΕΧΠ, «το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
της εφαρμογής των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων»), 6 παρ. 8 (ΠΧΠ, από το «Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη
συνδρομή των Περιφερειών), 7 παρ. 10 (ΤΠΣ, από την Περιφέρεια, «ανά πενταετία») ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύουν. Σε
όλες τις περιπτώσεις, πρόκειται για εσωτερική διαδικασία της αρχής αξιολόγησης,
266
Υ.α. 51949/2010 «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Β΄ 1925).
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υπηρεσιών» που αφορούν το σύνολο του δομημένου περιβάλλοντος από το ΤΕΕ στο Υπουργείο,
που εγγυάται την απόλυτη αδιαφάνεια.267
Τα παραπάνω κενά προκαλούν ακόμα πιο αλγεινή εντύπωση, αν ληφθεί υπόψη το εκτενές νομικό
πλαίσιο για τα γεωχωρικά δεδομένα.268
Τέταρτον, η νομοθεσία για το «σύστημα χωρικού σχεδιασμού» έρχεται σε αντίθεση με άλλες, και
μάλιστα ειδικότερες, ρυθμίσεις του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού»: πράγματι, ο νόμος ορίζει,
και μάλιστα περιοριστικά, του λόγους για τους οποίους τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού μπορούν
να αναθεωρηθούν, και τον τρόπο που επηρεάζουν τον υποκείμενο σχεδιασμό. Για παράδειγμα,
τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια αναθεωρούνται μόνο «κατ’ εξαίρεση» αν δεν παρέλθει πενταετία,
«σε περιοχές που έχουν ήδη πολεοδομηθεί, οι χρήσεις γης που καθορίζονται με τα ΤΠΣ,
κατισχύουν αυτών που είχαν καθορισθεί με το ρυμοτομικό σχέδιο, χωρίς κατ’ αρχήν να απαιτείται
η αναθεώρηση του υφισταμένου ρυμοτομικού σχεδίου», ενώ οι ρυθμίσεις των Ειδικών
Πολεοδομικών Σχεδίων «είναι δεσμευτικές για όλα τα εκπονούμενα ΤΠΣ, καθώς και για κάθε
ένταξη των περιοχών που καλύπτονται από Ε.Π.Σ. σε σχέδιο πόλεως»:269 συνεπώς, καμία
«ανάδραση».
Πέμπτον, για θέματα κλιματικής αλλαγής, πρέπει να τονιστεί ότι το παράθυρο ευκαιρίας είναι
μικρό, και η «ανάδραση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βολικό πρόσχημα καθυστέρησης των
απαραίτητων ρυθμίσεων. Έκτον, και ίσως
το πιο σημαντικό, η «ανάδραση» δεν έχει πολλά
ουσιαστικά περιθώρια εφαρμογής: από νομική άποψη, το «σύστημα χωρικού σχεδιασμού»
υλοποιείται στα ψηλότερα επίπεδα με υπουργικές αποφάσεις, από ή με συμμετοχή του αρμόδιου
Υπουργείου [είτε κοινές (ΕΧΠ), είτε μη (ΠΧΠ, και ενδεχομένως ρυμοτομικά σχέδια)], ή προεδρικά
διατάγματα (ΤΠΣ, ΕΠΣ), εννοείται με πρόταση του αρμόδιου υπουργείου.270 Με άλλα λόγια, στη
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, το αρμόδιο Υπουργείο καλείται να «αναδράσει» στις
δικές του δράσεις.

Μολονότι η νομοθεσία βρίθει ρυθμίσεων, τίποτα δεν λειτουργεί, ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, και σίγουρα τίποτα δεν
διασφαλίζει την απαραίτητη διαφάνεια και γνώση για την άσκηση πολιτικής και τη συμπλήρωση του σχεδιασμού. Κατά το κεφ.
Α’ του ν. 4495/2017, έπρεπε να υπήρχαν ορισμένες υπηρεσίες αρμόδιες «για την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον
έλεγχο και τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού»
(Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού Παρατηρητήριο», «Περιφερειακή Διεύθυνση
«Ελέγχου Δόμησης Περιφερειακά Παρατηρητήρια»). Όσον αφορά τις οικοδομικές άδειες, το άρθρο 33 παρ. 1, όπως ισχύει,
ορίζει ότι «η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28,
καθώς και η διαδικασία υποβολής και γνωμοδότησης των συμβουλίων των άρθρων 7, 12, 13, 20, 22, 24 διενεργείται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η υλοποίηση της οποίας μπορεί να ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει σε
φορέα που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι προσβάσιμη
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr)…» [με το άρθ. 20 παρ. 1 της υ.α.
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 (Β' 3136) , ως «πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το ΥΠΕΝ, τους Μηχανικούς και τους
πολίτες και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες ορίζεται το ΝΠΔΔ Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)»].
Παράλληλα, με το άρθ. 47Α [όπως προστέθηκε με το άρθ. 62 ν. 4759/2020 (Α’ 245), το πληροφοριακό σύστημα για τη
διαδικασία ηλεκτροδότησης ανατέθηκε στο ΤΕΕ. Τέλος, με το άρθ. 9 της υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/2017 (Β' 3976), η «
συμπλήρωση και προσαρμογή του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος αυθαιρέτων, η ανάπτυξη του πληροφοριακού
συστήματος της παρ. 1 άρθρου 1 της παρούσας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4495/2017, καθώς και η λειτουργία και
διαχείριση αυτών ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)…». Το πλέγμα αυτό διατάξεων, με την παροχή
«ηλεκτρονικών υπηρεσιών» για 3 κρίσιμες διαδικασίες (έκδοση αδειών, ηλεκτροδότηση, τακτοποίηση αυθαιρέτων) δεν
προβλέπει απολύτως τίποτα για την περιοδική δημοσιοποίηση στοιχείων – πόσο μάλλον την αξιοποίησή τους για την
προσαρμογή του οικιστικού ιστού στην κλιματική αλλαγή.
268
Πρβλ. άρθ. 85 ν. 4495/2017 (σχετικά με «σύστημα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης, μέσω του οποίου
εντοπίζεται κάθε νέο κτίσμα εντός γηπέδου, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οριοθετημένων οικισμών και ενημερώνεται
σχετικά το Τοπικό Παρατηρητήριο», και «απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας», με την οποία θα
καθορίζονταν «η διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ο τρόπος λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος, καθώς και
οι επιπλέον λειτουργίες και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ανωτέρω ψηφιακής πλατφόρμας», και η οποία δεν έχει
εκδοθεί). Γενικότερα, για τα γεωχωρικά δεδομένα, πρβλ. άρθ. 8 π.δ. 90/2018 (για την πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα
του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού»), το μέρος Γ’ ν. 4635/2019 (όπως ισχύει - για τον «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη») (Α’ 167),
άρθ. 1-28 ν. 3882/2010 (Α’ 166 – για την «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών»), και τις Οδηγίες (ΕΕ, EK)
2019/1024 « για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)» (όπου τα
γεωχωρικά δεδομένα θεωρούνται «θεματική κατηγορία «συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας») και 2007/2 «για τη δημιουργία
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)».
269
Αντίστοιχα, άρθ. 5 παρ. 5 (β), 7 παρ. 5 (πρβλ. και 7 παρ. 4) και 8 παρ. 6 (α) ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύουν.
270
Άρθ. 5 παρ. 3 (α), 6 παρ. 7 (δ), 7 παρ. 7 (β), 8 παρ. 3 (β), 10 παρ. 4 (γ), 10 παρ. 5 (α) ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως
ισχύουν.
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Έτσι, σημαντικό κενό θα πρέπει να θεωρηθεί η ασαφής σχέση μεταξύ των επιπέδων του
συστήματος χωρικού σχεδιασμού, και η έλλειψη συστηματικής, διαφανούς και περιοδικής
αξιολόγησης, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών γεωχωρικών δεδομένων: αν αυτό το κενό δεν
υπήρχε, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού» θα
ήταν κάπως απλούστερη.
Τα έντονα προβλήματα που δημιουργεί η «παράλληλη χωρική ανάπτυξη» και οι καθυστερήσεις
του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού» δημιουργούν την ανάγκη συντονιστικών μηχανισμών
ενίσχυσης της διακυβέρνησης. Έξω από το πλαίσιό του, το «σύστημα χωρικού σχεδιασμού»
προβλέπει έναν ακόμα μηχανισμό συντονισμού: την Εθνική Χωρική Στρατηγική. Αυτή αποτελεί
«κείμενο βασικών αρχών πολιτικής για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου» και «τον
συντονισμό των διαφόρων πολιτικών με χωρικές συνέπειες», με περιεχόμενο «ενδεικτικές
κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης», «βασικούς άξονες», καθώς και «μεσοπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους στόχους χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης και των
επιμέρους φορέων της»· επισημαίνεται ότι δεν είναι δεσμευτική, και ενσωματώνει «την εθνική
θαλάσσια χωρική στρατηγική» και προτείνει τις «υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου».271
Δυστυχώς, η στρατηγική αυτή είναι ένα εξαιρετικά απρόσφορο μέσο για την προσαρμογή.
Πρώτον, ενώ το «παράθυρο ευκαιρίας» για την προσαρμογή περιορίζεται, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι παρόμοια στρατηγική δεν υπάρχει: με δεδομένα ότι το αρμόδιο Υπουργείο
προβαίνει συνεχώς σε διάφορες μορφές σχεδιασμού, αναρωτιέται κανείς γιατί είναι τόσο δύσκολη
η «καταγραφή» σε ένα κείμενο (και μάλιστα μη δεσμευτικό) των «αρχών» που διέπουν τις
καθημερινές δράσεις του.
Δεύτερον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στην ανάγκη για
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, παρόλο που περιλαμβάνονται οι «μακροπρόθεσμοι στόχοι»
της χωρικής ανάπτυξης.
Τρίτον, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ο εξαιρετικά αντιδημοκρατικός χαρακτήρας της: η Εθνική
Χωρική Στρατηγική «ανακοινώνεται» στη Βουλή (η οποία δεν καλείται ούτε να τη συζητήσει), και
φυσικά δεν υπάγεται σε δημόσια διαβούλευση, υπονομεύοντας βασικές αρχές διαδικαστικής
δικαιότητας που πρέπει να διέπουν την προσπάθεια προσαρμογής της χώρας. Τέταρτον, ο μη
δεσμευτικός χαρακτήρας της Στρατηγικής βρίσκεται σε εμφανή δυσαρμονία με τον
«συντονιστικό» της ρόλο, την ενσωμάτωση της θαλάσσιας χωροταξίας (που είναι δεσμευτική), και
την «λήψη υπόψη» του ΕΣΕΚ (ομοίως):272 πόσο μάλλον, που ο ίδιος ο νόμος ορίζει, και μάλιστα
με ακρίβεια, τι σημαίνει να «λαμβάνεται υπόψη» κάτι από τον χωρικό σχεδιασμό («ο βαθμός
δεσμευτικότητας μιας κατεύθυνσης είναι συνάρτηση της σαφήνειας και της κανονιστικής της
πυκνότητας και διαβαθμίζεται ως εξής: …. υποχρέωση λήψης υπόψη αυτής από τα υποκείμενα
σχέδια και όργανα χωρίς να είναι υποχρεωτική η ευθυγράμμιση ή η μη αντίθεση…»).273 Αυτός
είναι ένας πολύ «βερμπαλιστικός» τρόπος για να ειπωθεί ότι η Εθνική Χωρική Στρατηγική, όταν
και εφόσον υπάρξει, δεν είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη το ΕΣΕΚ (ή τις όποιες δεσμεύσεις
της χώρας σε θέματα κλίματος), αν και μπορεί να περιλαμβάνει άλλους, μη δεσμευτικούς,
«στόχους χωρικής ανάπτυξης».
Τέταρτον, για τον ίδιο λόγο, δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό ότι η Εθνική Στρατηγική «λαμβάνει
υπόψη» (δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να συμμορφώνεται με) ένα άλλο, επίσης μη δεσμευτικό,
κείμενο – την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: έτσι, ο νόμος ορίζει
όχι μόνο δύο κρίσιμα κείμενα για το μέλλον της χώρας είναι μη δεσμευτικά, αλλά και μπορούν να
μην συμμορφώνονται το ένα με το άλλο (!).
Πέμπτον, ο συντονιστικός χαρακτήρας της Εθνικής Στρατηγικής υπονομεύεται περισσότερο από
την έλλειψη συντονισμού με άλλους μηχανισμούς που διέπουν την «παραγωγή πολιτικής» από

Άρθ. 3 ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύει.
Άρθ. 3 παρ. 3 και παρ. 4 ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύουν.
273
Άρθ. 2 παρ. 1 στ) (γγ) ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύει.
271
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το αρμόδιο (και κάθε άλλο) Υπουργείο: δεν είναι τυχαίο ότι οι «συντονιστικοί» μηχανισμοί
πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα.274
Φυσικά, κανένας από τους συντονιστικούς αυτούς μηχανισμούς δεν περιλαμβάνει ρητά στην
αποστολή του την απαίτηση να επισπευστεί η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τέλος, το
παλαιότερο Γενικό Πλαίσιο θα πρέπει να θεωρηθεί απηρχαιωμένο, αφού, μεταξύ άλλων, είναι
προγενέστερο της Συμφωνίας των Παρισίων, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι συγκεκριμένες
απαιτήσεις του – π.χ., για την ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου, ή την ανάπτυξη
χωροταξικών δεικτών για την κλιματική αλλαγή-, ουδέποτε τηρήθηκαν.275 Κατά συνέπεια,
τεράστιο κενό θα πρέπει να θεωρηθεί η έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής, ή οποιουδήποτε άλλου
μηχανισμού συντονισμού της χωρικής ανάπτυξης της χώρας, πόσο μάλλον ενός μηχανισμού που
θα θέτει ως προτεραιότητα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Το πρώτο, και ιδιαίτερα σημαντικό, επίπεδο χωρικού σχεδιασμού (χωροταξικός σχεδιασμός)
περιλαμβάνει τα «Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 5 (πρώτο επίπεδο), τα Περιφερειακά
Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 6 και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια του άρθρου 5 του ν.
4546/2018 (Α’ 101) τα οποία μετονομάζονται σε Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια (δεύτερο
επίπεδο)».276 Η αναφορά σε «δεύτερο επίπεδο» εκφράζει την υποβάθμιση των Θαλάσσιων
Χωροταξικών Πλαισίων απέναντι στα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (και έμμεσα, απέναντι και στα
Περιφερειακά, αφού τα τελευταία είναι σε ισχύ) – μία υποβάθμιση που είναι αμφίβολο αν
συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία.277
Στην ουσία, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, ή μάλλον όσα από αυτά είναι σε ισχύ, είναι η
ανώτατη μορφή χωρικού σχεδιασμού, και, για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται μία προσεκτική
εξέταση. Η πρώτη παρατήρηση που επιβάλλεται είναι ότι τα ΕΧΠ είναι σχετικά παλαιά, καi
σίγουρα προγενέστερα της Συμφωνίας των Παρισίων και της πρόσφατης ενωσιακής νομοθεσίας
που την ακολούθησε: συνεπώς, δεν προκαλεί κατάπληξη ότι απουσιάζει οποιαδήποτε
αναφορά στην κλιματική αλλαγή από τα ΕΠΧΣΑΑ της Βιομηχανίας και των υδατοκαλλιεργειών·278
όσον αφορά το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, η θέσπιση του οποίου πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη για τον
μετριασμό, αγνοείται παντελώς η έκθεση (καθώς και η ευαλωτότητα και ανθεκτικότητα) των ίδιων
των εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε κλιματικούς κινδύνους, καθώς και θέματα κλιματικής δικαιότητας.

Εκτός από τους μηχανισμούς που προβλέπει η νομοθεσία για το επιτελικό κράτος για τον προγραμματισμό του
κυβερνητικού έργου [κεφ. Β’ και κεφ. Γ’ Μέρους Γ’ ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως ισχύουν] αλλά και τον συντονισμό κάθε
υπουργείου χωριστά (υπηρεσίες συντονισμού Υπουργείων, Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, κ.ο.κ., πρβλ. άρθ. 38 και 39 του
ίδιου νόμου), θα πρέπει να αναφερθεί και ο «Συντονιστής Πολεοδομικού Σχεδιασμού» [άρθ. 14 ν. 4759/2020 (Α’ 245), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθ. 19 παρ. 3 ν. 4787/2021 (Α’ 44)], καθώς και οι διαδικασίες επίσπευσης του χωρικού σχεδιασμού
από τη Διεύθυνση «Ελέγχου Δόμησης Περιφερειακό Παρατηρητήριο» (άρθ. 66 ν. 4495/2017), η ηλεκτρονική πολεοδομική
ταυτότητα δήμου (άρθ. 65 ν. 4495/2017), καθώς και οι υπηρεσίες ελέγχου δόμησης που προβλέπει το κεφ. Α’ (τμήμα Α’) του
ν. 4495/2017 [Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου Δόμησης (Περιφερειακά
Παρατηρητήρια) και Τμήματα Ελέγχου Δόμησης (Τοπικά Παρατηρητήρια), Συμβούλια Παρακολούθησης Δομημένου
Περιβάλλοντος], που υποβάλλουν (;) ετήσιες εκθέσεις (άρθ. 3 παρ. 3 ν. 4495/2017).
275
Απόφαση 6877/4872/2008 (Α’ 128). Για τον παράκτιο χώρο, η Απόφαση προέβλεπε ότι «κατά το σχεδιασμό μέτρων που
αφορούν την παράκτια ζώνη, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των
παράκτιων περιοχών ώστε να εξασφαλίζουν την καλή διαχείριση των οικείων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη τις καλές
πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η πρόβλεψη μέτρων προστασίας των παράκτιων περιοχών από ενδεχόμενες
δυσμενείς συνέπειες λόγω κλιματικής αλλαγής, όπως π.χ. η άνοδος της στάθμης της θάλασσας». Για τους χωροταξικούς
δείκτες, βλ. άρθ. 13.
276
Άρθ. 2 παρ. 1 (α) ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύει.
277
Συνοπτικά, αυτό σημαίνει ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, με την έννοια της Οδηγίας 2014/89 [«η διαδικασία με
την οποία οι αρχές του οικείου κράτους μέλους αναλύουν και οργανώνουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες
περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων» - άρθ. 3 περ. 2)], μπορεί να γίνεται εν μέρει και
από τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (ακόμα και τα Περιφερειακά, αφού βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού). Η ισχύουσα
νομοθεσία, όμως, δεν απαιτεί τη συμμόρφωση αυτών των «υποκατάστατων» των Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων με τις
ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο.
278
Το προοίμιο του ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών (Β’ 2505/2011) περιλαμβάνει την (μάλλον δυσοίωνη) διαπίστωση ότι «η
κλιματική αλλαγή, της οποίας βασικές επιπτώσεις μεταξύ των άλλων είναι, η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων και η
ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, αλλά και η αύξηση της συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων, με ότι αυτό
συνεπάγεται στις φυσικο-χημικές και βιολογικές παραμέτρους των υδάτων, και με αναμενόμενες θετικές και αρνητικές
συνέπειες για την υδατοκαλλιέργεια, χωρίς όμως από σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί να προκύπτει αν οι συνέπειες
αυτές μπορεί να εκδηλωθούν τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, αλλά και κατά πόσο οι θετικές επιπτώσεις θα υπερκεράσουν τις
αρνητικές ή το αντίστροφο» (μέρος Β, σημείο 26).
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Δεύτερον, σχεδόν όλα τα θεσπισμένα ΕΧΠ αφορούν παραγωγικούς τομείς ή κλάδους της
οικονομίας: ΑΠΕ, βιομηχανία, υδατοκαλλιέργειες.279 Ο αυτό-περιορισμός αυτός δεν είναι
απαίτηση της νομοθεσίας, που επιτρέπει την κατάρτιση ΕΧΠ για τη χωρική διάρθρωση και δομή
του «οικιστικού δικτύου», την «χωρική διάρθρωση δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής
υποδομής», «τη διαμόρφωση πολιτικής γης», την «προστασία του πολιτιστικού και φυσικού
τοπίου», την «χωρική ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών του εθνικού χώρου που έχουν ιδιαίτερη
σημασία από χωροταξική, περιβαλλοντική, αναπτυξιακή ή κοινωνική άποψη, όπως είναι οι
παράκτιες, νησιωτικές, ορεινές και προβληματικές περιοχές», και «την προώθηση σχεδίων,
προγραμμάτων ή έργων χωρικής ανάπτυξης μείζονος σημασίας ή και διακρατικής ή
διαπεριφερειακής εμβέλειας» (αποκλειστικά, ή, a fortiori, σε συνδυασμό).280
Από την άποψη της ανταπόκρισης στην κλιματική αλλαγή, η δέσμη αυτή σκοπών επιτρέπει τη
χρήση των ΕΧΠ για τον μετριασμό των εκπομπών μέσω του ελέγχου των αλλαγών χρήσεων γης
(AFOLU, LULUCF), την προστασία κατά του κλιματικού κινδύνου, ή τη γεφύρωση ελλειμμάτων
προσαρμογής. Ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η χρήση των ΕΧΠ για την ολοκληρωμένη διαχείριση
του παράκτιου χώρου (περιοχή του εθνικού χώρου με ιδιαίτερη σημασία «από χωροταξική,
περιβαλλοντική, αναπτυξιακή ή κοινωνική άποψη»), την κυκλική οικονομία (αναμφισβήτητα,
σχέδιο μείζονος σημασίας), την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του αστικού ιστού
(πρόγραμμα που αφορά την «δομή του οικιστικού δικτύου»), ή την άμβλυνση του κύριου
αντιπροσωπευτικού κινδύνου της επιδείνωσης της δημόσιας υγείας («δίκτυο και υπηρεσία
τεχνικής και διοικητικής υποδομής»). Με λίγη θεσμική φαντασία, η Εθνική Στρατηγική για την
Προσαρμογή ή η Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Παράκτιου Χώρου θα μπορούσε επίσης να έχει
τη νομική μορφή του ΕΧΠ, ασκώντας μία θετική και ουσιαστική επιρροή στον υποκείμενο
σχεδιασμό, ή η ενωσιακή πολιτική της «μηδενικής ρύπανσης» να συνδυαστεί με ένα
αναθεωρημένο ΕΧΠ για τη βιομηχανία.
Τρίτον, η εκπόνηση ΕΧΠ με στενό πεδίο εφαρμογής σε ορισμένους κλάδους ή παραγωγικούς
τομείς δεν επιτρέπει ούτε την προσαρμογή, ούτε την εκτίμηση της ευαλωτότητας και της
ανθεκτικότητας των κλάδων αυτών σε κλιματικούς κινδύνους: για παράδειγμα, το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ
αγνοεί απολύτως την ανάγκη συντονισμού με τις υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ένας
σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στη διείσδυση των ΑΠΕ)· ο περιορισμός του πεδίου
εφαρμογής του ΕΠΧΣΑΑ βιομηχανίας σε «τεχνοοικονομικές μονάδες» «που με μηχανικά, χημικά
ή άλλα μέσα διαφοροποι(ούν) τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου
αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται»,281 αγνοεί την εξάρτηση
από αυτές ακριβώς τις πρώτες ύλες ή προϊόντα, αλλά και από την οδική (γενικότερα, μεταφορική)
υποδομή.282 Άλλωστε, όπως ρητά ορίζει η νομοθεσία, κατά την εκπόνηση των ΕΧΠ, η Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή απλώς «λαμβάνεται υπόψη» - δηλαδή,
δεν είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση των ΕΧΠ με αυτή.283
Τέταρτον, η προτεραιότητα που έχει δοθεί στη μελλοντική εκπόνηση και την αναθεώρηση ΕΧΠ
(πρώην ΕΠΧΣΑΑ) δεν αντανακλά τις ανάγκες μετριασμού των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου: πράγματι, από την άποψη αυτή, οι τομείς της απανθρακοποίησης (ενέργειας που
δεν προέρχεται από ΑΠΕ), των μεταφορών και των αλλαγών χρήσεων γης θα έπρεπε να είχαν

Για τις ανάγκες του παρόντος, μπορεί να αγνοηθεί το ΕΠΧΣΑΑ Καταστημάτων Κράτησης (Β’ 1575/2001).
Άρθ. 5 παρ. 1 ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύει.
281
Άρθ. 2 παρ. 1 ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας [Απόφασης 11508/2009 (ΑΑΠ 151)], που παραπέμπει στο (καταργημένο) άρθ. 2 παρ.
1 (α) ν. 3325/2005.
282
Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, το ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας παρατηρεί ότι «βασική ανάγκη του βιομηχανικού τομέα είναι η κατά το
δυνατόν ομοιογενής κάλυψη του εθνικού χώρου από υπερτοπικές μεταφορικές υποδομές. Η υπάρχουσα ή
προγραμματιζόμενη οδική υποδομή καλύπτει αρκετά ικανοποιητικά τις ανάγκες υπερτοπικής προσπελασιμότητας, αλλά
πρέπει να δειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική διασύνδεση της υπερτοπικής υποδομής με τις εστίες συγκέντρωσης της
βιομηχανικής δραστηριότητας (πόλοι και άλλα ισχυρά σημεία του εθνικού προτύπου χωροταξικής οργάνωσης της
βιομηχανίας). Αντίστοιχη ανάγκη τοπικών συνδέσεων υπάρχει και ως προς το σιδηροδρομικό δίκτυο…» (άρθ. 10 παρ. 4).
283
Άρθ. 5 παρ. 2 α) ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύει.
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προτεραιότητα: αντίθετα, το υπουργείο προκρίνει τη σύνταξη ΕΧΠ για την εξόρυξη ορυκτών
υλών.284
Πέμπτον, τα ΕΧΠ είναι δείγματα κάκιστης νομοθέτησης, βρίθουν προχειροτήτων και ασαφειών,
που δυσκολεύουν την ερμηνεία τους, πόσο μάλλον την αξιοποίησή τους για θέματα
προσαρμογής: για παράδειγμα, σε πολλά σημεία, το ΕΠΧΣΑΑ υδατοκαλλιεργειών σημειώνει ότι
κάποιες περιοχές έχουν «κορεστεί», και δεν «κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση νέων μονάδων»,
μέχρι να «διευθετηθούν χωροταξικά οι υφιστάμενες». Ο αναγνώστης μένει με την απορία αν το
ΕΠΧΣΑΑ απαγορεύει τη χορήγηση νέων αδειών, και πότε θα ολοκληρωθεί η «διευθέτηση», την
οποία το ΕΠΧΣΑΑ μεταθέτει στον υποκείμενο σχεδιασμό.
Τέλος, σημειώνεται ότι, αντίθετα με άλλα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού, δεν υπάρχουν τεχνικές
προδιαγραφές για τα ΕΧΠ.285 Κατά συνέπεια, τα ισχύοντα ΕΧΠ θα πρέπει να θεωρηθούν
ξεπερασμένα, καθώς δεν προβλέπεται να υπάρξει συντονισμός τους με την Εθνική Στρατηγική
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, και έχουν μία στενή, τομεακή οπτική γωνία. Επίσης,
δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για τη χρήση των ΕΧΠ για θέματα ανταπόκρισης στην
κλιματική αλλαγή, κάτι που το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει.
Τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια διακρίνονται, σε σχέση με τα υπόλοιπα εργαλεία
υλοποίησης του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού» για δυο λόγους: πρώτον, με μία εξαίρεση
(Πελοπόννησος) είναι σχετικά πρόσφατα, και δεύτερον, καλύπτουν όλη τη χώρα, χωρίς κενά.286
Πριν όμως την «δειγματοληπτική» εξέταση ορισμένων περιφερειακών, θα πρέπει να επισημανθεί
ότι η εξουσιοδοτική διάταξη δεν κάνει καμία ειδική αναφορά στην κλιματική αλλαγή, αλλά
περιορίζεται στην «προστασία του… περιβάλλοντος»: συνεπώς, από την άποψη αυτή, θα πρέπει
να θεωρηθεί ξεπερασμένη.287
Αντίθετα με τα ΕΧΠ, για τα περιφερειακά πλαίσια υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες
θέτουν σαφώς ως σκοπό των ΠΧΠ την «ασφάλεια και προστασία των κατοίκων, των
εγκαταστάσεων/δραστηριοτήτων και των πόρων έναντι των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων,
της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και κάθε είδους ενόχλησης (θόρυβος κ.λπ.)»:288 η θετική
αυτή αναφορά στους κλιματικούς κινδύνους παραλείπει τους άλλους σκοπούς του χωρικού
σχεδιασμού σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, και σε κάθε περίπτωση, προϋποθέτει
χαρτογράφηση των κινδύνων.
Ένα πρόσφατο πρόβλημα, που πρέπει να επισημανθεί, είναι η μερική υποκατάσταση των ΠΧΠ
από το «παράλληλο» εργαλείο των περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης (ΠΠΑ), τα οποία
εγκρίνονται με διαφορετικές διαδικασίες, και θα αυξήσουν την πολυνομία και τα προβλήματα
συντονισμού.289 Κατά τα άλλα, η ανάγνωση των πρόσφατων ΠΧΠ αφήνει μία μεικτή εντύπωση:
Πρβλ. την υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/ 9376/71/2020 απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Σύσταση
και συγκρότηση της Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες» (Β’ 465), όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε (Β’ 3223/2022).
285
Πρβλ. ορισμένες «οδηγίες» (που ελάχιστα εμπλουτίζουν το θεσμικό πλαίσιο) στο άρθ. 3 π.δ. 90/2018 (Α’ 162).
286
Πρβλ. «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» (ΑΑΠ 248/2018), «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» (Δ’ 181/2019), «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Ηπείρου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» (ΑΑΠ 286/2018), «Έγκριση αναθεώρησης
του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» (ΑΑΠ 269/2018),
«Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιβαλλοντική Έγκριση
αυτού» (ΑΑΠ 16/2019), «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και
έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΑΑΠ 260/2017), «Έγκριση αναθεώρησης του
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» (ΑΑΠ 299/2018),
«Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική
Έγκριση αυτού» (Δ’ 485/2020), «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» (Δ’ 845/2020). Για την Πελοπόννησο, ισχύει η υ.α. 25294/2003 «Εγκριση
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Aνάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 1485/2003).
287
Άρθ. 6 παρ. 1 στ) ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύει.
288
Υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683/2018 «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων
(ΠΧΠ) του ν. 4447/2016 (Α' 241)» (Β' 2818).
289
Πρβλ. το μέρος ΙΗ’ του ν. 4635/2019 (Α’ 167), και την υ.α. 95189/14.09.2020 «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και
Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 2025»
(Β΄ 3961). Παρόμοια προγράμματα έχουν εγκριθεί για την Ήπειρο (Β’ 198/2022), την Κ. Μακεδονία (Β’ 106/2022), και άλλες
Περιφέρειες.
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σε πολλές περιπτώσεις, είναι προφανές ότι οι συντάκτες τους προβληματίστηκαν από τος
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην οικεία περιφέρεια· ωστόσο, η «μετάφραση» του
προβληματισμού αυτού σε συγκεκριμένα νομικά μέτρα, πόσο μάλλον μέτρα που υπερβαίνουν, ή
εξειδικεύουν τα εθνικά μέτρα, αποδεικνύεται δύσκολο εγχείρημα (τεχνικά, νομικά και πολιτικά)·
παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί μία τάση χρήσης στερεότυπων εκφράσεων («πράσινη
ανάπτυξη»), χωρίς ορισμούς, και χωρίς διαδικασίες εφαρμογής και εργαλειοποίησης των εννοιών
αυτών.
Για παράδειγμα, το ΠΧΠ Κρήτης υιοθετεί τη διαπίστωση ότι «δεν υιοθετήθηκαν οι αρχές της
συμπαγούς πόλης, ούτε προωθήθηκε η εξυγίανση των προβληματικών και κορεσμένων
παράκτιων ζωνών που παρουσιάζουν συγκρούσεις χρήσεων γης και πίεση αστικοποίησης, με
επιπτώσεις τόσο στο «ορατό» περιβάλλον, όσο και στην επιτάχυνση της διάβρωσης των ακτών
και στις επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής» ενώ ζητάει την ενσωμάτωση στο
σχέδιο δράσης κατευθύνσεων προσαρμοσμένων «στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
της διάβρωσης των ακτών».
Στο ίδιο πνεύμα, το ΠΧΠ Ιονίων νήσων αναγνωρίζει ότι «ο παράκτιος και θαλάσσιος χώρος είναι
δέκτες πολλών οικιστικών και τουριστικών πιέσεων, της ρύπανσης από θαλάσσιες και χερσαίες
πηγές και αποτελούν τους πιο ευάλωτους χώρους ως αποδέκτες των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής», ενώ «αρχή οργάνωσης του χωρικού προτύπου» είναι τα «πράσινα νησιά», όπου
προωθείται η ανάπτυξη της «πράσινης οικονομίας», η άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων, η
τόνωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η στήριξη
της μετάβασης προς μια τοπική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η χρήση ΑΠΕ και ΕΞΕ,
η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλους τους τομείς με έμφαση στον τουρισμό και το
αγροδιατροφικό σύστημα, η εξισορρόπηση των συγκρούσεων μεταξύ χρήσεων γης και
θαλάσσιων δραστηριοτήτων (μεταξύ άλλων)· η έννοια των «πράσινων νησιών» συνοδεύεται από
αυτή της «γαλάζιας» ανάπτυξης («νοούμενη ως ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου με ταυτόχρονη
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εργαλείο το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό»),
όπου θα συνυπάρξουν εξόρυξη υδρογονανθράκων με υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσιο τουρισμό,
αλιεία και βιοτεχνολογία.
Ειδική μνεία γίνεται στην «πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες», μία δειλή κίνηση προς την κοινωνική
δικαιοσύνη (και μέσω αυτής προς την κλιματική δικαιότητα («με στόχο την παροχή υπηρεσιών
ισοδύναμου αποτελέσματος με εκείνο που έχουν οι κάτοικοι της ηπειρωτικής χώρας, με αναγκαία
έργα τεχνολογίας, επικοινωνίας και πληροφορικής και μεταφορικές υποδομές»).
Το ΠΧΠ Θεσσαλίας επίσης αναγνωρίζει την πρόκληση της προσαρμογής [αν και μόνο στα πεδία
των «επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και τα είδη της αντίστοιχης περιοχής από τις κλιματικές
αλλαγές», της θαλάσσιας βιοποικιλότητας «με έμφαση στα χωροκατακτητικά ξενικά είδη και
διαμόρφωση προγράμματος μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπισή τους», της «προώθησης
των «ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής Ενέργειας σε όλους τους τομείς (δημόσια διοίκηση, κατοικία,
βιομηχανία, μεταφορές), και της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας «σύμφωνα με τις Εθνικές
δεσμεύσεις που απορρέουν έναντι των σχετικών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την
κλιματική αλλαγή»]. Υπάρχει επίσης, ένας μακρύς κατάλογος μέτρων για την αντιμετώπιση του
κύριου κινδύνου για την περιφέρεια – της ανορθολογικής διαχείρισης υδάτων-, αλλά δεν
προχωράει παραπέρα από τις γενικόλογες προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επιπροσθέτως, τα περισσότερα ΠΧΠ αναγνωρίζουν την ανάγκη περιορισμού της εκτός σχεδίου
δόμησης, την ανάγκη «εξυγίανσης» άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, και καταγράφουν
(χωρίς να αξιολογούν την επάρκεια, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής) των βασικών
υποδομών υγείας. Κανένα ΠΧΠ δεν αξιολογεί τους κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια
(αξιολογώντας, π.χ., την τοπική παραγωγή, την τοπική αποθήκευση τροφίμων, και τις υποδομές
που την υποστηρίζουν), και κανένα δεν απογράφει υποδομές ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε
κλιματικούς κινδύνους, ή γενικότερα θέματα κλιματικής επικινδυνότητας.
Στο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού (που είναι και το μόνο που θα εξεταστεί διεξοδικά)
συναντάει κανείς τα Τοπικά και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. Τα Σχέδια αυτά οφείλουν να
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συμπεριλάβουν «μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή» και «μέτρα υποστηρικτικά της
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών
καταστροφών και λοιπών απειλών», αν και αυτό θα προσκρούσει σε ελλείψεις που έχουν
προαναφερθεί (έλλειψη εθνικής χαρτογράφησης κινδύνων, έλλειψη δεσμευτικής Εθνικής
Στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή). Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια περιλαμβάνουν για «κάθε
δημοτική ενότητα» τις «οικιστικές περιοχές» (ΟΙΚ), που ορίζονται ως «περιοχές που εξυπηρετούν
τη διαβίωση και την οργανωμένη οικονομική και κοινωνική ζωή και δραστηριότητα του
ανθρώπου», στις οποίες περιλαμβάνονται και «όλες οι πολεοδομημένες, εντός εγκεκριμένων
σχεδίων πόλεων, περιοχές»: έτσι, από τη φύση τους, επωμίζονται τον ρόλο της στήριξης της
προσαρμογής του αστικού ιστού και των περιαστικών περιοχών. Στον παρόν κείμενο, δεν είναι
δυνατόν να εξαντληθούν οι ιδιαίτεροι κλιματικοί κίνδυνοι στις οποίες είναι εκτεθειμένος ο αστικός
ιστός: αρκεί να τονιστεί ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον το οποίο οι αστικές υποδομές
μεταδίδουν και μεγεθύνουν τους κλιματικούς κινδύνους (δημιουργώντας σύνθετους κινδύνους), η
διαφοροποιημένη τρωτότητα (differential vulnerability) μεταξύ των κατοίκων των πόλεων, και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αστικών καυσώνων, αστικών πλημμυρών, αστικών ξηρασιών, και
άλλων φυσικών ή τεχνολογικών φαινομένων (που μπορεί να επηρεαστούν ή να επιδεινωθούν
από την κλιματική αλλαγή) και αλληλεπιδρούν με τον αστικό ιστό (ισχυροί άνεμοι, άλλα ακραία
καιρικά φαινόμενα, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση του εδάφους ή των υδάτων, κίνδυνοι
τεχνολογικών ατυχημάτων). Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το φαινόμενο της «θερμικής
νησίδας» (urban heat island, UHI), το οποίο μπορεί να προσθέσει 2 °C στην τοπική
υπερθέρμανση, ενώ η χωροθέτηση κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών εντός «θερμικών νησιών»
στις ευρωπαϊκές πόλεις οξύνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα προσαρμογής και δικαιότητας
(thermal inequity, «θερμική ανισότητα»).290
Ωστόσο, όσον αφορά τον ρόλο των ΤΠΣ στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, ανακύπτουν
2 πιθανοί περιορισμοί: τα ΤΠΣ εφαρμόζονται σε δημοτικές ενότητες (μία ή περισσότερες):291 δεν
περιλαμβάνονται σε αυτά πολεοδομημένες περιοχές εκτός της δημοτικής ενότητας αναφοράς,
αλλά σε άμεση (χωρική, κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική) γειτνίαση, και μάλιστα σε
συνέχεια, με αυτή, από τις οποίες μπορεί να μεταδοθούν κλιματικοί κίνδυνοι (ή είναι σημαντικές
για την ανάπτυξή τους με τρόπο συμβατό με την κλιματική αλλαγή). Με άλλα λόγια, η γεωγραφική
κλίμακα αναφοράς δεν είναι κατάλληλη για την εξυπηρέτηση των στόχων της χωρικής
διάρθρωσης σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.
Ο δεύτερος περιορισμός αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα ΤΠΣ θα αντιμετωπίσουν τις οι
«οικιστικές πυκνώσεις» στις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως (αλλά εντός ΤΠΣ) περιοχές.
Είτε οι περιοχές αυτές ενταχθούν ως «οικιστικές», είτε με κάποιο άλλο χαρακτηρισμό (π.χ., «προς
πολεοδόμηση», ή «περιοχές ελέγχου χρήσεων γης»), είναι πάγια η πρακτική να διατηρούνται και
να επικυρώνονται οι προϋφιστάμενες ρυθμίσεις, οι οποίες «ρυμουλκούν» τον μελλοντικό
σχεδιασμό. Αν μη τι άλλο, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την
εκτός
σχεδίου δόμηση, οι περιοχές αυτές υπάγονται σε ένα ακόμα χειρότερο (ευμενέστερο προς τη
δόμηση) καθεστώς, μία δυνατότητα που επίσης θεσπίστηκε χωρίς καμία ανάλυση
επιπτώσεων.292
290
ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth Assessment Report) (Draft
version), §§6, 13.6.1.5.2.
291
Άρθ. 7 παρ. 2 (α) ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ισχύει.
292
Σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ. 2 ν. 4859/2020, όπως ισχύει σήμερα [μετά την αντικατάστασή του από το άρθ. 19 ν.
4872/2021 (Α’ 247)], «στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών
προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός περιοχών στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης, όροι
και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης πρέπει να
συνάδουν με τα χωρικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις
χρήσεις γης στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη
περιοχή. Στις περιοχές αυτές η αρτιότητα και οι όροι δόμησης που ορίζονται με εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου
επιπέδου επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1» (δηλαδή, τις περιοχές εκτός
σχεδίου, και εκτός εργαλείων πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου). Περαιτέρω, «ειδικά ο συντελεστής δόμησης, η
κάλυψη, το ύψος και ο όγκος μπορούν να ορίζονται ευνοϊκότεροι για τη δόμηση από τους αντίστοιχους όρους στα γήπεδα της
παρ. 1 μέχρι δέκα τοις εκατό (10%). Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να
καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και
εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων

53

Σε κάθε περίπτωση, και στις δυο περιπτώσεις (ΕΠΣ, ΤΠΣ), υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές,293
από τις οποίες αυτές για τα ΕΠΣ δεν προσθέτουν κάτι ουσιαστικό, ενώ αυτές για τα ΤΠΣ
προβλέπουν, μεταξύ άλλων υποστηρικτικών μελετών, «Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική
Αλλαγή», «Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών»,
«Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, πυρκαγιάς» και «Χάρτες Αξιολόγησης Τρωτότητας σε
Εδαφική Διάβρωση», καθώς και «Καταγραφή στοιχείων κλίματος – μικροκλίματος και
προβλημάτων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή» (κεφάλαιο Α6) και «σχεδιασμό
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή» (κεφάλαιο Π4).
Προωθώντας την ανάδειξη και τη διερεύνηση του προβλήματος, οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να
θεωρηθούν θετικές, μολονότι δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία για την εφαρμογή τους στην πράξη.
Στα παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί και η νομοθεσία για τα πολεοδομικά σταθερότυπα
(standards), της οποίας επίκειται η αναθεώρηση:294 πρόκειται για κρίσιμες ρυθμίσεις για την
προσαρμογή του οικιστικού ιστού, οι οποίες ωστόσο δεν κάνουν καμία αναφορά στην κλιματική
αλλαγή, και είναι σχετικά παλιές. Κατά την αναθεώρησή τους, θα πρέπει να εξεταστούν ορισμένες
βασικές επιλογές τους, όπως ο «ελαστικός» χαρακτήρας των προτύπων: είναι προφανές ότι η
αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων προσαρμογής του αστικού ιστού, όπως της «θερμικής
νήσου», απαιτεί τη θέσπιση ελάχιστων, και όχι ελαστικών προτύπων, και μάλιστα υποχρεωτικών
(με όσο το δυνατόν πιο σύντομη μεταβατική περίοδο). Η αντιμετώπιση των προβλημάτων
δημόσιας υγείας που θα φέρουν οι παρατεταμένοι καύσωνες απαιτεί, επίσης, την ένταξη στο
επίπεδο αυτό των λεγόμενων «Σχεδίων Δράσης Καύσωνα» (Heat Action Plans), με θετική
εμπειρία σε άλλες χώρες,295 τα οποία απαιτούν τον (πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα)
συντονισμό της χωρικής ανάπτυξης με τον υγειονομικό σχεδιασμό (με τη δυναμική αξιοποίηση
θεσμών όπως οι υγειονομικές περιφέρειες, ο χάρτης υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, τα
σχέδια για την ποιότητα του αέρα και βραχυπρόθεσμης δράσης και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης).
Σημαντικό πρόβλημα θα πρέπει να θεωρηθεί η μεγάλη καθυστέρηση στην εκπόνηση των ΤΠΣ.
Τα ζητήματα που αφορούν τη σχέση ΕΠΣ και ΤΠΣ δεν μπορούν να αναλυθούν εδώ, αλλά θα
πρέπει να σημειωθεί μία χαμένη ευκαιρία: τα ΕΠΣ, που συνήθως συνδέονται με οργανωμένους
υποδοχείς (κατά κανόνα προβληματικών) δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και
για «(α) για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης
των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, (β) για περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως οι
Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις και (γ) σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του
πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την Πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών
προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας
τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού»
οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο…». Σαν ένα πρακτικό παράδειγμα, πρβλ. το πρόσφατο ΕΠΣ της
«πυρόπληκτης περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας –
Πικερμίου» [π.δ. της 7/10.8.2022 (Δ’ 398)], σύμφωνα με το οποίο «στις περιοχές ΠΕΧ-1 έως ΠΕΧ-5 ισχύουν οι διατάξεις του
από 20-2/6-3-2003 π.δ. «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων
οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)» (Δ` 199). Ειδικότερα για τις ΠΕΧ1 και ΠΕΧ2 τα
προβλεπόμενα για τις περιοχές με στοιχείο Α (Ζώνες πρασίνου), για τις ΠΕΧ3 και ΠΕΧ4 τα προβλεπόμενα για τις περιοχές με
στοιχείο Γ2 (Γεωργική γη) και για την ΠΕΧ5 τα προβλεπόμενα για τις περιοχές με στοιχείο Θ1 (παραλιακή ζώνη). Στις
περιοχές ΠΕΧ 6 έως ΠΕΧ 10 ισχύουν οι διατάξεις του από 24/31-5-1985 π.δ. «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών
δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως
υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (Δ` 270), με μόνη επιτρεπόμενη χρήση την κατοικία (άρθρο 6 του ως άνω π.δ.)
σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του ν. 4759/2020…» . Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό το φαινόμενο ενός ΕΠΣ που
δημιουργήθηκε για την αποκατάσταση μίας περιοχής από ένας είδος κλιματικής καταστροφής, και το οποίο επικυρώνει, αν όχι
επιδεινώνει το προϋφιστάμενο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης. Για το ΕΠΣ, παρόλα αυτά, εκπονήθηκε ΣΜΠΕ (πρβλ.
Π.Ε. ΣΤΕ 55/2022).
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Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
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- μία δέσμη σκοπών που τα κάνει ιδιαίτερα σημαντικά για την προσαρμογή, καθώς και την
ανθεκτικότητα: ακόμα, υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα.296 Τέλος, μία μνεία πρέπει να γίνει στα
Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, στα οποία ανατίθεται ο κρίσιμος ρόλος του καθορισμού μίας
βασικής «κοινωνικής υποδομής» στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής - των κοινόχρηστων
χώρων (αλλά και των τυπικών «δικτύων υποδομών»): καμία, όμως, ουσιαστική πρόοδος δεν
μπορεί να γίνει στον τομέα αυτό αν δεν επιλυθεί ο αργός ρυθμός εκπόνησης και η κρίση της άρσης
των δημοτικών απαλλοτριώσεων.297

Ο παράκτιος χώρος
Κλείνοντας, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις για τον παράκτιο χώρο. Στο παρόν
κείμενο, δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον παράκτιο χώρο,
οι οποίες, στην τελευταία έκθεση του IPCC, καταλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο.298 Ενδεικτικά, η
IPCC παρατηρεί ότι: “severe risks to low-lying coasts involve irreversible long-term loss of land,
critical ecosystem services, livelihoods, well-being or culture in relation to increasing combined
drivers, including climate hazards and exposure and vulnerability conditions. The definition
depends on the local context because of variation in the perception of tolerable risks and the limits
to adaptation …The literature suggests that severe risks generally occur at the nexus of high
levels and rates of anthropogenic-driven change in climate hazards, concentrations of people and
tangible and intangible assets, non-climate hazards such as sediment mining and ecosystem
degradation, and the reaching of adaptation limits (medium evidence, high agreement). …. Loss
of land is already underway globally due to accelerating coastal erosion and will be amplified by
increased sea-level extremes and permanent flooding (high confidence). Observed impacts of
and projected increases in high intensity extreme events also provide evidence for severe risk to
occur on livelihoods, infrastructure and well-being by mid-century (high confidence).
Consequently, the combination of high warming, continued coastal development and low
adaptation levels will challenge the habitability of many low-lying coastal communities in both
developing and developed countries over the course of this century (low evidence, high
agreement).In some contexts, climate risks are already considered severe (medium evidence,
medium agreement), and in others, even lower warming will induce severe risks to habitability,
which will not necessarily be offset by ambitious adaptation (low evidence, medium
agreement)…”299 Ο παράκτιος χώρος διακρίνεται και από κοινωνική πολυπλοκότητα και
συνθετότητα, και έντονα προβλήματα διακυβέρνησης:300 για παράδειγμα, η μόνιμη ένταση
ανάμεσα στον κοινόχρηστο χαρακτήρα και την ιδιωτικοποίηση ή εμπορευματοποίηση – στην
ουσία, μια διαμάχη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει περιπλέκει τις προσπάθειες προσαρμογής. Ακόμα χειρότερα, στην Ελλάδα, το 98% του

Βλ. παραπάνω (υποσημείωση 139), για το ΕΠΣ Ε.Π.Σ. της «πυρόπληκτης περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης
και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου» [πδ της 7/10.8.2022 (Δ’ 398)].
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Για το περιεχόμενο των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (ΡΣΕ), πρβλ. άρθ. 10 παρ. 1 ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως
ισχύει., σύμφωνα με το οποίο με τα ΡΣΕ «καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι της
προς πολεοδόμηση περιοχής, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής» .Ως «ρυμοτομική απαλλοτρίωση» ορίζεται
««η απαλλοτρίωση που επιβάλλεται επί ακινήτων κατά την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στη διαδικασία πολεοδομικού
σχεδιασμού, με σκοπό να δημιουργηθούν επ’ αυτών οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο οικείο
σχέδιο ή την εφαρμογή αυτού. Εάν, κατά την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, επιβλήθηκε στα ακίνητα εισφορά σε γη, ως
ρυμοτομική απαλλοτρίωση νοείται η ρυμοτόμηση του κάθε ακινήτου στον βαθμό που υπερβαίνει την εισφορά σε γη που του
αναλογεί…» [άρθ. ]. Σήμερα, το θέμα ρυθμίζεται από το κεφ. Η’: η επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επιτρέπεται,
με αυστηρότερη διαδικασία, προθεσμίες και προϋποθέσεις, εφόσον (μεταξύ άλλων» «συντρέχουν σοβαροί πολεοδομικοί
λόγοι»: η έννοια μπορεί να καλύπτει και τις ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αν και αυτό θα ήταν καλύτερο να
προσδιοριστεί ρητά. Βλ. κεφ. Η’ ν. 4759/2020 (Α’ 245), και ιδίως άρθ. 87 περ. 1).
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πληθυσμού ζεί εντός μίας ζώνης 50 χιλιομέτρων από τη θάλασσα (στην ΕΕ, ίσα ή μεγαλύτερα
ποσοστά έχουν μόνο η Δανία, η Κύπρος και η Μάλτα).301
Ίσως πιο χρήσιμη θα ήταν μία παρουσίαση των προτεινόμενων λύσεων προσαρμογής. Δύο από
αυτές είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου και ο θαλάσσιος χωροταξικός
σχεδιασμός, που θεωρούνται σημαντικές συνιστώσες της «ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή
ανάπτυξης».302 Και στις δύο, οι επιδόσεις της χώρας είναι απογοητευτικές. Όσον αφορά τον
πρώτο, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν κυρώσει
το σχετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης (αν και οι δύο πρώτες το συνυπογράψει,
και το Πρωτόκολλο έχει κυρωθεί από την ΕΕ).303 Ουδέποτε το ΥΠΕΝ εξέδωσε «οδηγίες προς τις
αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της σύστασης 2002/413/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (L 148)», όπως απαιτεί ο νόμος για τη βιοποικιλότητα.304 Δεν είναι τυχαίο ότι η
τελευταία «Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ» θεωρεί την
κύρωση του Πρωτοκόλλου «δράση προτεραιότητας για το 2022».305
Όσον αφορά τον δεύτερο, κατά τη σχετική Οδηγία (ΕΕ), τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια έπρεπε
να είχαν θεσπιστεί «το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021»: 306
φυσικά, αυτό δεν συνέβη, και για το θέμα έχει ήδη αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή.307 Οι
παραλείψεις (ή μάλλον, παραβιάσεις αυτές) έχουν επίπτωση και στην προσαρμογή του
παράκτιου και του θαλάσσιου χώρου στην κλιματική αλλαγή.
Παρόλα αυτά, υπήρξε πρόσφατα μία νομοθετική «ευκαιρία» για να καλυφθούν τα κενά αυτά, η
οποία χάθηκε. Το 2020, η ελληνική νομοθεσία για τα θέματα αυτά τροποποιήθηκε, με σκοπό την
«πλήρη απεμπλοκή» του παράκτιου χώρου (συμπεριλαμβανόμενων των παράκτιων υδάτων)
από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό: με άλλα λόγια, την «πλήρη απεμπλοκή» των
ρυθμίσεων για τον παράκτιο χώρο από τον βασικό παράγοντα που τον επηρεάζει (τη θάλασσα),
και τη βασική πηγή κλιματικών κινδύνων για αυτόν. Το σημείο αυτό συζητήθηκε έντονα, και
το βασικό (και εσφαλμένο) επιχείρημα του επισπεύδοντος υπουργού ήταν ότι η σχετική
ευρωπαϊκή οδηγία «δεν εφαρμόζεται, δηλαδή, στα παράκτια ύδατα ή σε τμήματα αυτών. Αυτό
που κάνουμε εμείς, είναι ότι εφαρμόζουμε, ακριβώς, αυτό που λέει η Οδηγία…..Δηλαδή, κατά την
Οδηγία, όχι μόνο δεν μπαίνουν στον χερσαίο παράκτιο χώρο, αλλά δεν μπαίνουν ούτε στον
θαλάσσιο παράκτιο χώρο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η δική μας θαλάσσια χωροταξία, η
ελληνική, εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα και στα θαλάσσια παράκτια ύδατα».308 Προφανώς,
δεν είναι εδώ το σημείο όπου μπορεί να απαντηθεί το επιχείρημα αυτό, που βασίζεται σε μία
301
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ΣΕΠΟΧ, «στο θέμα της θαλάσσιας χωροταξίας, κατά τη γνώμη μας μείζονος σημασίας, το σχέδιο νόμου προβαίνει σε
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παράκτιου και του θαλάσσιου χώρου ως ενιαίου συνόλου. Η Οδηγία 2014/89, ήδη, από τα πρώτα προσχέδια του κειμένου είχε
εντάξει ως αναγκαιότητα για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών. Στην περίπτωση,
μάλιστα, των Μεσογειακών χωρών ισχύει η υποχρέωση που απορρέει από το 7ο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της
Βαρκελώνης, το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης το οποίο έχει υπογραφεί, κυρωθεί και
τεθεί σε ισχύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη, από το 2011, μετατρέποντάς το σε κοινοτικό δίκαιο και, κατ’ επέκταση, σε
υποχρέωση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτή είναι θέση
που ο ΣΕΠΟΧ υποστήριξε και το 2018 στην αντίστοιχη συζήτηση της Βουλής…»
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επιλεκτική, διαστρεβλωμένη και εσφαλμένη ανάγνωση ενός συγκεκριμένου άρθρου της Οδηγίας:
η Οδηγία δεν λέει αυτά τα πράγματα, και «δικός μας» θα είναι και ο θαλάσσιος χωροταξικός
σχεδιασμός, όταν γίνει (ο ισχυρισμός ότι η υποχρέωση για θαλάσσια χωροταξία, επειδή
προφανώς απορρέει από το ενωσιακό δίκαιο, δεν θα είναι «δική μας», τη στιγμή που η συμμετοχή
της χώρας στην ΕΕ έχει ακόμα και συνταγματική θεμελίωση, είναι ιδιαίτερα παράδοξος, από
νομική και πολιτική άποψη).309 Αυτό που πρέπει, ωστόσο, να εκτεθούν είναι οι συνέπειες. Η
πρώτη συνέπεια είναι η έκθεση όχι μόνο του παράκτιου χερσαίου χώρου, αλλά και των παράκτιων
υδάτων, στις παθογένειες του «συστήματος χωρικού σχεδιασμού» και της «παράλληλης χωρικής
διαχείρισης», όπως εκτέθηκαν πιο πάνω. Ιδιαίτερο προβληματισμό, από την άποψη αυτή, θα
έπρεπε να προκαλέσει η τακτοποίηση διάφορων αυθαίρετων δραστηριοτήτων στην παράκτια
ζώνη, η οποία γίνεται με ειδικές διατάξεις (αφού η «γενική» νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση
δεν εφαρμόζεται στον αιγιαλό και την παραλία).310 Πράγματι, η ανθεκτικότητα στην κλιματική
αλλαγή αποτελεί ρητό στόχο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κατά το ενωσιακό δίκαιο,311
και ο στόχος αυτός πλέον δεν αφορά πλέον και επίσημα τον ελληνικό παράκτιο, χερσαίο και
θαλάσσιο, χώρο (παρά μόνο στον ελαχιστότατο βαθμό που τον εγγυάται ο χερσαίος χωρικός
σχεδιασμός). Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη οι «αλληλεπιδράσεις ξηράςθάλασσας» - μία απαίτηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας, με βάση «άλλες επίσημες ή ανεπίσημες
διαδικασίες, όπως η ολοκληρωμένη παράκτια διαχείριση» -, διότι το ελληνικό «σύστημα χωρικού
σχεδιασμού», και οι «παράλληλες χωρικές ρυθμίσεις» του, δεν εμπεριέχουν παρόμοιες
διαδικασίες.312 Τρίτον, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, διότι ο
παράκτιος χώρος υπάγεται σε ένα κατακερματισμένο καθεστώς, οι παθογένειες του οποίου έχουν
ήδη εκτεθεί. Η τομεακή προσέγγιση που υιοθετούν, για παράδειγμα, τα ισχύοντα ΕΠΧΣΑΑ –
ΕΧΠ, αποκρούεται ρητά από το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Παράκτιου
Χώρου.313 Μάλιστα, στο ελληνικό δίκαιο, ο «κατακερματισμός» της διακυβέρνησης δεν οφείλεται
μόνο στην κακοφωνία των πολεοδομικών και χωροταξικών καθεστώτων, αλλά και στις σημαντικές
αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών,
Εθνικών Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των υπηρεσιών τους πάνω σε αυτόν.314 Για τις
ανάγκες του παρόντος κειμένου, όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι χάνονται τα οφέλη της
ολοκληρωμένης παράκτιας διαχείρισης για την προσαρμογή, που είναι ποικίλα: για παράδειγμα,
309
Κατά το άρθ. 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/89 «η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε θαλάσσια ύδατα κρατών μελών με την
επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης» (δηλαδή, και του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας
Ζώνης, το οποίο, ως διεθνής σύμβαση, έχει και αυξημένη τυπική ισχύ και στο δίκαιο της Ένωσης). «Δεν εφαρμόζεται στα
παράκτια ύδατα ή σε τμήματα αυτών που εμπίπτουν στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό κράτους μέλους» (“town
and country planning”, “ relevant des règles de planification et d’utilisation des sols”), εφόσον αυτό αναφέρεται στα θαλάσσια
χωροταξικά σχέδιά του». Με άλλα λόγια, η εξαίρεση των παράκτιων υδάτων μπορεί να γίνει υπό 2 προϋποθέσεις: πρώτον,
πρέπει να αναφέρεται στα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια – που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν (το νόημα της διάταξης είναι,
προφανώς, ότι η εξαίρεση των παράκτιων υδάτων θα πρέπει να εκτιμηθεί και κατά τη διαδικασία θέσπισης των Θαλάσσιων
Χωροταξικών Πλαισίων, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη συνοχή των ρυθμίσεων – πρβλ. και άρθ. 7 παρ. 2 Οδηγίας 2014/89).
Και δεύτερον, πρέπει τα «εξαιρούμενα ύδατα» να εμπίπτουν σε προηγούμενο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Στην
Ελλάδα, είναι εξαιρετικά περιορισμένα τα παράκτια ύδατα που εμπίπτουν σε «πολεοδομικό σχεδιασμό» (παράκτιοι οικισμοί,
κάποιοι παράκτιοι υποδοχείς, λιμένες, κοκ.). Όσον αφορά τον «χωροταξικό» σχεδιασμό, προφανώς το ΕΠΧΣΑΑ
Υδατοκαλλιεργειών ή τα Περιφερειακά Πλαίσια δεν είναι εργαλεία «σχεδιασμού» των παράκτιων υδάτων: το πρώτο αφορά ένα
παραγωγικό τομέα μόνο, ενώ τα δεύτερα, όταν και όπου αναφέρονται σε «παράκτια ύδατα» (κάτι που δεν συμβαίνει πάντα,
π.χ. στο Περιφερειακό Κρήτης), δεν ασκούν θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με την έννοια της Οδηγίας [πρβλ. άρθ. 3 περ. 2)
της Οδηγίας 2014/89, για ορισμό]. Σημειώνεται ότι τόσο η αγγλική, όσο και η γαλλική εκδοχή ευνοούν μία στενότερη ερμηνεία
– εξαιρούνται μόνο τα ύδατα που υπάγονται σε «χρήσεις» σύμφωνα με άλλο σχεδιασμό (κάτι που, αν συμβαίνει, πράγματι
δεν αφήνει περιθώρια για μεταγενέστερο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό): η ερμηνεία αυτή αφήνει απέξω τα Περιφερειακά
και το ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών, καθώς δεν καθορίζουν «χρήσεις» σε διακριτά τμήματα παράκτιων υδάτων.
310
Άρθ. 89 παρ. 2 ζ), η) και ιγ) ν. 4495/2017, όπως ισχύει, σχετικά με τις απαγορεύσεις υπαγωγής, αλλά με σημαντικές
εξαιρέσεις. Πρβλ. επίσης, και άρθ. 114 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει, για τα «αυθαίρετα δημόσιου ενδιαφέροντος», με
διάφορες εξαιρέσεις ακόμα και από τις απαγορεύσεις υπαγωγής. Πρβλ. και υποσημείωση 63, όπου αναφορά σε πρόσφατη
ρύθμιση αναστολής εκτέλεσης πρωτόκολλων κατεδάφισης και/ή διοικητικής αποβολής, όπως πρόσφατα στο ευαίσθητο χώρο
του αιγιαλού/παραλίας/όχθης/ παρόχθιας ζώνης [άρθ. 7 ν. 4918/2022 (Α’ 68)].
311
Άρθ. 5 παρ. 2 Οδηγίας (ΕΕ) 2014/89. Η αλλαγή του κλίματος λαμβάνεται υπόψη και σε πολλά σημεία του Πρωτοκόλλου για
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Του Παράκτιου Χώρου, και αποτελεί βασικό γνώμονα της ολοκληρωμένης διαχείρισης: βλ.
Προοίμιο, και άρθ. 3 παρ. 2 β), 5 περ. ε), 6 περ. β), 8 παρ. 2 α) και 22.
312
Άρθ. 1 παρ. 2, 4 παρ. 2, 4 παρ. 5, 6 παρ. 2 (α), 6 παρ. 2 (γ), 7, 8 παρ. 2 Οδηγίας 2014/89.
313
Πρβλ. άρθ. 6 περ. ε) και στ), 7, και ιδίως 7 παρ. 1 α), 18 παρ. 1.
314
Πρβλ. τα σχετικά άρθρα του ν. 2971/2001, ιδίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Κτηματικών Υπηρεσιών και των
Λιμενικών Αρχών. Χαρακτηριστικό είναι το άρθ. 12 παρ. 3, που αφορά το κρίσιμο για την κλιματική αλλαγή θέμα των
προστατευτικών έργων.
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η «αδόμητη ζώνη» που προβλέπει το Πρωτόκολλο315 μειώνει σημαντικά την ευπάθεια στην άνοδο
των υδάτων, συνιστώντας μία λύση βασισμένη στην φύση, στις περισσότερες περιπτώσεις
χαμηλού κόστους (σε σύγκριση με πανάκριβα, φαραωνικά έργα παράκτιας «οχύρωσης» και
αναπλήρωσης ακτών), «ασφαλής απέναντι σε μελλοντικές μεταστροφές» (low-regret option), και
με διάχυτα οφέλη για την κοινωνία.316 «Αδόμητη ζώνη», φυσικά, δεν προβλέπεται για
πυκνοδομημένες περιοχές, όπου πράγματι θα χρειαστεί και «παράκτια προσαρμογή» - δηλαδή,
προστασία με πράσινες υποδομές ή λύσεις βασισμένες στην φύση, και, όπου αυτές δεν
υπάρχουν, γκρίζες υποδομές παράκτιας «οχύρωσης». Εγκαταλείπονται, ακόμα, τα οφέλη της
δημόσιας συμμετοχής, που προωθείται ιδιαίτερα από το Πρωτόκολλο.317
Αυτή τη στιγμή, η εκτίμηση των κινδύνων από την άνοδο των υδάτων δεν μπορεί να γίνει βάσει
της οδηγίας 2007/60: πράγματι, η σταδιακή άνοδος των υδάτων λόγω κλιματικής αλλαγής δεν
περιλαμβάνεται στον ορισμό της «πλημμύρας», και σε κάθε περίπτωση δεν εκτιμήθηκε από τα
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (που αφορούν πλημμύρες από «ακραία», ταχείας
επέλευσης καιρικά φαινόμενα).318 Από την άποψη αυτή, υπάρχει ένα κενό και στο ενωσιακό
δίκαιο. Ερευνητικά προγράμματα έχουν αναλάβει το έργο αυτό (π.χ., το ΘΑΛΗΣ-CCSEAWAVS),
319
αλλά τα αποτελέσματά τους δεν είναι ευρέως διαθέσιμα, και δεν υπάρχει η ένδειξη ότι έχουν
αξιοποιηθεί. Ο νομικός καθορισμός των ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου από την ανύψωση της
στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής (σε αντιστοιχία με τις αντίστοιχες ζώνες για τις
πλημμύρες) θα μπορούσε να συνοδευτεί από ρυθμίσεις «στρατηγικής υποχώρησης από την
ακτή» (π.χ., μέσω επεμβάσεων χωρικού σχεδιασμού που θα αφαιρούν χρήσεις από την ευάλωτη
ζώνη, τροποποίησης ΑΕΠΟ υποδομών στον παράκτιο χώρο, υποχρεώσεων ενημέρωσης κατά
της ιδιωτικές συναλλαγές, απαγόρευσης παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων για ιδιωτικά ή μη
έργα) ή έστω προσαρμογής των παράκτιων κτισμάτων (μέσω αναθεώρησης των δομικών
κωδίκων για τα κτίσματα αυτά): πρόκειται για ρυθμίσεις που απαιτούν εκτεταμένες προσαρμογές
στο ισχύον δίκαιο, και φυσικά δυσχεραίνονται από την έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Παρόλη τη διαμάχη για την πολεοδομική και χωροταξική μεταχείριση του παράκτιου χώρου, αυτή
τη στιγμή, το βασικό νομικό πλαίσιο διαχείρισης του αιγιαλού και της παραλίας παραμένει ο ν.
2971/2001 («Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις »). Εδώ δεν μπορούν να εκτεθούν οι
προβλέψεις του, που αφορούν θέματα όπως ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, οι
παραχωρήσεις, και οι ζώνες λιμένα. Αρκεί να ειπωθεί ότι είναι ένας νόμος που, ακόμα και αν
ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες τροποποιήσεις του, δεν έχει λάβει υπόψη του καθόλου την
κλιματική αλλαγή. Η μόνη αναφορά αφορά τα τεχνικά αντιδιαβρωτικά (προστατευτικά) έργα, και
επιβάλλει (ή μάλλον συνιστά) στην Επιτροπή Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας να λάβει υπόψη
της τα «σχετικά στοιχεία και προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή
στην Κλιματική αλλαγή των άρθρων 42-45 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί και περιέχει τέτοιες προβλέψεις»: ανεξάρτητα από
το γεγονός ότι τα Σχέδια αυτά βρίσκονται ακόμα σε φάση έγκρισης (ή εκπόνησης), πρόκειται για
σημειακές επεμβάσεις με γκρίζες υποδομές, που, όπως προαναφέρθηκε, αγγίζουν μόνο
επιφανειακά το πρόβλημα. Η προστασία της ακτής από τη διάβρωση γίνεται με «τεχνικά έργα»,
και όχι πράσινες υποδομές ή λύσεις βασισμένες στην φύση. Σε δύο περιπτώσεις (και σε άλλες,
Άρθ. 8 παρ. 2.
D. Lincke, κ.α. (2018). Economically robust protection against 21st century sea-level rise. Global Environmental Change
51, σ. 67-73. Επίσης: ΙPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC WGII Sixth
Assessment Report) (Draft version), §§ CCP FEASIB 3.2.3, 3.6.2, 13.2.2.1.
317
Πρβλ. ιδίως άρθ. 14, αλλά και 6 περ. ε), 12 περ. α).
318
Κατά την Οδηγία 2007/60, «πλημμύρα» είναι «η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο, υπό φυσιολογικές
συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους, εφήμερα ρεύματα της
Μεσογείου και πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πλημμύρες από συστήματα
αποχέτευσης» (άρθ. 2 περ. 1)). Οι πλημμύρες «από» τη θάλασσα λήφθηκαν υπόψη από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας, αλλά δεν αφορούν την άνοδο της στάθμης των υδάτων, αλλά άλλα παροδικά φαινόμενα (tsunami, θύελλες,
έντονο κυματισμό, κτλ.). Πρβλ.: ΕΓΥ κ.α. (2014). Εφαρμογή Οδηγίας 2007/60. Προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων
πλημμύρας από τη θάλασσα, και εκτίμηση της πιθανής ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας για την αξιολόγηση της
επικινδυνότητάς τους.
319
Y. Androulidakis κ.α. (2015). Storm surges in the Mediterranean Sea: Variability and trends under future climatic conditions.
Dynamics of Atmospheres and Oceans 71 σ. 56-82.
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εκτός του 2971/2001), προβλέπονται «ακτομηχανικές μελέτες»: ωστόσο, δεν φαίνεται να
υπάρχουν νομοθετικά καθορισμένες προδιαγραφές για τις μελέτες αυτές, πόσο μάλλον
προδιαγραφές που τις εντάσσουν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής, ή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, αν και συχνά περιλαμβάνουν δραστικές «γκρίζες»
παρεμβάσεις, όπως κατασκευή προβόλων ή εμπλουτισμό παραλιών με ξένα υλικά. Δεν φαίνεται
επίσης να έχει συνειδητοποιηθεί επαρκώς ότι η διαδικασία καθορισμού αιγιαλού και παλαιού
αιγιαλού (όπως ολοκληρώνεται με την «επικύρωση» των οριστικών οριογραμμών, που
χαράχτηκαν σε υπόβαθρα της ΕΚΧΑ Α.Ε. δυνάμει του έργου με τίτλο «Παραγωγή Ψηφιακών
Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model) για χάραξη
αιγιαλού»),320 πρέπει να υπόκειται σε συνεχή αναθεώρηση και δεν πρόκειται να οδηγήσει σε
σταθερότητα νομικών καταστάσεων. Αν μη τι άλλο, η μετακίνηση του αιγιαλού προς τον χερσαίο
χώρο θα συρρικνώσει τον παλαιό αιγιαλό, την παραλία, και πιθανώς παράκτιες
ιδιοκτησίες, δηλαδή τόσο τον κοινόχρηστο όσο και τον ιδιωτικό παράκτιο χώρο (και μάλιστα, το
ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, δηλαδή τον παλαιό αιγιαλό), δημιουργώντας ποικίλα
περιβαλλοντικά, τεχνικά, νομικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και εντάσεις. Η ίδια η
διάκριση αιγιαλού και παραλίας φαίνεται να είναι ξεπερασμένη στις συνθήκες αυτές: οι έννοιες της
«αδόμητης ζώνης», και της «κρίσιμης παράκτιας ζώνης»321 προσφέρουν μία καλύτερη βάση για
την προσαρμογή. Παράλληλα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα καθεστώς που να επιβάλλει (ή
έστω να ενθαρρύνει) τη σταδιακή προσαρμογή διάφορων υποδομών («κρίσιμων» - δίκτυα, κτλ. , ή μη) στην παράκτια ζώνη. Έτσι, σημαντικό κενό θα πρέπει να θεωρηθεί η παντελής έλλειψη
νομικού πλαισίου για την προσαρμογή του αιγιαλού και της παραλίας στην κλιματική
αλλαγή.

Άρθ. 4 ν. 2971/2001, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του από το άρθ. 11 παρ. 1 ν. 4281/2014 (Α’ 160).
Για την κρίσιμη παράκτια ζώνη, πρβλ. άρθ. 2 περ. 10) και 20 παρ. 8 ν. 3937/2011 (Α’ 60), τα οποία προβλέπουν, μεταξύ
άλλων, την οριοθέτησή της με πδ. Πρόκειται για διατάξεις που έχουν έκτοτε αγνοηθεί παντελώς.
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Γ. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Εισαγωγή
Η κλιματική κρίση και η κρίση απώλειας της βιοποικιλότητας είναι αλληλένδετες. Σύμφωνα με την
έκθεση της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας Επιστήμης-Πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες (IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services), η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους απώλειας
της βιοποικιλότητας.322 Παράλληλα, η καταστροφή και υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, και
συνεπώς η μείωση της ικανότητά τους να ρυθμίζουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
εντείνει την κλιματική κρίση και δυσχεραίνει την προσαρμογή των ανθρώπινων κοινωνιών σε
αυτή.323
Αλληλένδετες ωστόσο είναι και οι λύσεις για την αντιμετώπισή των κρίσεων αυτών. Η 6η έκθεση
του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) επισημαίνει ότι η διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση χερσαίων (ειδικά
δασικών), υδάτινων, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων μειώνει τους κινδύνους της
κλιματικής κρίσης και τις επιπτώσεις της, παρέχοντας παράλληλα πολλά σωρευτικά οφέλη.324
Ομοίως, η έκθεση IPBES αναφέρεται σε λύσεις που στηρίζονται στη φύση και στα οφέλη που
επιφέρουν τόσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας όσο και για την αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.325
Η προστασία και η αποκατάσταση οικοσυστημάτων έχουν αναγνωριστεί σε διεθνείς και ενωσιακές
πολιτικές και νομοθετήματα ως σημαντικά εργαλεία αφενός για τον μετριασμό της κλιματικής
κρίσης μέσω της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από οικοσυστήματα, και αφετέρου για
την προσαρμογή μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων και των λύσεων
που βασίζονται στη φύση.
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC),326 και της
Συμφωνίας του Παρισιού, η διατήρηση και η αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων
αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και
δράσεων εκ μέρους των κρατών μελών για την επίτευξη των στόχων μετριασμού και
προσαρμογής.327 Στην 26η Συνδιάσκεψη των Μερών της Σύμβασης (COP26) που
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2021 υιοθετήθηκε το Κλιματικό Σύμφωνο της Γλασκόβης
(Glasgow Climate Pact) στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά στη σημασία της προστασίας και της

322

IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, σελ. 13. Βλ. επίσης IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation
and Vulnerability. Summary for Policymakers. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, σελ. 9.
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Βλ. IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change,
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Change, σελ. 12.
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IPCC Report (2022), op. cit., σελ 20-21. IPCC Report (2019), op. cit., σελ 10 επ.
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IPBES Report (2019), op. cit. σελ. 16 επ. Επίσης, βλ. WWF (2019), Climate, Nature and our 1.5o Future: A synthesis of
IPCC and IPBES Reports. Available at
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_climate__nature_and_our_1_5c_future_report.pdf.
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management, and promote and cooperate in the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of all
greenhouse gasses not controlled by the Montreal Protocol, including biomass, forests and oceans as well as other terrestrial,
coastal and marine ecosystems. Βλ. επίσης το άρθρο 4 (1) (a) της σύμβασης σχετικά με τα “national inventories of removal by
sinks”.
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UNFCCC (2021): Scoping paper on knowledge gaps in integrating forest and grassland biodiversity and ecosystems into
adaptation strategies. Διαθέσιμο σε https://unfccc.int/news/managing-climate-risks-through-nature-based-solutions. Βλ. επίσης
το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τον τομέα χρήσεων γης, γεωργίας και δασοπονίας (LUCUF, Land-use, land-use change and
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αποκατάστασης της φύσης και των οικοσυστημάτων για την επίτευξη των στόχων της
Σύμβασης.328
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας,329 αναγνωρίζει ρητά ότι η προστασία και αποκατάσταση της φύσης «θα ενισχύσει την
ανθεκτικότητα της ΕΕ και θα συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην
προσαρμογή σε αυτήν ως βασική λύση με βάση τη φύση».330 Οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την ενίσχυση της συνοχής του δικτύου προστατευόμενων περιοχών και των
οικολογικών διαδρόμων, την αποκατάσταση της φύσης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των
δασικών οικοσυστημάτων, τη βελτίωση της κατάστασης και της ποικιλομορφίας των γεωργικών
οικοσυστημάτων, αποσκοπούν όχι μόνο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και στην
αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
υιοθέτηση ενός Κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης τονίζει τη διασύνδεση μεταξύ της
καλής κατάστασης των οικοσυστημάτων και της επίτευξης των κλιματικών στόχων, η οποία
διαφαίνεται σαφώς στον σκοπό του προτεινόμενου Κανονισμού (άρθρο 1): « 1. This Regulation
lays down rules to contribute to: (a) the continuous, long-term and sustained recovery of
biodiverse and resilient nature across the Union’s land and sea areas through the restoration of
ecosystems; (b) achieving the Union’s overarching objectives concerning climate change
mitigation and climate change adaptation; (c) meeting the Union’s international commitments».331
Επιπλέον, η νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης περιλαμβάνει σαφείς
αναφορές στην προστασία της φύσης ως κρίσιμου εργαλείου για την επίτευξη των
προβλεπόμενων κλιματικών στόχων. Ο κανονισμός 2021/1119, ο οποίος θέτει δεσμευτικούς
στόχους για την κλιματική ουδετερότητα στην ΕΕ μέχρι το 2050 και αρνητικές εκπομπές στη
συνέχεια, υπαγορεύει, πέραν της απαιτούμενης προτεραιοποίησης της μείωσης των εκπομπών,
την ενίσχυση της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από φυσικά οικοσυστήματα (natural
sinks).332 Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων που αφορούν στην προσαρμογή και την
ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της ευαλωτότητας στην κλιματική αλλαγή, απαιτεί από
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την προσαρμογή σε όλες τις τομεακές πολιτικές και να
προωθήσουν λύσεις που στηρίζονται στη φύση (nature based solutions and ecosystem-based
adaptation). 333 Προτάσεις για την ενίσχυση του μετριασμού μέσω μέτρων που στηρίζονται σε
πολιτικές για τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνονται και στις προτεινόμενες τροποποιήσεις των
Κανονισμών 2018/841 και 2018/1999 ο οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της συμβολής του τομέα
της χρήσης γης, της δασοπονίας και της γεωργίας (land use, land use change and forestry
(‘LULUCF’)) στη συνολική κλιματική φιλοδοξία για το 2030.334

UNFCCC, 1/CMP.16 Glasgow Climate Pact (Oct 2021). Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο 2019 στο πλαίσιο του UN Climate
Action Summit η υιοθέτηση του Nature-based Solutions for Climate Manifesto από 70 κυβερνήσεις. Βλ.
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Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, COM(2019) 640
final, Βρυξέλλες 2019.
330
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπών των Περιφερειών, Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 Επαναφορά της
φύσης στη ζωή μας, COM/2020/380 final.
331
Proposal for a Regulation on nature restoration; https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en
332
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση
πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και
(ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»), Άρθρο 4. Επίσης βλ. προοίμιο παρ. 20, 22, 23.
333
Ibid, άρθρο 5 παρ. 4.
334
Πρόταση για έναν Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) 2018/841 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την απλούστευση των κανόνων συμμόρφωσης, τον καθορισμό των στόχων
των κρατών μελών για το 2030 και τη δέσμευση για συλλογική επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2035 στον τομέα της
χρήσης γης, της δασοπονίας και της γεωργίας, και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 όσον αφορά τη βελτίωση της
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης της προόδου και της επανεξέτασης. Διαθέσιμο σε
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0554
328

61

Συνεπώς, οι πολιτικές και η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα
θα πρέπει να αντανακλούν τη διασύνδεση της βιοποικιλότητας με το κλίμα και να περιλαμβάνουν
και να προκρίνουν μέτρα και δράσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης με
σκοπό την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει κατά πόσο η εθνική νομοθεσία και οι πολιτικές ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά σε αυτές τις υποχρεώσεις και κατά πόσο περιλαμβάνουν προβλέψεις και
εργαλεία που διασφαλίζουν και ενισχύουν τη συμβολή της προστασίας της βιοποικιλότητας στον
μετριασμό των εκπομπών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης (Ενότητα Α) και στην
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Ενότητα Β) ή και στα δύο (Ενότητα Γ). Ο εντοπισμός των
κενών σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη φιλοδοξία βασίζεται στην πρόταση που κατέθεσε το WWF
Ελλάς και άλλες οργανώσεις για τον κλιματικό νόμο,335 η οποία στηρίζεται σε διεθνείς και
ενωσιακές πολιτικές όπως αναφέρονται στην παρούσα εισαγωγή. Αντικείμενο της ανάλυσης είναι
τόσο ο προσφάτως ψηφισθείς κλιματικός νόμος (ν. 4936/2022) όσο και άλλοι νόμοι που
σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη και εργαλεία
πολιτικής, π.χ. στρατηγικές, που έχουν εκδοθεί (ή επίκεινται) βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας. Το κεφάλαιο καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα και συγκεκριμένες
προτάσεις για απαιτούμενες τροποποιήσεις της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να καλυφθούν
οι ελλείψεις και ανεπάρκειες που έχουν εντοπιστεί.
Τέλος, εισαγωγικά θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στις λύσεις που στηρίζονται στη φύση (naturebased solutions) και τη σημασία τους. Δεν υπάρχει κάποιος επίσημος ορισμός για την έννοια
αυτή. Η IUCN αναφέρεται σε “actions to protect, sustainably manage and restore natural or
modified ecosystems that address societal challenges effectively and adaptively, simultaneously
providing human wellbeing and biodiversity benefits».336 Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τη
βιοποικιλότητα (UN Convention on biodiversity, CBD) τονίζει επίσης τη στόχευσή τους ως μέρος
μιας οικοσυστημικής προσέγγισης: “nature-based solutions with biodiversity safeguards are an
essential component of ecosystem-based approaches to climate change adaptation, mitigation
and disaster risk reduction”.337 Ο ορισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει τα
πολλαπλά οφέλη (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά) που επιφέρει η αξιοποίηση των
λύσεων αυτών: “Solutions that are inspired and supported by nature, which are cost-effective,
simultaneously provide environmental, social and economic benefits and help build resilience.
Such solutions bring more, and more diverse, nature and natural features and processes into
cities, landscapes and seascapes, through locally adapted, resource-efficient and systemic
interventions.”338 Το ζήτημα του ορισμού και του προσδιορισμού του περιεχομένου των λύσεων
αυτών είναι σύνθετο και υπερβαίνει το πεδίο της παρούσας ανάλυσης. Για τους σκοπούς του
παρόντος κεφαλαίου, οι λύσεις που στηρίζονται στη φύση εστιάζουν ειδικά στην επίτευξη των
κλιματικών στόχων για τον μετριασμό και την προσαρμογή μέσω της προστασίας, της διαχείρισης
και της αποκατάστασης οικοσυστημάτων και της αξιοποίησης στον μέγιστο δυνατό βαθμό των
φυσικών τους διεργασιών.339
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Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και οικοσυστήματα
Ι. Εθνικός κλιματικός νόμος - ν. 4936/22
Ο εθνικός κλιματικός νόμος (ν. 4936/22) περιλαμβάνει μια γενική διάταξη (άρθρο 10 παρ. 1) με
τίτλο “Γενικά μέτρα πολιτικής” που προβλέπει τα εξής: “1. Για την επίτευξη του στόχου της
κλιματικής ουδετερότητας του άρθρου 1, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
δύνανται να προβλέπονται και να εφαρμόζονται, πέραν των μέτρων των άρθρων 11 έως 24,
μέτρα και πολιτικές για: [...] θ) την αύξηση των απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου από
φυσικά οικοσυστήματα ή μέσω αποθήκευσής τους σε γεωλογικούς σχηματισμούς ή με την
επαναχρησιμοποίησή τους.”340 Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι τα μέτρα αυτά «δύνανται» να
ενσωματωθούν στο ΕΣΕΚ, και συνεπώς επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των φορέων που είναι
υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του ΕΣΕΚ, χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση για τη θέσπιση
και εφαρμογή τους. Επίσης, η διάταξη αυτή δεν προσδιορίζει περαιτέρω τις διαδικασίες, τις
προϋποθέσεις, τους στόχους, ή κατευθύνσεις για το περιεχόμενο των μέτρων και δράσεων
αυτών. Επιπλέον, δεν προσδιορίζεται και δεν διασφαλίζεται η απαιτούμενη συνοχή μεταξύ της
διάταξης αυτής και των μέτρων που προβλέπονται σε άλλες σχετικές προβλέψεις της εθνικής
νομοθεσίας για την προστασία φυσικών οικοσυστημάτων, και τη λήψη σχετικών μέτρων. Η
έλλειψη υποχρεωτικότητας και η απουσία περαιτέρω αποσαφήνισης του περιεχομένου των εν
λόγω μέτρων αποδυναμώνει την ισχύ της εν λόγω διάταξης και την εφαρμοσιμότητά της στην
πράξη.

ΙΙ. Άλλη νομοθεσία για την προστασία της βιοποικιλότητας
Η εθνική νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον γενικότερα (π.χ. ν. 1650/1986, ν.
3937/11, ν. 998/1979) δεν περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις σχετικά με τη συμβολή των φυσικών
οικοσυστημάτων στην απορρόφηση και αποθήκευση αερίων του θερμοκηπίου. Το υφιστάμενο
νομικό πλαίσιο προβλέπει ρυθμίσεις και μέτρα για την προστασία και την αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην καλή κατάσταση διατήρησής τους και
συνεπώς στην ενίσχυση της λειτουργίας τους ως δεξαμενές άνθρακα (carbon sinks) για την
απορρόφηση και αποθήκευση αερίων του θερμοκηπίου, αλλά δεν προβλέπεται καμία σύνδεση
με την επίτευξη των κλιματικών στόχων και δεν προβλέπεται και δεν δίνεται έμφαση σε αυτή τη
λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων. Η εν λόγω νομοθεσία αφορά και την προσαρμογή και
για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται σε επόμενη ενότητα (Μετριασμός και προσαρμογή στην
κλιματική κρίση).

Προσαρμογή στην κλιματική κρίση και οικοσυστήματα
Για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση υπάρχουν δυο αλληλένδετες προσεγγίσεις που
αφορούν στην προστασία της φύσης οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα ανάλυση: (α)
η διαδικασία προσαρμογής των φυσικών οικοσυστημάτων (natural systems) και η ενίσχυση της
ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις της και (β) η διαδικασία
προσαρμογής των ανθρώπινων συστημάτων (human systems) στην κλιματική κρίση και τις
συνέπειές της μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση και τις φυσικές διεργασίες.341 Οι δύο αυτές
προσεγγίσεις είναι αλληλένδετες, καθότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων
ενισχύει επίσης και την προσαρμογή των ανθρώπινων κοινωνιών στην κλιματική κρίση. Ωστόσο,
η στόχευση είναι διαφορετική καθώς στη δεύτερη περίπτωση έμφαση γίνεται στην προσαρμογή
Οι «καταβόθρες» ορίζονται στο άρθρο 3 ως εξής «Κάθε διεργασία, δραστηριότητα ή μηχανισμός που απορροφά από την
ατμόσφαιρα αέριο θερμοκηπίου, αερόλυμα ή πρόδρομη ουσία αερίου θερμοκηπίου». Στο άρθρο αυτό ορίζεται επίσης και η
έννοια των «απορροφήσεων»: Οι απορροφήσεις από την ατμόσφαιρα ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου από
καταβόθρες.
341
Για την έννοια της προσαρμογής τόσο σε φυσικά όσο και σε ανθρώπινα συστήματα, βλ. τους ορισμούς που προτείνονται
στο IPCC glossary of terms https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/.
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των ανθρώπινων κοινωνιών (human systems) η οποία μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους
τρόπους (πέραν των φυσικών λύσεων), ενώ στην πρώτη, στόχος είναι η προσαρμογή των ίδιων
των φυσικών οικοσυστημάτων ανεξάρτητα από τα οφέλη που αυτή μπορεί ενδεχομένως να
επιφέρει στην προσαρμογή των ανθρώπινων κοινωνιών. Στην παρακάτω ανάλυση γίνεται
αναφορά σε αυτή τη διάκριση στον βαθμό που απαιτείται από το νομικό πλαίσιο και τη στόχευσή
του.

Ι. Εθνικός κλιματικός νόμος – ν. 4936/2022
Προβλέψεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή υπάρχουν στα άρθρα 4-6 και 9-10 του
εθνικού κλιματικού νόμου.
(α) Άρθρα 4-6 του ν. 4936/22
Τα άρθρα αυτά προβλέπουν τα δύο κύρια εργαλεία για την προσαρμογή, ήτοι την Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και τα Περιφερειακά Σχέδια
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Οι διατάξεις αυτές επιφέρουν μικρές
τροποποιήσεις στα άρθρα 42-44 του ν. 4414/2016 τα οποία καταργούνται με το άρθρο 35 παρ. 1
του ν. 4936/22. Ειδικότερα, τα άρθρα αυτά προβλέπουν την κατάρτιση και την έγκριση ΕΣΠΚΑ
(με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου), και την κατάρτιση και έγκριση των ΠεΣΠΚΑ (με
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δύο (2)
μηνών για απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου).
Το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4936/22, το οποίο προβλέπει το κατ’ ελάχιστον περιεχόμενο της ΕΣΠΚΑ,
αναφέρεται στην προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, των υδάτινων πόρων και
των παράκτιων ζωνών ως τομείς προτεραιότητας που χρήζουν μέτρων προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή (παρ. 3 στοιχ. γ). Επίσης γίνεται αναφορά στην «εκτίμηση των αναμενόμενων
κλιματικών μεταβολών στη χώρα, βάσει διαφορετικών κλιματικών σεναρίων, ανάλυση τρωτότητας
οικονομικών τομέων και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκτίμηση των επιπτώσεων των
κλιματικών μεταβολών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας,
καθώς και της βιωσιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, κυρίως σε εθνικό
επίπεδο με παράλληλο, κατ’ αρχήν, προσδιορισμό του οικονομικού μεγέθους των εν λόγω
επιπτώσεων» (παρ. 3 στοιχ. β΄). Τα ΠεΣΠΚΑ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την “εκτίμηση των
άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε διάφορους τομείς του
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και
καθορισμό των τομεακών και χωρικών προτεραιοτήτων» (άρθρο 6 παρ.3 (δ) του ν. 4936/22).
Πέραν όμως των γενικόλογων αυτών αναφορών στην προστασία της βιοποικιλότητας, δεν
υπάρχει πρόβλεψη για την υλοποίηση λύσεων που βασίζονται στη φύση (π.χ. πράσινες
υποδομές) ούτε προτεραιοποίησή τους έναντι άλλων (γκρίζων) υποδομών με σκοπό την
προσαρμογή.
Ένα σημαντικό κενό είναι η έλλειψη ενός εργαλείου που θα συμβάλει στην εφαρμογή και
υλοποίηση της ΕΣΠΚΑ και στη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ αυτής και των ΠεΣΠΚΑ. Το
προβλεπόμενο περιεχόμενο της ΕΣΠΚΑ είναι γενικόλογο και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες
προβλέψεις για την εφαρμογή της στην πράξη. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή μέτρων σε
περιφερειακό επίπεδο, το άρθρο 4 παρ. 2 προβλέπει μεν ότι “[τ]α ΠεΣΠΚΑ εναρμονίζονται με την
ΕΣΠΚΑ, εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις της, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της σε
περιφερειακό επίπεδο”,342 ωστόσο, λόγω του γενικού περιεχομένου της ΕΣΠΚΑ δεν υπάρχει
σαφής συντονισμός και συνέργεια μεταξύ της εθνικής στρατηγικής και των ΠεΣΠΚΑ. Επίσης, δεν
Βλ. επίσης το άρθρο 6 το οποίο προβλέπει ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας γνωμοδοτεί για
τη συμβατότητά τους με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της ΕΣΠΚΑ.
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υπάρχει πρόβλεψη για τον συντονισμό και την επίτευξη συνεργειών μεταξύ της ΕΣΠΚΑ και των
ΠεΣΠΚΑ με άλλα εργαλεία ή στρατηγικές που περιλαμβάνουν δράσεις και μέτρα για την
προστασία της βιοποικιλότητα με σκοπό τη προσαρμογή (π.χ. Εθνική Στρατηγική για τη
βιοποικιλότητα και σχέδιο δράσης, Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού κ.α.).343 Τον
ρόλο αυτό θα μπορούσε να επιτελέσει ένα σχέδιο δράσης που θα εξειδικεύει τους στόχους, τα
μέτρα και τις δράσεις της ΕΣΠΚΑ και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για διαδικασίες
υλοποίησης, χρηματοδότησης, αρμόδιους φορείς κλπ. Το Σχέδιο αυτό θα μπορούσε επίσης να
περιλαμβάνει και σαφείς κατευθύνσεις για την εφαρμογή της ΕΣΠΚΑ σε περιφερειακό επίπεδο
και τομεακό επίπεδο ενισχύοντας τη συνοχή μεταξύ όλων των εργαλείων που περιλαμβάνουν
δράσεις για την προσαρμογή.
Τέλος, ελλιπές φαίνεται να είναι το νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τους απαιτούμενους μηχανισμούς
παρακολούθησης (π.χ. δείκτες) της εφαρμογής της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ. Στο άρθρο 6 παρ.
3 στοιχ. ια΄του ν. 4936/2022 προβλέπεται ότι τα ΠεΣΠΚΑ θα περιλαμβάνουν «παρακολούθηση
της εφαρμογής και υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ» αλλά αυτό δεν εξειδικεύεται περαιτέρω. Στο δε
άρθρο 5 για την ΕΣΠΚΑ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μηχανισμό ή διαδικασία
παρακολούθησης της εφαρμογής της. Υπάρχει πρόβλεψη για την αξιολόγηση της ΕΣΠΚΑ (άρθρο
5 παρ. 2) και των ΠεΣΠΚΑ (άρθρο 6 παρ. 5) κάθε 5 χρόνια αλλά δεν γίνεται αναφορά στη
διαμόρφωση δεικτών παρακολούθησης ή μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση τους.
ΕΣΠΚΑ και ΠεΣΠΚΑ στην πράξη: Η πρώτη ΕΣΠΚΑ εκπονήθηκε (πριν από τη θέσπιση των
άρθρων 42-44 του ν. 4414/2016) στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΝ, του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και της Τράπεζας της Ελλάδας. 344
Το άρθρο 45 του ν. 4414/2014 προβλέπει σε ό,τι αφορά την πρώτη Εθνική Στρατηγική για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή «[κ]ατά παρέκκλιση από το άρθρο 42, η πρώτη Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι αυτή η οποία εκπονήθηκε από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών και την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του από 22.12.2014 υπογραφέντος
μνημονίου συνεργασίας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας την 8η Απριλίου 2016. Η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή παραμένει σε ισχύ μέχρι την αναθεώρησή της σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 4».
Μέχρι σήμερα δεν έχει αναθεωρηθεί.
Στους στόχους της ΕΣΠΚΑ345 δεν γίνεται αναφορά στη βιοποικιλότητα ή στις λύσεις που
βασίζονται στη φύση, αλλά η βιοποικιλότητα αναγνωρίζεται ως ένας από τους 15 τομείς
προτεραιότητας και προβλέπονται ενδεικτικές δράσεις και μέτρα. Οι δράσεις και τα μέτρα που
προτείνονται στο πλαίσιο άλλων τομέων, όπως δασοπονία, υδατικοί πόροι, τουρισμός, γεωργία,
κτηνοτροφία και αλιεία, περιλαμβάνουν επίσης προβλέψεις σχετικά με τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων καθώς και στην
ανάγκη για συνέργεια μεταξύ των τομέων αυτών και της βιοποικιλότητας και ενσωμάτωσής της
στον τομεακό σχεδιασμό (mainstreaming). Τα προβλεπόμενα μέτρα και οι δράσεις είναι στη
σωστή κατεύθυνση αλλά δεν προσδιορίζεται πώς αυτά θα υλοποιηθούν. Δεν γίνεται αναφορά
στους αρμόδιους φορείς, στο χρονοδιάγραμμα, το κόστος, τις προϋποθέσεις (π.χ. θεσμικές
αλλαγές κ.α.). Οπότε οι εν λόγω δράσεις και τα μέτρα παραμένουν σε επίπεδο γενικών
κατευθύνσεων και δεν αποτελούν μέτρα και δράσεις προς υλοποίηση για την επίτευξη του
στόχου. Ουδεμία αναφορά γίνεται στις λύσεις που βασίζονται στη φύση και στην
Οι στρατηγικές αυτές εξετάζονται παρακάτω.
Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΥΠΕΝ, 2016). Διαθέσιμο σε https://ypen.gov.gr/wpcontent/uploads/legacy/Files/Klimatiki%20Allagi/Prosarmogi/20160406_ESPKA_teliko.pdf.
345
Ibid, σελ. 6-7. Η ΕΣΠΚΑ περιλαμβάνει τους εξής στόχους: «1. Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης
(βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή, 2. Η σύνδεση της προσαρμογής με την
προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης, 3. Η προώθηση δράσεων
και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους, 4. Η
δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής, 5. Η
ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης».
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προτεραιοποίηση τους έναντι άλλων (π.χ. τεχνικών) λύσεων. Στα προτεινόμενα στην ΕΣΠΚΑ
μέτρα υπάρχει πρόβλεψη για “δείκτες αποτελεσματικότητας” ή “δείκτες παρακολούθησης” και
γίνεται αναφορά στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής ως μηχανισμός για την
επίτευξη των στόχων346 αλλά αυτό αποτελεί μια γενική κατεύθυνση χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση
της διαμόρφωσης και λειτουργίας του.
Σχετικά με τα ΠεΣΠΚΑ, όπως ορίζει το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4414/2016, έχει εκδοθεί υπουργική
απόφαση που εξειδικεύει το περιεχόμενο τους.347 Η διαδικασία για την εκπόνηση των ΠεΣΠΚΑ
και των σχετικών Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Περιφέρειες έχει
ξεκινήσει και είναι εν εξελίξει (σε διαφορετικά στάδια προόδου ανά περιφέρεια). Εντός του 2022,
αποφασίστηκε η περιβαλλοντική έγκριση, κατόπιν της αξιολόγησης των Στρατηγικών Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των πρώτων ΠεΣΠΚΑ από τα αρμόδια υπουργεία (για τις
περιφέρειες Βορείου Αιγαίου,348 Πελοποννήσου,349 Κρήτης,350 Δυτικής Ελλάδας351), και
εγκρίθηκε το ΠεΣΠΚΑ για την Κρήτη από το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο.352
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το ΥΠΕΝ συντονίζει ένα χρηματοδοτούμενο από τη Ευρωπαΐκή
Ένωση έργο LIFE-IP με την ονομασία AdaptInGR “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα” (Boosting the implementation of adaptation
policy across Greece).353 Το έργο, που έχει διάρκεια 8 έτη (2019 – 2026), αποσκοπεί στην
ενίσχυση της εφαρμογής της εν γένει πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
ειδικότερα της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ.
(ii) Άρθρα 9 και 10 του εθνικού κλιματικού νόμου 4936/2022
Το άρθρο 9 προβλέπει μια περαιτέρω διαδικασία για τη λήψη μέτρων και δράσεων για την
προσαρμογή. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα βιοποικιλότητας ή
οικοσυστημάτων, αλλά τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν βάσει της διάταξης αυτής
ενδεχομένως να σχετίζονται και με την προστασία της φύσης. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει
ουσιαστικά δύο σκέλη:
(α) στην παράγραφο 1 προβλέπεται μια διαδικασία για τη λήψη δράσεων και μέτρων
προσαρμογής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει τη
σύνταξη μιας έκθεσης από τον ΟΦΥΠΕΚΑ βάσει της ανάλυσης των δεδομένων του Εθνικού
Παρατηρητηρίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υποβολή της στο αρμόδιο όργανο
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύνταξη εισήγησης από το όργανο
αυτό για νέες δράσεις και μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, βάσει της προαναφερθείσας έκθεσης και των αποτελεσμάτων των περιφερειακών
σχεδίων, γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή επί της εισήγησης
346
Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα μέσα υλοποίησης της ΕΣΠΚΑ ως εξής: “Η παρακολούθηση της εφαρμογής της
στρατηγικής. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την προσαρμογή στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή με
τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού παρακολούθησης και τη χρήση κατάλληλων δεικτών και εργαλείων” (σελ. 9) αλλά ο
μηχανισμός αυτός δεν εξειδικεύεται περαιτέρω.
347
Υ.α. 11258/2017 για την εξειδίκευση του περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), (ΦΕΚ Β 873 16.3.2017).
348
Υπ’ αριθμ. 21249/1353/3.3.2022 κοινή απόφαση των Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Περιβαλλοντική έγκριση του ΠεΣΠΚΑ της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατόπιν αξιολόγησης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου».
349
Υπ’ αριθμ. 66975/4625/29.06.2022 κοινή απόφαση των Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Περιβαλλοντική έγκριση του ΠεΣΠΚΑ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν αξιολόγησης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου».
350
Υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/73137/4993/13.7.2022 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής με θέμα
«Περιβαλλοντική έγκριση του ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν αξιολόγησης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου».
351
Υπ’αριθμ. 7860/5339/28.7.2022 απόφαση του του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής με θέμα «Περιβαλλοντική
έγκριση του ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν αξιολόγησης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου».
352
https://www.crete.gov.gr/egkrithike-to-perifereiako-schedio-gia-tin-prosarmogi-stin-klimatiki-allagi-pespka-perifereias-kritisapofaseis-toy-perifereiakoy-symvoylioy-kritis/
353
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/
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και τέλος αξιολόγηση των προαναφερθέντων στοιχείων από το Εθνικό Συμβούλιο για την
προσαρμογή και απόφασή του, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για νέες δράσεις και μέτρα προσαρμογής
και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.
(β) υποχρέωση όλων των φορέων της κεντρικής διοίκησης να ενσωματώσουν την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό τους μέσω δράσεων και
μέτρων βάσει των προαναφερθεισών αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.
Δεν είναι σαφές πώς η διαδικασία, τα μέτρα και οι δράσεις που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο
σχετίζονται και εναρμονίζονται με τα κύρια εργαλεία για την προσαρμογή (ΕΣΠΚΑ και ΠεΣΠΚΑ)
και γιατί απαιτείται μια διαφορετική διαδικασία διαμόρφωσης μέτρων. Ειδικότερα, δεν
προσδιορίζεται σαφώς πώς εκκινεί η διαδικασία και τι περιλαμβάνει η «έκθεση» που θα συντάξει
ο ΟΦΥΠΕΚΑ «με βάση την ανάλυση των δεδομένων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (εδάφιο α΄). Δεν διευκρινίζεται επίσης πώς οι αποφάσεις
του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή για «νέες δράσεις και μέτρα προσαρμογής και
ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή» (εδάφιο δ΄ του άρθρου) εναρμονίζονται με
τις κατευθύνσεις και τις δράσεις που προβλέπονται είτε στην ΕΣΠΚΑ είτε στα ΠεΣΠΚΑ (γίνεται
αναφορά στα «αποτελέσματα των ΠεΣΠΚΑ» χωρίς να προσδιορίζεται σε ποιο στοιχείο του
περιεχομένου τους (όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 παρ. 3) αφορούν). Και τέλος, δεν
προσδιορίζεται τι περιλαμβάνουν οι «νέες δράσεις και μέτρα προσαρμογής» και γιατί
ακολουθείται διαφορετική διαδικασία από αυτήν που προβλέπεται για την Εθνική Στρατηγική και
τα ΠεΣΠΚΑ. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω καμία αναφορά δεν γίνεται σε λύσεις που βασίζονται
στη φύση και στην πρόταξή τους έναντι άλλων (τεχνικών) λύσεων για την προσαρμογή. Τέλος, το
άρθρο αυτό προβλέπει ότι το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
«αποφασίζει» για νέες δράσεις και μέτρα, αλλά δεν είναι σαφές αν το Εθνικό Συμβούλιο έχει την
αρμοδιότητα να αποφασίζει για μέτρα και δράσεις και ποια είναι η διαδικασία για την εφαρμογή
και την υλοποίησή τους.
Τέλος η πρόβλεψη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου αυτού σχετικά με την υποχρέωση όλων
των φορέων της κεντρικής διοίκησης να ενσωματώσουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό τους είναι μεν θετική, ωστόσο η ενσωμάτωση αυτή
περιορίζεται μόνο στις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου για την προσαρμογή κατόπιν της
διαδικασίας της πρώτης παραγράφου και δεν περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και μέτρα που
αφορούν στην προσαρμογή όπως προσδιορίζονται στην ΕΣΠΚΑ και στα σχετικά ΠεΣΠΚΑ.
Στο άρθρο 10 παρ. 3 προβλέπεται: «Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με
το άρθρο 1 και την απορρόφηση του κόστους των επιπτώσεών της, δύνανται να λαμβάνονται και
να εφαρμόζονται μέτρα και πολιτικές για:
α) την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τον περιορισμό της τρωτότητας σε όλους τους τομείς της
οικονομίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Τα ειδικότερα μέτρα και οι
πολιτικές προσδιορίζονται στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
και τα Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή,
β) τη δημιουργία πράσινων υποδομών και την αξιοποίηση λύσεων βασισμένων στη φύση,
γ) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, με έμφαση στην
προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων που συμβάλλουν στην προσαρμογή και
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή,
δ) τον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη κοινωνικές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές
στρατηγικές
για
τη
βελτίωση
της
αστικής
ανθεκτικότητας,
ε) την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και παραγωγής τροφίμων,
στ) την προστασία ευπαθών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ακτών και των μικρών
νησιών».
Όπως αναφέρθηκε και στα σχόλια του άρθρου 9, και σε αυτή τη διάταξη δεν είναι σαφές πώς τα
προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές σχετίζονται με την ΕΣΠΚΑ και τα ΠεΣΠΚΑ (με εξαίρεση την
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αναφορά στο στοιχ. α΄) αλλά και με άλλες τομεακές πολιτικές που ρυθμίζουν κάποια από τα
ζητήματα αυτά. Στη διάταξη αυτή γίνεται αναφορά στις πράσινες υποδομές και στις λύσεις που
βασίζονται στη φύση, καθώς και στη βιωσιμότητα παραγωγικών τομέων και την προστασία
ευπαθών οικοσυστημάτων. Η έννοια των πράσινων υποδομών προσδιορίζεται στο άρθρο 3 παρ.
10,354 αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη αναφορά στον νόμο στις λύσεις που βασίζονται στη φύση.
Καμία αναφορά δεν γίνεται στις γαλάζιες υποδομές που αφορούν στα θαλάσσια
οικοσυστήματα.355 Οι κατευθύνσεις αυτές είναι πολύ γενικές, δεν θέτουν συγκεκριμένους στόχους,
δεν προσδιορίζουν περαιτέρω εργαλεία ή διαδικασίες για τη θέσπιση και εφαρμογή τους και
συνεπώς δεν διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη συμβολή της προστασίας της
φύσης στην προσαρμογή.

Άλλη νομοθεσία και στρατηγικές που συνδέονται με την προσαρμογή
(i) Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα
Σκοπός της οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι, μεταξύ άλλων, να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση,
να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, και να συμβάλλει
στον μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες (άρθρο 1). Για την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων που θέτει η οδηγία (άρθρο 4) προβλέπεται η θέσπιση ολοκληρωμένων
προγραμμάτων μέτρων για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού (άρθρο 11) βάσει
αναλύσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά εκάστης περιοχής και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οικονομικής ανάλυσης της χρήσης ύδατος
(άρθρο 5). Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ως στόχος για
τη θέσπιση των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών, ωστόσο δράσεις και μέτρα που σχετίζονται
με την αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων μπορεί να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην
προσαρμογή.
Η οδηγία έχει ενσωματωθεί στην Ελλάδα με τον ν. 3199/2003356 και με το π.δ. 51/2007.357 Κατ’
εφαρμογή της οδηγίας έχουν εγκριθεί Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ)
για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας (κατόπιν 1ης Αναθεώρησης).358 H 2η αναθεώρηση
είναι εν εξελίξει.359 Τα ΣΔΛΑΠ αναφέρονται στην ΕΣΠΚΑ και στους στόχους και τις δράσεις που
προβλέπει, και περιλαμβάνουν μέτρα για τη διαχείριση και αποκατάσταση υδάτινων
οικοσυστημάτων που ενισχύουν την προσαρμογή και ανθεκτικότητα των οικοσυστήματων και των
κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή. Επίσης στα ΣΔΛΑΠ ενσωματώνονται δράσεις που αφορούν
στην εκπόνηση και αξιολόγηση Σχεδίων Διαχείρισης Ξηρασίας και στα οποία καθορίζονται οι
δείκτες για την έγκαιρη διάγνωση της ξηρασίας με σκοπό τον περιορισμό των δυσμενών
επιπτώσεών της.
(ii) Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

Η διάταξη αυτή προβλέπει: «Πράσινες υποδομές: Στρατηγικά σχεδιασμένο δίκτυο φυσικών και ημιφυσικών περιοχών με
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί και τυγχάνει διαχείρισης για να παρέχει ένα ευρύ
φάσμα οικοσυστημικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και
εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών» (L 317) σε αγροτικές και αστικές περιοχές και για να προστατεύει τη
βιοποικιλότητα, τόσο σε αγροτικές, όσο και σε αστικές περιοχές».
355
Στον προτεινόμενο από το WWF et al. (2021) πρόταση, οι πράσινες και οι γαλάζιες υποδομές ορίζονται ως: “Στρατηγικά
σχεδιασμένο δίκτυο από χερσαίες, παράκτιες ή θαλάσσιες φυσικές και ημιφυσικές περιοχές και χώρους που αποσκοπούν
στην παροχή ευρείας ποικιλίας οικοσυστημικών υπηρεσιών.”
356
Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ Α΄ 280).
357
Προεδρικό διάταγμα 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών γι την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγία 2000/60/ΕΚ» (ΦΕΚ 54 Α΄).
358
http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/
359
http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/2revision-consultation-gr/
354
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Η οδηγία 2007/60/ΕΚ θεσπίζει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και ζωή,
το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, την οικονομική δραστηριότητα και τις υποδομές
(άρθρο 1) Η οδηγία αυτή συμπληρώνει την οδηγία πλαίσιο για τα νερά και αποσκοπεί στη
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών
προβλέποντας την κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας (άρθρο 6) και,
βάσει αυτών, την κατάρτιση συντονισμένων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων (άρθρα 7-8).
Η οδηγία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη το 2010 με υπουργική απόφαση.360 Κατόπιν
της ολοκλήρωσης το 2012 της προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας για όλα τα
14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και τον προσδιορισμό των ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου
πλημμύρας σε αυτά, ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν στην ΕΕ οι Χάρτες Επικινδυνότητας και
Κινδύνων Πλημμύρας (Μάρτιος 2017). 361 Το 2018 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από την
Εθνική Επιτροπή Υδάτων και υποβλήθηκαν στην ΕΕ τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας μεταξύ των οποίων και ένα ειδικό Σχέδιο
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου.362 Στα σχέδια
αυτά γίνεται αναφορά σε μέτρα που αφορούν στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων για
αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων σε έντονες καιρικές συνθήκες. Δεν γίνεται όμως ειδική
αναφορά σε λύσεις που βασίζονται στη φύση και δεν προβλέπεται προτεραιοποίηση τους έναντι
τεχνικών λύσεων (π.χ. γκρίζων υποδομών).
Στις αποφάσεις έγκρισης των ΣΔΚΠ υπάρχει αναφορά στα ΠεΣΠΚΑ ως εξής: «1.3. Κατά την
αναθεώρηση του ΣΔΚΠ του […] να ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση της συνιστώσας της κλιματικής
αλλαγής σύμφωνα με τις προβλέψεις των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) όπως αυτά θα εγκριθούν βάσει του άρθρου 43 το ν. 4414/2016 λαμβάνοντας
υπόψη το σύνολο των δυνητικών μεταβολών στη λεκάνη απορροής και στην παράκτια ζώνη που
δύναται να επηρεάσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα».363 Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των μέτρων,
γίνεται προσπάθεια εναρμόνισης τους με την ΕΣΠΚΑ. Ειδικότερα στην ειδική φόρμα περιγραφής
των μέτρων προβλέπεται αναφορά στη «Συσχέτιση με κλιματική αλλαγή» που αφορά την
αξιολόγηση της συσχέτιση του μέτρου με τους στόχους και τις δράσεις της ΕΣΠΚΑ.
(iii) Εθνικό σχέδιο δράσης κατά της ερημοποίησης
Με τον ν. 2468/1997 (32 Α΄) κυρώθηκε η "Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση
της Απερήμωσης στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και απερήμωση
ιδιαίτερα στην Αφρική». Κατ’ εφαρμογή της σύμβασης και του κυρωτικού νόμου, συγκροτήθηκε η
Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης.364 Με κοινή υπουργική απόφαση
εγκρίθηκε το πρώτο ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσης κατά της ερημοποίησης365 που συνέταξε η
Εθνική Επιτροπή. Το σχέδιο περιλαμβάνει προτεινόμενες δράσεις για τα δάση, για την πανίδα,
την κτηνοτροφία, τους υδάτινους πόρους. Τον Ιούνιο 2021 συγκροτήθηκε η Επιτροπή με
απόφαση του ΥΠΑΑΤ με δωδεκάμηνη θητεία και αντικείμενο του έργου την επικαιροποίηση του
1ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Ερημοποίησης.366 Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπουργική απόφαση 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α 177772/924/2017
(ΦΕΚ Β΄/2140 22.06.2017).
361
https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1053&Itemid=1008.
362
Ibid.
363
Βλ. ενδεικτικά υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41368/326 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών
Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, άρθρο 2 παρ. 1.3.
364
Υ.α. 107310/5073 Επικύρωση της 96990/9361/11.12.1996 απόφασης "Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για την
καταπολέμηση της Απερήμωσης" (ΦΕΚ Β΄ 1374/25.10.2002). Η απόφαση αυτή καταργήθηκε με την αριθ. 291203 Σύσταση
Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (ΕΘ.Ε.Κ.Α.) - περιλαμβάνει τη σύνθεση και ην εξειδίκευση του
έργου της Επιτροπής(ΦΕΚ Β΄970/12.7.2005) .
365
Κ.υ.α. 99605/3719/23.7.2001 Αποδοχή του «Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Ερημοποίησης» (ΦΕΚ
974/τ.Β/27.7.2001).
366
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11408-dt040621
360
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Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική κρίση
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν υπάρχουν στη νομοθεσία σαφείς και συγκεκριμένες διατάξεις
για την προστασία των οικοσυστημάτων που να αναφέρονται είτε στην ικανότητα μετριασμού είτε
στην προσαρμογή και ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή. Σαφώς η ισχύουσα νομοθεσία
για την προστασία οικοσυστημάτων και ειδών (π.χ. ν. 1650/1986, ν. 3937/2011, ν. 998/1979)
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη λήψη μέτρων τόσο για τη βελτίωση της απορρόφησης
διοξειδίου του άνθρακα από φυσικές καταβόθρες όσο και την ενίσχυση της προσαρμοστικής τους
ικανότητας και κλιματικής ανθεκτικότητας.
Στον ν. 998/1979 για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων γίνεται αναφορά στην “αρχή
της αειφορίας για τη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δασών, των δασικών εκτάσεων και
των δημοσίων χορτολιβαδιών και βραχωδών εκτάσεων” (άρθρο 1) αλλά δεν υπάρχει κάποια
αναφορά στον ρόλο της προστασίας δασών για τον μετριασμό ή προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή. Στο άρθρο 60 του ν. 4280/2014 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύνταξη
ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας με το οποίο
καθορίζονται οι αρχές και οι κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής και προσδιορίζονται
συγκεκριμένοι στόχοι και αναγκαίοι πόροι και μέσα εφαρμογής. Στους προβλεπόμενους στη
διάταξη αυτή στόχους της πολιτικής γίνεται αναφορά στην “αύξηση της συμβολής των δασών
στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής” καθώς και στην “αύξηση της συμβολής
τους στην προστασία των εδαφών και των υδάτων”. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής και η εθνική
στρατηγική παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα.
Περαιτέρω, η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας367 και το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, καθώς και η εθνική νομοθεσία
για τις προστατευόμενες περιοχές (ν. 1650/1986 και ν. 3937/2011) αποτελούν κρίσιμα εργαλεία
για την προστασία σημαντικών και ευάλωτων οικοτόπων τόσο για την ενίσχυση της
ανθεκτικότητάς τους και της προσαρμογής τους στην κλιματική κρίση, όσο και για την ενίσχυση
της ικανότητάς τους να απορροφούν και να δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα. Η Ελλάδα έχει
συμπεριλάβει 446 περιοχές στον εθνικό κατάλογο περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου
Natura 2000,368 οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας
έκτασης της Ελλάδας. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται βάσει νόμου ως περιοχές προστασίας
της βιοποικιλότητας.369
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η κλιματική αλλαγή και οι συνεπαγόμενες
αλλαγές που επιφέρει στις αβιοτικές και βιοτικές συνθήκες καταγράφονται ως απειλές, πιέσεις και
δραστηριότητες στον κατάλογο αναφοράς που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (reference list). 370
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 για τις προστατευόμενες περιοχές, η κλιματική
αλλαγή μπορεί να αναγνωριστεί ως απειλή για φυσικούς οικοτόπους ή είδη στο πλαίσιο της
καταγραφής των πιέσεων και απειλών από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και να οδηγήσει
στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της απειλής αυτής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
Η οδηγία αυτή έχει ενσωματωθεί στην Ελλάδα με τα εξής νομοθετήματα: κ.υ.α. 33318/3028/11-12-1998 (Β΄ 1289)
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας» και κ.υ.α. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (Β΄ 645) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών
υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε
συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
368
Βλ. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2328 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2016, για την έγκριση του δέκατου
επικαιροποιημένου καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, C/2016/8142, OJ L
353, 23.12.2016, p. 1–89. Κ.υ.α. 50743/2017 (Β΄ 4432) Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.
369
Άρθρο 19 παρ. 1 εδ.α΄ του ν. 1650/1986 (Α΄160).
370
Reference Portal for Natura 2000, Threats, Pressures, Activities (SDF Field: 4.3), maintained by DG Environment, EEA
(2019). Διαθέσιμο σε https://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000. Σχετικές προβλέψεις για το πώς θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της εφαρμογής των οδηγιών για τη φύση και τη διαχείριση του δικτύου Natura είναι οι
οδηγίες που εξέδωσε το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. European Commission, Directorate-General for Environment,
Guidelines on climate change and Natura 2000: dealing with the impact of climate change, on the management of the Natura
2000 network of areas of high biodiversity value, Publications Office, 2014, https://data.europa.eu/doi/10.2779/29715.
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των εν λόγω προστατευτέων αντικειμένων στα προεδρικά διατάγματα ή σχέδια διαχείρισης των
περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο του τρέχοντος έργου που συντονίζει το ΥΠΕΝ για την εκπόνηση
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), προεδρικών διαταγμάτων και σχεδίων διαχείρισης, οι
προδιαγραφές των ΕΠΜ αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή ως μια από τις κατηγορίες απειλών
/ πιέσεων και προβλέπουν τον καθορισμό στόχων και μέτρων για την αντιμετώπισή της.371 Μόνο
επτά ΕΠΜ έχουν τεθεί μέχρι στιγμής σε διαβούλευση οπότε δεν μπορούμε να αντλήσουμε
αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με την ενσωμάτωση στόχων και μέτρων/δράσεων που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στα νομοθετήματα για τις προστατευόμενες περιοχές.372
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ για μη
συμμόρφωση με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (άρθρα 4 παρ. 4 και 6 παρ. 1) καθότι δεν καθόρισε, εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας, τους κατάλληλους στόχους διατήρησης και τα αναγκαία μέτρα
διατήρησης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.373 Πολύ λίγες περιοχές του δικτύου αυτού
στη χώρα μας έχουν θεσμοθετημένο προστατευτικό καθεστώς, και αυτό ελλιπές και ανεπαρκές,
όπως σημείωσε και το ίδιο το ΔΕΕ στην προαναφερθείσα απόφασή του.374 Κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης αυτής, η Ελλάδα επικαλέστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι οι εκκρεμείς
υποχρεώσεις θα καλυφθούν πλήρως με την ολοκλήρωση του έργου για την εκπόνηση των ΕΠΜ
έως το τέλος του 2021.375 Το έργο αυτό, ωστόσο, σημειώνει σοβαρές καθυστερήσεις και
προβλήματα στην υλοποίησή του και στη θέσπιση των απαιτούμενων προεδρικών διαταγμάτων
και σχεδίων διαχείρισης. Η τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τον καθορισμό των χρήσεων
γης εντός των περιοχών αυτών (άρθρο 44 του ν. 4685/2020) επέφερε καθυστερήσεις και
περαιτέρω δυσκολίες στη διαμόρφωση των μέτρων διατήρησης, ειδικά σε ό,τι αφορά τη ζώνωση
και τον καθορισμό των απαγορευμένων και επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων. Η
έλλειψη κατάλληλων, και εναρμονισμένων με τις οικολογικές απαιτήσεις των προστατευτέων
αντικειμένων, μέτρων προστασίας και διατήρησης σημαντικών και ευάλωτων οικοτόπων και
ειδών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτελεί τροχοπέδη για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προσαρμογή μας σε αυτή.
Τέλος, βάσει του άρθρου 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στο νέο Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας
της Ελλάδας (2021-2027) (Παράρτημα Ι – Πίνακας 4) προτείνονται, ως εθνική προτεραιότητα,
μέτρα που αποσκοπούν μεταξύ άλλων στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
και την προσαρμογή σε αυτή αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων.376
Τα περισσότερα αφορούν σε μελέτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης
σε προστατευόμενα είδη και οικοτόπους ή της τρωτότητας τύπων οικοτόπων στην κλιματική
αλλαγή, και λίγα σε δράσεις αποκατάστασης συγκεκριμένων οικοτόπων ή μέτρα προστασίας από
τη διάβρωση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Κάποια από τα μέτρα αυτά είναι
εναρμονισμένα με τις προτάσεις της ΕΣΠΚΑ.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο θέμα των οικολογικών διαδρόμων καθώς αποτελούν
κρίσιμο εργαλείο για την προσαρμογή οικοτόπων και ειδών στην κλιματική αλλαγή, η δε σημασία
τους τονίζεται και από τους σχετικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη
Μελέτη, Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και
Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000, Παραδοτέο Α5-A, Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών
ΕΠΜ, Τεύχος Α: Ανάλυση, Αξιολόγηση και Χαρακτηρισμός Προστατευτέου Αντικειμένου (Αύγουστος 2019). Ειδικότερα γίνεται
αναφορά στο εξής: «Β) Στόχοι αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, των δραστηριοτήτων και τυχόν προβλέψιμων
συμβάντων ανθρωπογενούς ή φυσικής προέλευσης (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή).
372
Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η ΕΠΜ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου
(μέρους), Ηρακλείου και Λασιθίου, στην οποία αναγνωρίζεται η κλιματική αλλαγή ως «ανθρωπογενής δραστηριότητα η οποία
συνδέεται με την πίεση / απειλή» σε συγκεκριμένα είδη και οικοτόπους και περιλαμβάνονται ορισμένες προτεινόμενες δράσεις
για την αντιμετώπιση των εν λόγω απειλών. Βλ. Μελέτη 9: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της
Περιφέρειας Κρήτης Κεφάλαιο 3: Συνολική εκτίμηση και σύνθεση στοιχείων (Οκτώβριος 2021),
https://ypen.gov.gr/diavouleusi/forums/topic/kefalaio-3-2/, και Μελέτη 9: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000
της Περιφέρειας Κρήτης Κεφάλαιο 5: Διαχείριση Προστατευτέου Αντικειμένου Τεύχος 5.2: Μέτρα Διαχείρισης τύπων
οικοτόπων και ειδών. Διαθέσιμο https://ypen.gov.gr/diavouleusi/forums/topic/kefalaio-5-2/.
373
C-849/19, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 17ης
Δεκεμβρίου 2020.
374
Ibid, σκ. 82-86.
375
Ibid, σκ. 71.
376
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/PAF-EL_FINAL-2.pdf
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βιοποικιλότητα.377 Το άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 3937/2011 ορίζει τους οικολογικούς διαδρόμους ως
εξής: «Διάδρομος γης που συνδέει υπάρχουσες προστατευόμενες περιοχές και επιτρέπει την
ισορροπημένη ελεύθερη επικοινωνία των ειδών. Ένας οικολογικός διάδρομος πρέπει να παρέχει
περιβάλλον παρόμοιο με εκείνο των δύο περιοχών». Προβλέψεις για τον καθορισμό οικολογικών
διαδρόμων υπάρχουν στις διατάξεις για τη θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών. Το άρθρο
21 παρ. 2 προβλέπει ότι η ΕΠΜ «εστιάζει […] στην αναγκαιότητα ή μη θεσμοθέτηση οικολογικών
διαδρόμων» και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου ότι με το προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού
της περιοχής μπορούν να οριοθετούνται οικολογική διάδρομοι όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.
11 του ν. 3937/2011. Επίσης οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ προστατευόμενων περιοχών
μπορούν να χαρακτηρίζονται ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.
2 στοιχ. β΄ του ν. 1650/1986. Παρά τις προβλέψεις αυτές, η νομοθεσία δεν παρέχει ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον καθορισμό οικολογικών διαδρόμων που θα περιλαμβάνει τη
χαρτογράφηση, την οριοθέτηση και τον καθορισμό τους βάσει καταγραφής και ανάλυσης τόσο
των οικολογικών όσο και των κλιματικών αναγκών (π.χ. αξιολόγηση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στο εύρος εξάπλωσης ειδών και οικοτόπων). Η προσέγγιση της νομοθεσίας
είναι αποσπασματική καθότι οι διάδρομοι καθορίζονται μόνο στο πλαίσιο της ad hoc
θεσμοθέτησης του προστατευτικού καθεστώτος μίας ή περισσότερων προστατευόμενων
περιοχών, χωρίς να προβλέπεται ένας ευρύτερος σχεδιασμός για όλη την επικράτεια που θα
ενισχύει τη συνδεσιμότητα του δικτύου προστατευόμενων περιοχών και θα συμβάλει στην
προσαρμογή οικοτόπων και ειδών στην κλιματική αλλαγή.
Τέλος, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας και διεθνών και ενωσιακών υποχρεώσεων, έχουν εγκριθεί
στρατηγικές σε τομείς που αφορούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που περιλαμβάνουν
στόχους, δράσεις και μέτρα που σχετίζονται τόσο με τον μετριασμό όσο και με την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή. Οι στρατηγικές αυτές περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.
(i) Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα
Η Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνει στόχους και μέτρα στα οποία γίνεται
αναφορά στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη βιοποικιλότητα. 378 Ειδικότερα, ο
γενικός στόχος 7 εστιάζει συγκεκριμένα στην “[π]ρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη
βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής” και εξειδικεύεται σε 4 ειδικούς στόχους.379 Επίσης,
στο Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα (2014-2018)
περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως
εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης για είδη και οικοτόπους π.χ.
ενίσχυση υπηρεσιών και βελτίωση υποδομών και μηχανισμών, πρόληψης και αντιμετώπισης
κινδύνων (πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ)
(ii) Εθνική στρατηγική για τα δάση

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπών των Περιφερειών, Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 Επαναφορά της
φύσης στη ζωή μας, COM/2020/380 final, σελ. 6-7.
378
Υ.α. 40332/2014 Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 και Σχεδίου Δράσης
πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383 Β). Διαθέσιμο σε https://ypen.gov.gr/wpcontent/uploads/legacy/Files/Perivallon/Diaxeirisi%20Fysikoy%20Perivallontos/Biopoikilotita/20200323_ethniki_strathgiki_biod
iversity.pdf. Π.χ. στον Γενικό Στόχο 3 (“οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και
ενίσχυση των ωφελειών από τη διαχείρισή τους”) γίνεται αναφορά στους οικολογικούς διαδρόμους για να διατηρηθούν “σε
καλή οικολογική κατάσταση τα φυσικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν να προσφέρουν
οικολογικές λειτουργίες και επιπλέον να συνεισφέρουν και στην προσαρμογή ειδών και οικοτόπων στην κλιματική αλλαγή”).
Στον Γενικό Στόχο 5 (“ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας Θέσπιση κινήτρων”) γίνεται αναφορά στην ανάγκη βελτίωσης της ενσωμάτωσης της διατήρησης και ανάδειξης της
βιοποικιλότητας στις προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις των χωροταξικών εργαλείων και τη συμπερίληψη
κατευθύνσεων για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που προδιαγράφει η κλιματική αλλαγή.
379
Οι στόχοι είναι οι εξής: «7.1 Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές
λειτουργίες, 7.2 Ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της βιοποικιλότητας ώστε να αποκριθούν αποτελεσματικά
(climate change adaptation) στην κλιματική αλλαγή, 7.3 Μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και 7.4 Ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των επιδράσεων της
κλιματικής αλλαγής».
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Η Εθνική στρατηγική για τα δάση (ΕΣΔ) που εγκρίθηκε το 2018380 έχει σαφείς αναφορές στην
κλιματική αλλαγή. Στο άρθρο 2 προσδιορίζεται το όραμα της Στρατηγικής με βάση το πρότυπο
της μεσογειακής δασοπονίας ως εξής: “Εξασφάλιση της αειφορίας και αύξηση της συνεισφοράς
των δασικών οικοσυστημάτων στην οικονομία της χώρας μέσω της πολυλειτουργικότητας, της
προσαρμοστικότητας και της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού τους ρόλου, υπό το πρίσμα
της κλιματικής αλλαγής”. Ένα από τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά του προτύπου μεσογειακής
δασοπονίας είναι “η ικανότητά του να προστατεύει τα δασικά οικοσυστήματα από παράνομες
ενέργειες καθώς και από βιοτικούς (ασθένειες, έντομα κ.α.) και αβιοτικούς παράγοντες
(πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή κ.α.) κυρίως μέσω της προληπτικής διαχείρισης και δευτερευόντως
της καταστολής και αποκατάστασης”.
Η στρατηγική διέπεται από οριζόντιους άξονες που περιέχουν γενικούς στόχους και αντίστοιχες
κατευθύνσεις (διακυβέρνηση, απογραφή - παρακολούθηση, έρευνα - καινοτομία) καθώς και
κάθετους άξονες που εστιάζουν σε συγκεκριμένα ζητήματα (οικονομία του δάσους, κλιματική
αλλαγή, προστασία δασικών οικοσυστημάτων και βελτιστοποίηση υπηρεσιών οικοσυστήματος,
διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές). Ο κάθετος στόχος 2 που αφορά στην κλιματική αλλαγή
περιλαμβάνει τρεις γενικούς στόχους (Αξιολόγηση της τρωτότητας των δασικών οικοσυστημάτων
στην κλιματική αλλαγή, διαχείριση με σκοπό την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην
κλιματική αλλαγή, συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με αύξηση της δέσμευσης και
αποθήκευσης του άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα) οι οποίοι εξειδικεύονται στις κατευθύνσεις
δράσεων ενώ η επίτευξη τους αξιολογείται μέσω δεικτών παρακολούθησης. Στις κατευθύνσεις
δράσεων γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν οι στόχοι και οι κατευθύνσεις με τους στόχους και τις
δράσεις των ΠεΣΠΚΑ. Παράλληλα στο άρθρο 8 της ΕΣΔ προβλέπεται ότι η ΕΣΔ και τα σχέδια
δράσης δασών (ΣΔΔ) οφείλουν να διασυνδέονται με συναφείς στρατηγικές της χώρας, όπως την
Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και την Εθνική Στρατηγική για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, χωρίς να διευκρινίζεται όμως το πώς.
Μέχρι στιγμής, έχει εκδοθεί ένα θεματικό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των δράσεων και τον
αποτελεσματικό συντονισμό τους για τη Δημόσια Πολιτική Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών.381 Το
ΣΔΔ κάνει αναφορά στην «ένταση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών που οφείλεται και
στην κλιματική αλλαγή» και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασικών
οικοσυστημάτων σε δασικές πυρκαγιές μέσω των εξής στόχων (α) ενίσχυση της διαχείρισης των
δασικών οικοσυστημάτων σε όλη τη χώρα με έμφαση στη διαχείριση για πρόληψη από δασικές
πυρκαγιές, (β) περιορισμό της καύσιμης ύλης, (γ) αξιοποίηση της δασικής βιομάζας και
προϊόντων, (δ) δημιουργία ενός πλαισίου πρόληψης δασικών πυρκαγιών στη μικτή ζώνη δάσουςκατοικίας. Η εφαρμογή του ΣΔΔ διαρθρώνεται σε δύο άξονες εναρμονισμένους με το πρότυπο
της μεσογειακής δασοπονίας που χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα, ευελιξία και
πολυλειτουργικότητα.382
(iii) Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων
Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων το οποίο ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ τον Νοέμβριο του 2020
στοχεύει στην ενίσχυση των αναδασώσεων ως εργαλείο οικολογικής αναβάθμισης δασικών
εκτάσεων και δασών. Ειδικότερα, «[ε]πιχειρεί, αμβλύνοντας τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης,
να διαφυλάξει τη βιοποικιλότητα αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής στον αστικό &
περιαστικό χώρο» και «συνδέει μέτρα, δράσεις και έργα δασώσεων/αναδασώσεων, που έχουν
στο παρελθόν εκπονηθεί -και συχνά στερούνται παρακολούθησης- σε ένα ενιαίο πλαίσιο
βιώσιμης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας».383
Προβλέπεται η δάσωση και αναδάσωση συνολικής έκτασης 500.000 στρεμμάτων που έχουν καεί,
αποψιλωθεί ή υποβαθμιστεί. Η υλοποίησή του προβλέπεται σε πέντε φάσεις με χρονικό ορίζοντα
Υπουργική απόφαση 170195/758/26.11.2018 Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική
Στρατηγική για τα Δάση) (Β´ 5351).
381
Πρώτο Σχέδιο Δράσης του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Δημόσια Πολιτική Πρόληψης
Δασικών Πυρκαγιών) (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/61420/447/03.07.2019 (Β´ 2863).
382
Ibid, άρθρο 1 του ΣΔΔ.
383
https://ypen.gov.gr/xekina-to-megalytero-programma-anadasoseon-stin-ellada/.
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ολοκλήρωσης το 2030. Κύρια χρηματοδότηση των εν λόγω δράσεων προέρχεται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο οποίο προβλέπεται αποκατάσταση άνω των 16.500 εκταρίων
υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.384
Συμπεράσματα
Οι στρατηγικές και τα σχετικά σχέδια δράσης που παρουσιάστηκαν στην παρούσα υποενότητα
περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση φυσικών
οικοσυστημάτων που συμβάλλουν τόσο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και στην
προσαρμογή σε αυτή. Ωστόσο, τα κείμενα αυτά παραμένουν κατάλογοι με προτάσεις γενικών
μέτρων και δράσεων χωρίς κανονιστική ισχύ και χωρίς να προσδιορίζονται σαφώς οι διαδικασίες,
τα εργαλεία και οι φορείς υλοποίησης καθώς και οι απαιτούμενοι χρηματοδοτικοί πόροι και
πιθανές χρηματοδοτικές πηγές για την κάλυψή τους. Το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης προβλέπει τη
χρηματοδότηση και συνεπώς την υλοποίηση κάποιων από τις δράσεις που αναφέρονται κυρίως
στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις σε ορισμένες πτυχές των
στρατηγικών αυτών, ελλείπει επίσης ένας μηχανισμός για τον συντονισμό και την επίτευξη
συνεργειών μεταξύ των εργαλείων αυτών για τη διαμόρφωση και εφαρμογή στοχευμένων
δράσεων και μέτρων. Η υφιστάμενη ΕΣΠΚΑ, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο
συντονισμού και συνεργειών για ζητήματα που αφορούν στην προσαρμογή, δεν επιτυγχάνει τον
ρόλο αυτό. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τον μετριασμό μέσω της ενίσχυσης φυσικών
οικοσυστημάτων (carbon sinks) δεν υπάρχει ένα εξειδικευμένο και στοχευμένο εργαλείο το οποίο
μπορεί να διασφαλίσει τον συντονισμό και τη συνέργεια μεταξύ των μέτρων και δράσεων που
προβλέπονται στις στρατηγικές.

Γενικά συμπεράσματα
Σε ό,τι αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, διαπιστώνονται σημαντικά κενά και
ελλείψεις στη νομοθεσία και στις εθνικές πολιτικές σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και
αποκατάσταση οικοσυστημάτων με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητάς τους να δεσμεύουν και
να αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα. Η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την
προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων μπορεί να συμβάλει στη
διατήρηση των φυσικών λειτουργιών τους και συνεπώς της ενίσχυσης της ικανότητάς τους να
λειτουργούν ως φυσικές δεξαμενές άνθρακα. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
που θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ικανότητας των οικοσυστημάτων για την απορρόφηση
διοξειδίου του άνθρακα (climate mitigation potential), τον προσδιορισμό συγκεκριμένων στόχων
και θέσπιση εξειδικευμένων και στοχευμένων μέτρων και δράσεων για την ενίσχυση της
δυνατότητας των οικοσυστημάτων για απορρόφηση αερίων του θερμοκηπίου που θα είναι
εναρμονισμένο με τους κλιματικούς στόχους και θα συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στην
επίτευξή τους.
Ο εθνικός κλιματικός νόμος 4936/2022 δεν επιτελεί έναν τέτοιο ρόλο, καθότι, πέραν μιας
γενικόλογης διάταξης που παραπέμπει στο ΕΣΕΚ, δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα και
διαδικασίες για την ενίσχυση της ικανότητας των φυσικών οικοσυστημάτων να απορροφούν και
να δεσμεύουν αέρια του θερμοκηπίου.
Το νομικό πλαίσιο για την προσαρμογή περιλαμβάνει προβλέψεις που αφορούν στην
προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση οικοσυστημάτων με σκοπό την ενίσχυση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το κύριο εργαλείο είναι η ΕΣΠΚΑ η οποία εξειδικεύεται
περαιτέρω σε περιφερει ακό επίπεδο με τα ΠεΣΠΚΑ, όπως προβλέπονται στον κλιματικό νόμο,
ωστόσο οι στόχοι και οι δράσεις ή μέτρα που προβλέπονται σε αυτά παραμένουν γενικά και
Δέσμη προτάσεων για την Πράσινη Μετάβαση άξονα προτεραιότητας (1.4) που αναφέρεται στην «Αειφόρο χρήση των
πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» . https://greece20.gov.gr/wpontent/uploads/2021/07/NRRP_Greece_2_0_Greek_280721.pdf
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ελλείπουν τα εργαλεία για την εφαρμογή και υλοποίηση τους. Η εγκριθείσα το 2014 ΕΣΠΚΑ
περιλαμβάνει γενικό κατάλογο στόχων και δράσεων χωρίς να προβλέπει διαδικασίες, φορείς
υλοποίησης και απαιτούμενη χρηματοδότηση για την εφαρμογή τους. Επίσης, το νομικό πλαίσιο
και οι σχετικές πολιτικές διέπονται από αποσπασματικότητα και έλλειψη συντονισμού και
συνεργειών μεταξύ των νομοθετημάτων και άλλων στρατηγικών που περιλαμβάνουν προβλέψεις
που αφορούν στην προσαρμογή (π.χ. Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και
Πλημμυρών, Εθνική Στρατηγική για τα δάση, Σχέδιο για τις αναδασώσεις κλπ). Η ΕΣΠΚΑ δεν
φαίνεται, τουλάχιστον με την παρούσα μορφή της, ικανή να επιτελέσει τον απαιτούμενο
συντονιστικό ρόλο.
Σημαντικό κενό στη νομοθεσία η απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης για τις λύσεις που
στηρίζονται στη φύση και τις φυσικές διεργασίες και τις πράσινες υποδομές ως εργαλεία για την
αποτελεσματική προσαρμογή της κοινωνίας στην κλιματική αλλαγή.
Ελλιπής είναι η νομοθεσία και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και προσαρμογής
των οικοσυστημάτων έναντι της κλιματικής αλλαγής. Κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη
φύση (π.χ. ν. 1650/1986, 3937/2011), η κλιματική αλλαγή αναφέρεται ως απειλή και πίεση για τα
φυσικά οικοσυστήματα (ειδικά στο πλαίσιο των προστατευόμενων περιοχών), ωστόσο δεν
υπάρχουν σαφείς και στοχευμένες κατευθύνσεις για τη λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν την
ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων έναντι της κλιματικής κρίσης.

Κατευθύνσεις
Θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένες διατάξεις είτε στον κλιματικό νόμο (με παραπομπή
ωστόσο σε σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία της φύσης) είτε στην
υφιστάμενη νομοθεσία για τη φύση (π.χ. ν. 1650/1986, 3937/2011) που θα προβλέπουν σαφώς
τη σύνδεση μεταξύ της προστασίας και της αποκατάστασης της φύσης και της επίτευξη στόχων
που αφορούν στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματική αλλαγής. Σε ό,τι αφορά την
προσαρμογή η στόχευση της νομοθεσίας θα πρέπει να έχει επίσης διττό χαρακτήρα, δηλαδή να
αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων όσο και στην
αναγνώριση, πρόταξη και εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση για την προσαρμογή των
ανθρώπινων κοινωνιών.
Ειδικότερα, και όπως προτάθηκε από το WWF και άλλες οργανώσεις στην πρόταση για τον
κλιματικό νόμο, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για:
Ι. Σύνταξη εθνικού καταλόγου για την καταγραφή και χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων
και των φυσικών πόρων που συμβάλλουν στη βελτίωση των απορροφήσεων από φυσικά
οικοσυστήματα (δεξαμενές άνθρακα) και στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας και
κλιματικής ανθεκτικότητάς τους. Προτείνεται ο κατάλογος να συντάσσεται από τον Οργανισμό
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και να εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Φύση 2000. Ο
κατάλογος αυτός θα αποτελεί τη βάση και για τις επόμενες προτεινόμενες προβλέψεις.
ΙΙ. Διεύρυνση και αποτελεσματική διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων
περιοχών του άρθρου 3 του ν. 3937/2011 ενσωματώνοντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα για 30% κάλυψη της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της
χώρας καθώς και αυστηρή προστασία για το 1/3 των περιοχών αυτών. Βάσει των άρθρων 18
παρ. 4 και 21 του ν. 1650/1986 θα πρέπει να προβλεφθεί η θέσπιση μέτρων για την προστασία,
διαχείριση και αποκατάσταση τύπων οικοτόπων που είναι ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή, και
που συμβάλλουν στη βελτίωση των απορροφήσεων από φυσικά οικοσυστήματα (δεξαμενές
άνθρακα), και στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας και κλιματικής ανθεκτικότητάς
τους.
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Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία για τη θέσπιση των αναγκαίων
και κατάλληλων μέτρων διατήρησης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 σε συμμόρφωση
προς τις ενωσιακές υποχρεώσεις της χώρας.
ΙΙΙ. Αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων με έμφαση σε υποβαθμισμένες περιοχές και
τύπους οικοτόπων που συμβάλλουν στη βελτίωση των απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα
και στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας και κλιματικής ανθεκτικότητάς τους. Σε ό,τι
αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, μέτρα αποκατάστασης μπορούν να ληφθούν βάσει των
σχετικών διατάξεων του ν. 1650/1986. Κατόπιν της αναμενόμενης το 2023 υιοθέτησης του νέου
Κανονισμού της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης, θα πρέπει βάσει των σχετικών διατάξεών
του να συνταχθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Αποκατάστασης με ευρεία και ουσιαστική συμμετοχή
εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μέτρα
αποκατάστασης οικοσυστημάτων με σκοπό τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή.
IV. Καθορισμός οικολογικών διαδρόμων (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 11 του ν.
3937/2011) για την προσαρμογή οικοτόπων και ειδών στην κλιματική αλλαγή. Η συνδεσιμότητα
των προστατευόμενων περιοχών μέσω οικολογικών διαδρόμων όπως ορίζονται στο άρθρο 2
παρ. 11 του ν. 3937/2011 αποτελεί βασικό εργαλείο μεταξύ άλλων και για την προσαρμογή
οικοτόπων και ειδών (χερσαίων και θαλάσσιων) στην κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να εκπονηθεί
και εγκριθεί ειδικό σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) την καταγραφή και
ανάλυση των ειδών και των τύπων οικοτόπων (χερσαίων και θαλάσσιων) που αναμένεται να
εμφανίσουν αλλαγή στο εύρος εξάπλωσής τους λόγω κλιματικής αλλαγής. β) τη χαρτογράφηση,
τον καθορισμό και την οριοθέτηση οικολογικών διαδρόμων για την προσαρμογή των ειδών και
των οικοτόπων (χερσαίων και θαλάσσιων) στην κλιματική αλλαγή. γ) τα απαιτούμενα μέτρα και
δράσεις για τη διαχείριση των οικολογικών διαδρόμων με σκοπό την προσαρμογή ειδών και
οικοτόπων (χερσαίων και θαλάσσιων) στην κλιματική αλλαγή. δ) χρηματοδοτικούς πόρους και
εργαλεία για την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων και δράσεων. Το σχέδιο δράσης
προτείνεται να εκπονείται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και να εγκρίνεται με κοινή απόφαση ΥΠΕΝ –
ΥΠΑΑΤ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης (διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών) και γνωμοδότησης
της Επιτροπής Φύση 2000.
Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο για την προσαρμογή, η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 4-6 του
κλιματικού νόμου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και να ενισχυθεί με στοχευμένες διατάξεις
και εργαλεία για τον συντονισμό και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και δράσεων.
Ειδικότερα:
Ι. Σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)
προτείνονται οι εξής προσθήκες: (i) πρόβλεψη ότι η εκπονηθείσα και εγκριθείσα το 2014 πρώτη
ΕΣΠΚΑ θα αξιολογηθεί και θα εκπονηθεί νέα στρατηγική εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου,
(ii) πρόβλεψη για χρονικό διάστημα κάλυψης της στρατηγικής σε 5 χρόνια (από 10 που
προβλεπόταν στον ν. 4414/2016) και αναθεώρησή της, (iii) ενίσχυση της διάταξης για το
περιεχόμενο της ΕΣΠΚΑ με σαφή αναφορά και προτεραιοποίηση σε λύσεις που βασίζονται στη
φύση και (iv) ενίσχυση της συμμετοχικότητας (δημόσια διαβούλευση για διάστημα 60 ημερών) και
γνωμοδότησης από φορείς (Κλιματική Αρχή, Εθνικό Συμβούλιο για την προσαρμογή, ΟΦΥΠΕΚΑ
και Κλιματική Συνέλευση). Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η ΕΣΠΚΑ και το Σχέδιο Δράσης θα
αποτελούν τον κύριο άξονα για μέτρα και δράσεις για την προσαρμογή στον οποία θα στηρίζονται
και άλλες τομεακές στρατηγικές για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και την επίτευξη καλύτερου
συντονισμού και αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των σχετικών μέτρων και δράσεων.
II. Πρόβλεψη για την κατάρτιση και έγκριση ενός Σχεδίου Δράσης για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ΕΣΠΚΑ το οποίο θα εξειδικεύει τα μέτρα προσαρμογής
ανά τομέα και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση και χαρτογράφηση της τρωτότητας
των φυσικών οικοσυστημάτων, πληθυσμών, αστικών περιοχών και υποδομών, σύστημα
παρακολούθησης, καταγραφής και αξιολόγησης των επιπτώσεων ανά τομέα, καταγραφή και
αξιολόγηση εναλλακτικών προσεγγίσεων τομεακής διαχείρισης, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
εκτιμώμενο κόστος και προϋπολογισμός κ.α. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει σαφείς
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κατευθύνσεις και για τα ΠεΣΠΚΑ για την επίτευξη πιο αποτελεσματικού συντονισμού και
εναρμόνισης μεταξύ της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ.
ΙΙΙ. Περιφερειακά σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ): Για την
ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εργαλείων για την προσαρμογή, θα πρέπει να προβλεφθεί
ρητά ότι τα ΠεΣΠΚΑ εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις της ΕΣΠΚΑ και τους στόχους, τα μετρα και τις
δράσεις που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης σε επίπεδο περιφέρειας. Η
χρονική διάρκεια αναφοράς για τα ΠεΣΠΚΑ θα πρέπει να μειωθεί σε 5 χρόνια (αντί των 7 χρόνων
που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4936/2022) για να μπορούν να ανταποκριθούν στη
ρευστότητα των κλιματικών και οικολογικών συνθηκών, και αναθεώρησή τους κατόπιν
αξιολόγησης.
V. Σαφής πρόβλεψη για λύσεις που βασίζονται στη φύση και τις φυσικές διεργασίες στην
ΕΣΠΚΑ και στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα προτείνεται να περιληφθεί στο σχέδιο δράσης
κατάλογος με την καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση λύσεων που βασίζονται στη φύση
και τις φυσικές διεργασίες συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και μπλε υποδομών ανά
κατηγορία φυσικού κινδύνου. Τα ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογούν τις λύσεις που βασίζονται στη φύση και
τις φυσικές διεργασίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό για την αντιμετώπιση φυσικών
κινδύνων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε επίπεδο περιφέρειας, και θα δίνουν
προτεραιότητα σε μέτρα που στηρίζονται στις λύσεις αυτές έναντι της υλοποίησης γκρίζων
υποδομών. Θα πρέπει ωστόσο να οριστούν με σαφήνεια στο νόμο οι πράσινες και μπλε
υποδομές385 για να διασφαλιστεί ότι κατά την αξιολόγηση των σχετικών δράσεων θα προκρίνονται
αυτές που πραγματικά στηρίζονται στη φύση. Παρόμοια πρόβλεψη για αξιολόγηση και
ενσωμάτωση των λύσεων που βασίζονται στη φύση θα πρέπει να γίνει και για τα Σχέδια
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού.

Προτείνεται ο εξής ορισμός όπως συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 3 παρ. 31 της πρότασης του WWF Ελλάς κ..α. για τον
κλιματικό νόμο: «Πράσινες ή γαλάζιες υποδομές: Στρατηγικά σχεδιασμένο δίκτυο από χερσαίες, παράκτιες ή θαλάσσιες
φυσικές και ημιφυσικές περιοχές και χώρους που αποσκοπούν στην παροχή ευρείας ποικιλίας οικοσυστημικών υπηρεσιών»
385
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Πίνακας αξιολόγησης
#

Πεδία συμβολής της προστασίας
της βιοποικιλότητας στην κλιματική
ουδετερότητα

1

Προστατευόμενες περιοχές (δίκτυο
Natura 2000)

2

Οικολογικοί διάδρομοι

3

Καταγραφή και χαρτογράφηση των
φυσικών οικοσυστημάτων που
λειτουργούν ως δεξαμενές άνθρακα

4

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

5

Λύσεις που βασίζονται στη φύση και
τις φυσικές διεργασίες

Σημερινή κατάσταση
 Απουσία μέτρων διατήρησης για οικοτόπους και είδη
εντός των περιοχών του δικτύου Natura
 Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της ΕΕ για
μη συμμόρφωση με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για το
δίκτυο Natura 2000
 Μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα στο έργο για
την εκπόνηση των μελετών που θα οδηγήσουν στη
θέσπιση μέτρων διατήρησης
Ελλιπείς προβλέψεις στη νομοθεσία και απουσία
καθορισμού τους

Δεν προβλέπεται στη νομοθεσία

 Έγκριση πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Εν εξελίξει διαδικασία για την εκπόνηση και έγκριση
των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή
 Μέτρα και δράσεις σε διάφορα νομοθετήματα και
πρωτοβουλίες για φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. Εθνικό
Σχέδιο Αναδασώσεων)
 Έλλειψη αποτελεσματικών εργαλείων για τον
συντονισμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων
δράσεων
Μια γενική αναφορά στον κλιματικό νόμο αλλά χωρίς
σαφείς διατάξεις που να προωθούν τις λύσεις αυτές
(π.χ. πράσινες υποδομές) ως κύρια εργαλεία για την
αποτελεσματική προσαρμογή στην κλιματική κρίση.

Φιλοδοξία προς τον 1,5oC
Ισχυρή
Μέτρια
Χαμηλή
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Φιλοδοξία











Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Εισαγωγή

Οι επιχειρήσεις φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο και
οικονομικά βιώσιμο. Πολλές ιδιωτικές, δημόσιες και ευρύτερου δημόσιου τομέα επιχειρήσεις,
συνεισφέρουν αρνητικά στην κλιματική κρίση. Σε έναν φαύλο κύκλο, είναι επίσης αναγνωρισμένο
ότι η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της δημιουργούν ολοένα και επιδεινούμενα προβλήματα
για τις ίδιες.386 Οι πλέον συνήθεις φυσικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και
επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις αφορούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την
παραγωγική δραστηριότητα ή τη μεταφορά αγαθών, τις ελλείψεις σε πρώτες ύλες που
προκαλούνται από τη λειψυδρία, κ.α. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εκτίθενται και σε μεταβατικούς
(γνωστούς και ως θεσμικούς) κινδύνους που προκύπτουν από την αυξανόμενη απαίτηση της
κοινωνίας για δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωπες με
αλλαγές σε τεχνολογίες, αγορές και νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορούν να αυξήσουν το κόστος
ή και να επηρεάσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων τους.
Επιπλέον σημαντικοί κίνδυνοι προκύπτουν και από γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ανέδειξε η
πρόσφατη κρίση του ορυκτού αερίου ως αποτέλεσμα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Εύκολα
συμπεραίνουμε ότι ο μετριασμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να αποτελεί
στρατηγικό στόχο για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως οικονομικού τομέα και γεωγραφικής
θέσης. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν στρατηγική πρωτοβουλία για την
προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της
προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξή τους στο μέλλον.
Διεθνώς, υπάρχει πληθώρα προτύπων και πρωτοβουλιών εθελοντικού χαρακτήρα για τον
μετριασμό των εκπομπών και την προσαρμογή στην κλιματική κρίση της επιχειρηματικής
κοινότητας που πλαισιώνεται τα τελευταία χρόνια υπό τον όρο ESG (Environmental, Social,
Governance). Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ενήμερες εδώ και χρόνια για τα παραπάνω και με
σημαντική χρονική καθυστέρηση έχουν ξεκινήσει το «ταξίδι τους στη βιώσιμη ανάπτυξη» όπως
συχνά αναφέρεται. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας της ΕΥ387
όπου σημειώνεται ότι «το 66% των ηγετικών στελεχών θεωρούν, πρώτον, τη μακροπρόθεσμη αξία
μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών για θέματα ESG και, δεύτερον, την ανθεκτικότητα στους
κινδύνους ESG, ως τα δύο κορυφαία πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης κριτηρίων ESG στην
εταιρική τους στρατηγική» ενώ παράλληλα «το 83% δήλωσαν ότι επιθυμούν την καθιέρωση
υποχρεωτικών εταιρικών αναφορών για τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και
διακυβέρνησης, με βάση διεθνή πρότυπα». Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στους κλιματικά πιο
ευάλωτους τομείς, βλ. παραγωγής και εμπορίας ενέργειας, κατασκευών, κ.α., τείνουν να οδηγούν
τις εξελίξεις ωθούμενες συχνά από ευρωπαϊκές απαιτήσεις συμμόρφωσης αλλά και απαιτήσεις
της εγχώριας αγοράς και των καταναλωτών.
Δυστυχώς όμως, όταν κοιτάμε το σύνολο του ελληνικού επιχειρείν, η πραγματικότητα
αποκαλύπτει μια συγκεχυμένη εικόνα που χαρακτηρίζεται ακόμα και τώρα από βιαστικές
δεσμεύσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα και συγκεχυμένες δράσεις που κατά βάση
επικεντρώνονται στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι
στόχοι μείωσης των εκπομπών των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
δημοσιοποίησης κλιματικής πληροφορίας του CDP ευθυγραμμίζονται με καταστροφική αύξηση
της θερμοκρασίας κατά 3,1°C (ή 2,9°C εάν εξαιρεθούν οι εκπομπές Scope 3 , δηλαδή οι εκπομπές
386

Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (June 2017). Recommendations of the Task Force on Climate-related
Financial disclosures. FINAL-2017-TCFD-Report.pdf (bbhub.io)
387
EY Long-Term Value and Corporate Governance Survey. (2022). How can boards strengthen governance to accelerate
their ESG journeys? ey-long-term-value-and-corporate-governance-survey-february-2022.pdf
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που προέρχονται από την αλυσίδα αξίας της επιχείρησης).388 Η επιτυχής αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης απαιτεί το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας να ανασυνταχθεί και να
αναλάβει δράση για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της χώρας και την ευθυγράμμιση
με τον στόχο του 1,5°C.
Στην ενότητα αυτή θα επιχειρηθεί μια συνοπτική ανάλυση του κενού μεταξύ των πολιτικών που
αφορούν την κλιματικά ουδέτερη επιχειρηματικότητα και του πήχη που έθεσε η πρόταση της
κοινωνίας των πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο,389 με γνώμονα τη διευκόλυνση και επιτάχυνση
της πορείας της Ελλάδας προς την κλιματική ουδετερότητα. Παράλληλα, τα συμπεράσματα αυτής
ευελπιστούμε να αποτελέσουν βάση για την εξεύρεση των αναγκαίων ρυθμιστικών παρεμβάσεων
που θα διευκολύνουν και θα ενισχύσουν την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι αυτή η ανάλυση των θεσμικών ελλειμμάτων και των κενών
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας στον δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα λαμβάνει
υπόψη της οριζόντια όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας, έργα, μέτρα και
πολιτικές εντός της ελληνικής επικράτειας που προκαλούν, άμεσα ή έμμεσα, εκπομπές και
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου. Σκοπός της ανάλυσης δεν είναι η αξιολόγηση της
επίδοσης συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή κλάδων, αλλά ο εντοπισμός των θεσμικών κενών που
πρέπει απαραιτήτως να καλυφθούν, ώστε το κλιματικό δίκαιο και οι πολιτικές της Ελλάδας να είναι
ευθυγραμμισμένες με τον στόχο της συγκράτησης της κλιματικής αλλαγής στον 1,5°C και της
επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας με τον πιο αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο.
Τα κεντρικά διακυβεύματα της πρότασης WWF και άλλων οργανώσεων για εθνικό κλιματικό νόμο
με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι τα εξής:390
●

●
●

Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στις μη
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων ανώνυμων εταιρειών και χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων σύμφωνα με τις
συστάσεις της ειδική ομάδας σχετικά με τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών
πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosures,
TCFD).
Αξιολόγηση της ευθυγράμμισης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με τους στόχους
κλιματικού προϋπολογισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 23 της πρότασης κλιματικού
νόμου.
Ενσωμάτωση εταιρικών προληπτικών προγραμμάτων δίκαιης μετάβασης κατά τη
δημοσίευση της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων όταν συντρέχουν
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
o η μη χρηματοοικονομική κατάσταση καταδεικνύει ότι η επιχείρηση είναι εκτεθειμένη
μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σε ιδιαίτερα αυξημένο κλιματικό κίνδυνο
o οι επηρεαζόμενες θέσεις εργασίας είναι ίσες ή περισσότερες από το όριο ομαδικών
απολύσεων, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και επιχειρήσεις
Σε αντιδιαστολή με τη ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και
εξέλιξή της σε κρίση που επηρεάζει κάθε γωνιά του πλανήτη, στην Ελλάδα το κλιματικό δίκαιο
είναι εξαιρετικά περιορισμένο που ασχολείται επισταμένα με το ζήτημα είναι περιορισμένη.
Εντοπίζουμε ένα σημαντικό κενό τόσο στο νομοθετικό έργο όσο και σε ό,τι αφορά τη χρήση
σχετικών και επιστημονικά αποδεκτών όρων στη νομοθεσία.
388

CDP (September 2022). CDP temperature rating - 2022 analysis. https://cdn.cdp.net/cdpproduction/cms/reports/documents/000/006/544/original/Missing_the_Mark__CDP_temperature_ratings_analysis_2022.pdf?1662412411
389
WWF Ελλάς (2021). Πρόταση Κλιματικού Νόμου - Κείμενο που προέκυψε μετά από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση.
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/climatelawgr_legislative_proposal_post_consultation.pdf
390
Εξαιρουμένων πληροφοριών που θα έβλαπταν σοβαρά την εμπορική θέση της εταιρείας.
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Πρώτο και σημαντικό βήμα κάλυψης της απουσίας κλιματικής νομοθεσίας αποτελεί ο εθνικός
κλιματικός νόμος (ν. 4936/2022, Α΄ 105) που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2022 και θα αποτελέσει το
βασικό σημείο αναφοράς της παρούσας ανάλυσης.
Άλλες νομοθετικές πράξεις με περιεχόμενο σχετικό με την κλιματική κρίση που όμως δεν
περιλαμβάνουν άμεση αναφορά σε αυτή και λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα ανάλυση είναι:
●
●
●
●
●
●
●

ο νόμος 4014/2022 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
o νόμος 4308/2014 για τα λογιστικά πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
ο νόμος 4403/2016 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές οδηγίες
σχετικά με ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις κλπ
ο νόμος 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών
ο νόμος 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση
ο νόμος 4864/2021 για τις στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος
ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022.

Πριν προχωρήσουμε στην επιμέρους ανάλυση, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει πληθώρα
διάσπαρτων νόμων και διατάξεων (βλ. άρθρο 12 του κλιματικού νόμου για την προώθηση
οχημάτων μηδενικών εκπομπών), και κανονισμών (βλ. Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)), από τους οποίους δύναται να προκύπτουν έμμεσα μέτρα σχετικά με την
κλιματική κρίση για επιχειρήσεις. Κατά κανόνα, οι διατάξεις αυτές αφορούν τις εκπομπές Scope 1
(άμεσες εκπομπές από περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες που ελέγχονται από την
αναφέρουσα επιχείρηση) και Scope 2 (έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρική ενέργεια, ατμό,
τηλεθέρμανση, θέρμανση ή ψύξη που καταναλώνει η αναφέρουσα επιχείρηση). Αυτό το υλικό δεν
λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα ανάλυση, αν και είναι θετικό το γεγονός της ύπαρξής του
(βέβαια ο διάσπαρτος χαρακτήρας του μάλλον δυσχεραίνει παρά διευκολύνει τις επιχειρήσεις από
την ανάληψη στοχευμένων μέτρων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική κρίση).

Ανάλυση
Μια γενική παρατήρηση που προέκυψε μελετώντας τη σχετική ελληνική νομοθεσία, αφορά την
έλλειψη διάκρισης μεταξύ μετριασμού (mitigation) και προσαρμογής (adaptation). Παρά
τον διττό ρόλο ορισμένων τεχνολογιών/προσεγγίσεων των δύο εννοιών, π.χ. οι ανανεώσιμες
πηγές και η εξοικονόμηση ενέργειας μπορούν να θεωρηθούν τόσο μέτρο μετριασμού όσο και
προσαρμογής, η διάκριση αυτή είναι κεντρική στην επιστήμη της κλιματικής αλλαγής καθώς και
οι δύο κατευθύνσεις είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Ειδικά στην ελληνική νομοθεσία που αφορά τις επιχειρήσεις, φαίνεται πως το βάρος του, λιγοστού
αλλά υπαρκτού μέχρι στιγμής, νομοθετικού έργου εστιάζει κυρίως στο μετριασμό. Σε ορισμένα
σημεία του κλιματικού νόμου (π.χ. άρθρο 25) γίνεται άμεση αναφορά στην προσαρμογή χωρίς
ωστόσο να παρέχεται λεπτομερής και σαφής πληροφορία που να αφορά συγκεκριμένα τις
επιχειρήσεις αφήνοντας έτσι σημαντικά κενά στην ερμηνεία και την εφαρμογή των όποιων
μέτρων.
Η πλέον στοχευμένη αναφορά σε επιχειρήσεις και μέτρα για την κλιματική αλλαγή στην ελληνική
νομοθεσία γίνεται στο άρθρο 20 του κλιματικού νόμου. Στο άρθρο αυτό ορίζεται το εύρος καθώς
και η διαδικασία υποβολής και ελέγχου εκθέσεων ανθρακικού αποτυπώματος από τις ελληνικές
επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι τόσο στον ίδιο το νόμο όσο και στη λοιπή νομοθεσία που εξετάστηκε
στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης, δεν βρέθηκε συγκεκριμένη αναφορά σε αποθήκες
(καταβόθρες) άνθρακα, κάτι που ενισχύει την ένδειξη ότι δεν υπάρχει συνολική αντιμετώπιση του
θέματος ακόμα στην Ελλάδα.
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Από τη μελέτη του άρθρου 20 του παραπάνω νόμου, η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει είναι
ότι συγχέεται η ουσιαστική υποχρέωση μετριασμού εκπομπών αερίων φαινομένου του
θερμοκηπίου με την υποχρέωση δημοσιοποίησης έκθεσης αποτυπώματος άνθρακα (reporting).
Ο τίτλος του άρθρου («Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από επιχειρήσεις») δεν
ανταποκρίνεται πλήρως στην ουσία του, καθώς το άρθρο θεσπίζει μία υποχρέωση καταγραφής
και δημοσιοποίησης των εκπομπών (έκθεση αποτυπώματος άνθρακα), και όχι μία υποχρέωση
μείωσης εκπομπών. Σε σχέση με τις παραπάνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις (υποχρέωση
μετριασμού και υποχρέωση καταγραφής/δημοσιοποίησης) παρατηρείται επίσης ότι καμία από τις
δύο δεν φαίνεται να είναι άμεσα εφαρμόσιμη καθώς από τη μία, δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί
δεσμευτικοί στόχοι μετριασμού ανά τομέα και από την άλλη, δεν υπάρχει η δημόσια προσβάσιμη
ηλεκτρονική βάση για την υποβολή των εκθέσεων.
Επίσης σημαντικό είναι να αναφέρουμε την έλλειψη πλαισίου για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Όπως παρουσιάζει χαρακτηριστικά η έκθεση “No net zero without SMEs” του
Παγκόσμιου Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), «οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και επιχειρηματίες είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών
στόχων».391 Μολονότι μεμονωμένα το ανθρακικό αποτύπωμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
είναι μικρό, λόγω του υψηλού αριθμού τους, καταλήγουν να συνεισφέρουν πολύ στο συνολικό
αποτύπωμα.
Σχήμα 4 - Εκπομπές CO2 (σε εκατ. τόνους) κατά το 2018

Πηγή: Annual Report on European SMEs 2021/2022

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις,392 αυτές ευθύνονται για περισσότερο από το 60% όλων των εκπομπών αερίων
391

OECD (2021). "No net zero without SMEs: Exploring the key issues for greening SMEs and green entrepreneurship",
OECD SME and Entrepreneurship Papers, No. 30, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/bab63915-en
392
European Commission (April 2022). Annual Report on European SMEs 2021/2022. https://single-marketeconomy.ec.europa.eu/document/download/9e7fd906-c5b0-46c5-9b9e-4b62f6bce98f_en
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θερμοκηπίου από το σύνολο των επιχειρήσεων. Προκύπτει λοιπόν ένα ακόμα σημαντικό πολιτικό
κενό όπου, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι οι κύριοι στόχοι πολιτικών
‘πράσινης’ μετάβασης τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υπάρξει κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Επομένως το σχετικό νομοθετικό έργο είναι ελάχιστο και άρα στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης
δεν λαμβάνονται υπόψη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέρα από όπου γίνεται συγκεκριμένη
αναφορά.

Κλιματική στοχοθέτηση των επιχειρήσεων
Ισχύον πλαίσιο
Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις να δημοσιεύουν πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
προκλήσεων. Ο βασικός της στόχος είναι να βοηθήσει τους επενδυτές, τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, τους καταναλωτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τη μη χρηματοοικονομική απόδοση των μεγάλων εταιρειών
και να ενθαρρύνει αυτές τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια υπεύθυνη προσέγγιση στις
δραστηριότητές τους. Πέρα από τις θεσμικές απαιτήσεις υποβολής έκθεσης μη
χρηματοοικονομικής πληροφορίας υπάρχει πληθώρα εθελοντικών προτύπων – π.χ., GRI (Global
Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), CDSP [Climate
Disclosure Standards Board, υπό την αιγίδα του CDP (Climate Disclosure Project)], IIRC
(International Integrated Reporting Council), Οδηγός ESG Χρηματιστηρίου Αθηνών, ESRS
(European Sustainability Reporting Standards) κ.α.-, που δίνουν σχετικές κατευθυντήριες
γραμμές δημοσιοποίησης πληροφοριών. Παρόλο που αρκετές επιχειρήσεις ανά τα χρόνια τις
ακολουθούν, συχνά μάλιστα δημοσιεύοντας σε παράλληλα πρότυπα ώστε να ικανοποιούν
πολλαπλές απαιτήσεις, στην παρούσα παράγραφο θα αναφερθούμε στις κυριότερες από αυτές
που έχουν θεσμοθετηθεί από την ΕΕ και την Ελλάδα.
Η οδηγία 2014/95/ΕΕ,393 γνωστή και ως «οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και
ομίλους» ή NFRD (Non-Financial Reporting Directive) θεσπίζει τους κανόνες για τη
γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με τη
διαφοροποίηση από ορισμένες μεγάλες εταιρείες. Mε την NFRD αναθεωρήθηκε η οδηγία 2013/34
«σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και
συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών», η οποία εφαρμόζεται καταρχήν στις
ανώνυμες εταιρείες, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, στις ετερόρρυθμες κατά μετοχές
εταιρείες, και (υπό ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις), στις ομόρρυθμες και τις υπόλοιπες
ετερόρρυθμες εταιρείες. Το 2017 και το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε επιπλέον
κατευθυντήριες οδηγίες,394 διευκρινίζοντας πως «οι κατευθυντήριες γραμμές για την αναφορά
πληροφοριών σχετικά με το κλίμα ενσωματώνουν τις συστάσεις της TCFD και λαμβάνουν υπόψη
την επικείμενη ταξινόμηση των βιώσιμων δραστηριοτήτων που είναι υπό ανάπτυξη». Επιπλέον
επισημάνθηκε ότι «οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την
υποβολή πληροφοριών σχετικά με το κλίμα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι νομικές
απαιτήσεις» ενώ θεωρήθηκε αναμενόμενο ότι «το περιεχόμενο των δημοσιοποιήσεων
Οδηγία 2014/95/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους .
394
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούνιος 2019). Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή
εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών: Συμπλήρωμα σχετικά με την υποβολή πληροφοριών που αφορούν το
κλίμα. 2019/C 209/01. Επίσης : Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2017). Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (μεθοδολογία σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών) [C/2017/4234].
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πληροφοριών σχετικά με το κλίμα ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων λόγω διαφόρων
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων του τομέα δραστηριότητας, της γεωγραφικής τοποθεσίας,
καθώς και της φύσης και της κλίμακας των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με το
κλίμα».
Τον Απρίλιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια πρόταση οδηγίας (Corporate
Sustainability Reporting Directive, CSRD) για τη δημοσίευση εταιρικής έκθεσης βιωσιμότητας
που θα τροποποιούσε τις υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Η πρόταση αναφέρει ότι
οι εκθέσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη υπάρχοντα πρότυπα και πλαίσια, καθώς και να
συμπεριλαμβάνουν το πρότυπο της TCFD, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εκθέσεις
ευθυγραμμισμένες με τις συστάσεις της TCFD για σχεδόν 50.000 μεγάλες επιχειρήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις 11.000 που καλύπτονταν μέχρι πρότινος).395 Στο πλαίσιο αυτό,
έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των ευρωπαϊκών προτύπων για τις εκθέσεις βιωσιμότητας (EU
sustainability reporting standards) που αναμένονται να υιοθετηθούν τον Οκτώβρη του 2022.396
Άλλες πρωτοβουλίες στην ίδια κατεύθυνση, που δεν θα αναλυθούν στην παρούσα έκθεση, διότι
αναφέρονται σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν τον Κανονισμό (ΕΕ)
2019/2088 «περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών»,
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 «σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες
αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της
απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων» [ιδίως μετά την τροποποίησή του από τον Κανονισμό (ΕΕ)
2019/2089 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους ενωσιακούς
δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του
Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς καθώς και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία
για τους ενωσιακούς δείκτες»], και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/852 «σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου
για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
2019/2088» (πιο γνωστό ως Taxonomy Regulation), και ειδικά τα άρθρα του που αφορούν τη
διαφάνεια.

Κενό φιλοδοξίας και εφαρμογής
Οι απαιτήσεις της οδηγίας 2014/95/ΕΕ έχουν μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία με
περισσότερες διατάξεις, βλ. το ν. 4403/2016 που τροποποίησε το Κ.Ν. περί ανωνύμων εταιρειών
2190/1920 και το ν. 4548/2018 (άρθρο 151). Ο εθνικός κλιματικός νόμος 4936/2022, ειδικά σε ό,τι
αφορά τη δημοσιοποίηση γενικότερης μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας από τις επιχειρήσεις,
φαίνεται να δρα συμπληρωματικά σε προηγούμενα νομοθετήματα, όπως το παραπάνω αλλά και
ο ν. 4706/2020 (Α΄ 136) για την εταιρική διακυβέρνηση, που έθεσαν τις βάσεις παρακολούθησης
και δημοσίευσης της μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας. Παράλληλα, από το 2019, το
Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημοσιοποιήσει τον δικό του «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών
ESG» που, βασισμένο σε μια πληθώρα διεθνών προτύπων όπως το NFRD, το GRΙ, το TCFD
κ.α., θέτει το πλαίσιο μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για εισηγμένες και όχι μόνο
επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας για την έκθεση αυτή, δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστούν
στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των ελληνικών επιχειρήσεων που παρέχουν μη
χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/95/ΕΕ και του
άρθρου 151 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104), πόσο μάλλον σύμφωνα με τις συστάσεις της TCFD.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το βασικό ζητούμενο του άρθρου 20 του εθνικού
κλιματικού νόμου 4936/2022 αφορά την υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιεύουν ετήσια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Απρίλιος 2021). Βιώσιμη χρηματοδότηση και ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω
μέτρα για να διοχετεύσει χρήματα σε βιώσιμες δραστηριότητες.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1804
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έκθεση αποτυπώματος άνθρακα. Το αποτύπωμα άνθρακα, αν και εξαιρετικά σημαντικό και άμεσα
συνδεδεμένο με την κλιματική κρίση, αποτελεί μονάχα την «αρχή του νήματος» των θεμάτων που
καλείται να αξιολογήσει μια επιχείρηση όταν εξετάζει τις χρηματοοικονομικές (και μη) επιπτώσεις
της κλιματικής κρίσης που πρέπει να μετριάσει και στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστεί.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ακόμη και για το αποτύπωμα άνθρακα, εθνικός
κλιματικός νόμος παραπέμπει επιφανειακά σε διεθνείς μεθοδολογίες υπολογισμού και δεν
επιχειρεί την απαραίτητη βαθιά τομή του ορισμού φιλόδοξων απαιτήσεων και της θέσπισης
προδιαγραφών για τις επιχειρήσεις ανά οικονομικό τομέα. Παράλληλα, αγνοεί την κατηγορία
Scope 3 των έμμεσων εκπομπών (εκπομπές ανάντη και κατάντη της αλυσίδας αξίας της
επιχείρησης) που όπως φαίνεται και από τα σχετικά στοιχεία του Carbon Disclosure Project (CDP)
στη συνέχεια, αποτελούν τεράστιο κομμάτι του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα των
επιχειρήσεων για τους περισσότερους οικονομικούς τομείς παγκοσμίως.
Σχήμα 5 - Συνάφεια εκπομπών Scope 3 (Κατηγορίες ανά τομέα)

Πηγή: CDP Technical Note - Relevance of Scope 3 Categories by Sector

Συμπερασματικά, ούτε στον εθνικό κλιματικό νόμο 4936/2022 ούτε σε άλλη νομοθεσία δεν
θεσπίζεται ως συγκεκριμένη υποχρέωση η δημοσίευση πληροφορίας στις μη
χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις συστάσεις της TCFD. Το ζήτημα της
αξιολόγησης των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και των μέτρων που
λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους είναι κρίσιμο. Το αναγνωρισμένο θεσμικό κενό θα πρέπει
να καλυφθεί με τη θέσπιση φιλόδοξων και σαφών κανόνων για τη μείωση του κλιματικού
αποτυπώματος των επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στην κλιματική κρίση.

Ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με τον στόχο του 1,5°C
Ισχύον πλαίσιο
Βάσει του άρθρου 7 του κλιματικού νόμου, μέσα στο 2024 προβλέπεται να συνταχθούν οι πρώτοι
τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα που θα αποτελέσουν και τη βάση για την άμεση θέσπιση
στόχων των ελληνικών επιχειρήσεων. Το άθροισμα των προϋπολογισμών αυτών προβλέπεται
να ισούται με το συνολικό προϋπολογισμό άνθρακα της χώρας και θα καλύπτει το μεγαλύτερο
μέρος των οικονομικών κλάδων στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη:
●
●
●
●

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
τις μεταφορές
τη βιομηχανία
τα κτίρια

85

●
●
●

τη γεωργία και την κτηνοτροφία
τα απόβλητα και
τις δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγή χρήσεων γης και δασοπονίας.

Εν αναμονή του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), οι
πρωταρχικοί εθνικοί στόχοι από τους οποίους απορρέουν, έμμεσα προς το παρόν, στόχοι που
αφορούν την ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα περιγράφονται στον κλιματικό νόμο και
είναι:
●
●
●

Μείωση τουλάχιστον 55% των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
μέχρι το 2030, συγκριτικά με το 1990,
Μείωση τουλάχιστον 80% των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
μέχρι το 2040, συγκριτικά με το 1990,
Κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Μεμονωμένες υποχρεώσεις που απορρέουν για επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς και
θεσπίζονται στον κλιματικό νόμο μπορούν να βρεθούν στο άρθρο 12, παρ. 2 (για την προώθηση
των οχημάτων μηδενικών εκπομπών), στο άρθρο 17 (για τη μείωση εκπομπών από τα κτίρια),
στο άρθρο 18 [για την ενίσχυση των φακέλων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)] και στο άρθρο 19 [για τη μείωση των εκπομπών από εγκαταστάσεις των οποίων η
κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (σύμφωνα και
με τον ν. 4014/2011, Α’ 209) και που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ)]. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση, είναι
θετικό ότι θεσπίζεται τόσο στόχος μείωσης εκπομπών (30% με έτος αναγωγής το 2019) όσο και
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων και ελέγχου των δραστηριοτήτων συστημάτων περιβαλλοντικών
υποδομών, τουριστικών εγκαταστάσεων και έργων αστικής ανάπτυξης, πτηνοκτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων,
υδατοκαλλιεργειών,
βιομηχανικών
δραστηριοτήτων
και
συναφών
εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στο άρθρο 27 θεσπίζεται στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης προόδου
η αποτίμηση της ετήσιας προόδου ανά τομέα της οικονομίας σε σχέση με την επίτευξη των
αντίστοιχων τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα και η συνοπτική περιγραφή και ποσοτική
αξιολόγηση της επίδρασης των τομεακών πολιτικών και μέτρων για τον μετριασμό των εκπομπών
θερμοκηπίου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του πακέτου “Fit for 55” της ΕΕ προτάθηκε ο ευρωπαϊκός στόχος
μείωσης εκπομπών κατά 61% των επιχειρήσεων στους κλάδους εντός ΣΕΔΕ καθώς και η ένταξη
του κλάδου της ναυτιλίας στο σύστημα.397 Τέλος, αναμένεται ένα νέο σύστημα εμπορίας
εκπομπών για τους κλάδους κτιρίων και μεταφορών.

Κενό φιλοδοξίας και εφαρμογής
Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεσμεύονται από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους.
Η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης και οι σοβαρές επιπτώσεις της στην οικονομία και την
κοινωνία καθιστούν ολοένα και πιο εμφανή την ανάγκη για ριζικές λύσεις και προσεγγίσεις που
δεν μπορούν να περιορίζονται σε μερικές σημειακές διορθώσεις λαθών του παρελθόντος. Όπως
αναφέραμε και παραπάνω, μέχρι στιγμής οι στόχοι μείωσης των εκπομπών των ελληνικών
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημοσιοποίησης κλιματικής πληροφορίας του
CDP ευθυγραμμίζονται με καταστροφική αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3,1°C. Δεδομένου του
μεγέθους των κινδύνων που ενέχεται (η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά +3°C
ως το τέλος του αιώνα συνεπάγεται αχαρτογράφητες καταστάσεις ραγδαίων και εξαιρετικά
απρόβλεπτων επιπτώσεων), η αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των επιχειρηματικών
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση
πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και
(ΕΕ) 2018/1999. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
397
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δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους κλιματικούς προϋπολογισμούς είναι κομβική. Υπό το πρίσμα
αυτό, μια δυσοίωνη διαπίστωση προκύπτει από την έρευνα της ευρωπαϊκής επενδυτικής
τράπεζας (European Investment Bank, EIB) του 2021,398 καθώς φαίνεται ότι λιγότερες από τις
μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν είχαν θέσει έστω και εσωτερικούς στόχους για το κλίμα και
την ενέργεια. Ειδικά στο κομμάτι της στοχοθέτησης, η ελληνική επίδοση παρουσιάζει έλλειμμα
φιλοδοξίας και βρίσκεται λίγο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (45,45% σε σχέση με 45,57%).
Σχήμα 6 - Ποσοστό εταιρειών που θέτουν και παρακολουθούν εσωτερικούς στόχους για τις
εκπομπές άνθρακα και την ενέργεια.

Πηγή: EIBIS 2021 [Cross country: EU]

Δεδομένης της ανώνυμης φύσης της έρευνας, δεν μπορούν να διαχωριστούν α) οι απαντήσεις
για το κλίμα από την ενέργεια και β) δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε κατά πόσο το παραπάνω
ποσοστό αντιστοιχεί σε ουσιαστικούς ή/και ποιοτικούς στόχους που αφορούν το κλίμα. Άρα είναι
πολύ πιθανό το πραγματικό ποσοστό εσωτερικής στοχοθέτησης για το κλίμα να είναι ακόμα
μικρότερο. Παρόμοια είναι η εικόνα που δίνει η European Investment Bank (EIB), όπου φαίνεται
ότι οι επιχειρήσεις με μικρές αποκλίσεις ακολουθούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο:
Σχήμα 7 - Ποσοστό εταιρειών που θέτουν και παρακολουθούν εσωτερικούς στόχους για τις
εκπομπές άνθρακα και την ενέργεια ανά τομέα.

398

European Investment Bank (2022). EIB Investment Survey (EIBIS). https://www.eib.org/en/publicationsresearch/economics/surveysdata/eibis/index.htm?sortColumn=startDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=10&pageable=true&language=EN&
defaultLanguage=EN&tags=5bf8095afa70f13f9d3b51b3&ortags=true&orCountries=true, τελευταία πρόσβαση 01/09/2022.
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Πηγή: EL, EIBIS 2021.

Ελαφρώς πιο ενθαρρυντική εικόνα παρουσιάζει η έρευνα αναφορικά με τις επιπτώσεις των
ακραίων καιρικών φαινομένων και της μείωσης των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου,
όπου φαίνεται ότι συνολικά περίπου το 40% των ερωτηθέντων στη χώρα μας έχει επενδύσει ή
σκοπεύει να επενδύσει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια στην αντιμετώπιση των παραπάνω. Ακόμα
και έτσι όμως, συγκριτικά με το σύνολο των χωρών της ΕΕ η επίδοση της Ελλάδας είναι σημαντικά
χαμηλότερη (40,25% συγκριτικά με 68,38%).
Σχήμα 8 - Επενδυτικά σχέδια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων και
τη μείωση των εκπομπών.

Πηγή: EIBIS 2021 [Cross country: EU]

Στα παραπάνω επενδυτικά σχέδια πρωτοπόρος εμφανίζεται ο κλάδος της μεταποίησης (55,54%)
συγκριτικά με το σύνολο των κλάδων (40,25%):
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Σχήμα 9: Επενδυτικά σχέδια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων και τη
μείωση των εκπομπών ανά τομέα.

Πηγή: EIBIS 2021 [Cross country: EU]
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η απουσία του χρηματοπιστωτικού κλάδου από την έρευνα,
καθώς και των ανανεωμένων στοιχείων του ενεργειακού κλάδου για το 2022, ενδεχομένως να
επηρεάζει αρνητικά την παραπάνω εικόνα. Όπως είδαμε μέσα στην τελευταία διετία, μεγάλες
επιχειρήσεις δεσμεύονται δημόσια στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στις επόμενες
δεκαετίες. Παρόλα αυτά, και με βάση τα επίσημα στοιχεία της SBTi που αποτελεί τη διεθνώς
αναγνωρισμένη πρωτοβουλία για την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης
εκπομπών, μόλις πέντε ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αναλάβει επίσημη δέσμευση στο
πρόγραμμά της για την επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας.399 Η ασαφής αναφορά
στην αποτίμηση των τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα στον εθνικό κλιματικό νόμο και το πώς
αυτό θα συσχετιστεί με τις επιχειρήσεις της χώρας και με εμφανή την έλλειψη ουσιαστικής
στοχοθέτησης για τη μείωση των εκπομπών των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι η αξιολόγηση της
ευθυγράμμισης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με τους στόχους κλιματικού
προϋπολογισμού παραμένει, για την ώρα, στη θεωρία.

Εταιρικά προληπτικά προγράμματα δίκαιης μετάβασης
Ισχύον πλαίσιο
Από τη δεκαετία του ’90, οπότε η έννοια της δίκαιης μετάβασης χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
στις ΗΠΑ για να περιγράψει την αποζημίωση των χαμένων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, μέχρι τώρα, η σημασία της έχει διευρυνθεί ώστε να
συμπεριλαμβάνει πλέον και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Το 2015, στη Συμφωνία του
Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή έγινε χαρακτηριστική400 αναφορά στις «επιταγές μιας δίκαιης
μετάβασης του εργατικού δυναμικού και της δημιουργίας αξιοπρεπούς εργασίας και ποιοτικών
θέσεων εργασίας σύμφωνα με εθνικά καθορισμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες». Επιπλέον, το
2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να ακολουθήσει την Πράσινη Συμφωνία που έχει θέσει

399

Science Based Targets initiative (2022). Companies taking action. https://sciencebasedtargets.org/companies-takingaction, τελευταία πρόσβαση 01/09/2022.
400
United Nations (2015). Paris Agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
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ως πρωταρχικό στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050
εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι «δεν θα μείνει κανείς στο περιθώριο».401
Σχήμα 10 - Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Πηγή: COM(2019) 640 final
Βασικό εργαλείο προώθησης της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, ώστε να μη μείνει
κανείς στο περιθώριο, αποτελεί ο θεσπισμένος από την ΕΕ Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης
(ΜΔΜ).402 Στόχος του ΜΔΜ είναι η παροχή στοχευμένης υποστήριξης για τον μετριασμό του
κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της μετάβασης δίνοντας έμφαση στις περιφέρειες, τις
βιομηχανίες και τους εργαζομένους στις πλέον πληγείσες περιοχές. Η υποστήριξη αυτή θα έρθει
μέσα από την κινητοποίηση περίπου 65-75 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 20212027.403 Για τις επιχειρήσεις και τομείς που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής έντασης
άνθρακα, ή που περιλαμβάνουν τέτοιες βιομηχανίες, ο ΜΔΜ παρουσιάζεται ότι θα εξασφαλίσει:
● τη στήριξη της μετάβασης σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της
οικονομικής διαφοροποίησης με βάση τις ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή επενδύσεις και
θέσεις εργασίας
● τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών για τους επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
● τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δάνεια και χρηματοδοτική στήριξη
● επενδύσεις στη δημιουργία νέων εταιρειών, ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων
● επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.
Σε εθνικό επίπεδο, η απόφαση για την παύση λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το
2028 θεωρείται σημείο εκκίνησης για τη σταδιακή απεξάρτηση της Ελλάδας από τα ορυκτά
καύσιμα και υλοποιείται με τον Εθνικό Σχέδιο Αναπτυξιακής Μετάβασης (γνωστό και ως ΣΔΑΜ).
Το ΣΔΑΜ αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο (master plan) για τις λιγνιτικές περιοχές στην Ελλάδα
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης. Όπως αναφέρεται
χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του, στόχος είναι «η αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/european-green-deal_el
402
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης: κανείς να μη μείνει στο περιθώριο.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transitionmechanism_el
403
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. https://www.consilium.europa.eu/el/policies/green-deal/
401
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εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και η δημιουργία νέων, μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού
μετασχηματισμού των περιοχών, με την ανάπτυξη του πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τομέα παραγωγής, αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, μετά από εξέταση
των προτάσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης και της
επιχειρηματικής της δράσης, καθώς και από τους εμπλεκόμενους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης».
Το σχέδιο διαρθρώνεται σε πέντε πυλώνες πολιτικής:
1. «καθαρή» ενέργεια,
2. βιομηχανία και εμπόριο,
3. «έξυπνη» αγροτική παραγωγή,
4. βιώσιμος τουρισμός,
5. τεχνολογία και εκπαίδευση.
Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2022 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό
Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Πρόγραμμα ΔΑΜ ή αλλιώς ΠΔΑΜ) και τα τρία
Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που το συνοδεύουν, συνολικού
προϋπολογισμού περίπου 1,63 δισεκ. ευρώ. Συνοπτικά, το ΠΔΑΜ περιγράφει το «πλαίσιο
εφαρμογής του εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στοχεύοντας στη βιώσιμη και
αειφόρο ανάπτυξη επηρεαζόμενων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου
Μεγαλόπολης, καθώς και των νησιωτικών περιοχών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και
Κρήτης».404

Κενό φιλοδοξίας και εφαρμογής
Παρατηρούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις και τη δίκαιη
μετάβαση, υπολείπεται των πραγματικών αναγκών και επιπτώσεων που δημιουργεί η
κλιματική κρίση και η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα συνολικά. Η στόχευση του
ΜΔΜ στις λιγνιτικές περιοχές και η μεταφορά του στην ελληνική επικράτεια μέσω των ΣΔΑΜ και
ΠΔΑΜ είναι βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Δεδομένης όμως της θέσης της Ελλάδας ως κλιματικού
“hotspot”, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης προβλέπεται να αγγίξουν το σύνολο της ελληνικής
επικράτειας και άρα να επηρεάσουν των σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων και των
εργαζομένων τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση, γίνεται πρόδηλη λοιπόν η
ανάγκη για μελέτη και δημοσίευση εταιρικών προληπτικών προγραμμάτων δίκαιης μετάβασης
από το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας (ή κατ’ ελάχιστον ανά οικονομικό κλάδο). Οι
ελάχιστες απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος δίκαιης εργασιακής μετάβασης παρουσιάζονται
αναλυτικά στην πρόταση κλιματικού νόμου της κοινωνίας των πολιτών (βλ. Παράρτημα Β’ άρθ.
13).

Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις

Με βάση την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνεται ότι, παρόλο που έχουν γίνει κάποια βήματα στη
σωστή κατεύθυνση, το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρήσεις δεν επαρκεί
ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όπως έχει προταθεί
από το WWF και άλλες οργανώσεις. Πιεσμένες από ευρωπαϊκούς κανονισμούς καθώς και
απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς (καταναλωτών και επενδυτών κυρίως) ελάχιστες
ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να λαμβάνουν φιλόδοξη δράση για την αναχαίτιση της κλιματικής
κρίσης που όμως από μόνο του όμως δεν είναι αρκετό. Επιπλέον, καταγράφεται αδιαφάνεια σε
ό,τι αφορά τη δημόσια και ανοιχτή διάθεση πληροφορίας για τη συνολική εικόνα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας. Η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας, ο έλεγχος αυτής όταν δημοσιεύεται και η
επιβολή σχετικών κυρώσεων, η συμμόρφωση των εταιρικών στόχων (αν υπάρχουν) με τις
ΣΔΑΜ (Απρίλιος 2021). Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. https://www.sdam.gr/sites/default/files/202104/CONCEPT%20PAPER_%CE%A0%CE%94%CE%91%CE%9C%20%CE%A4%CE%95%CE%9B_0.pdf
404
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πραγματικές ανάγκες μείωσης των εκπομπών και η εκπόνηση προγραμμάτων δίκαιης μετάβασης
παραμένουν αποσπασματικές και δύσκολο έως αδύνατο να αξιολογηθούν στο περιεχόμενό τους.
Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να μετριαστούν ουσιαστικά οι εκπομπές για την επίτευξη της
κλιματικής ουδετερότητας και να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στις επιπτώσεις της κλιματικής
κρίσης το συντομότερο δυνατό, αυτά τα κενά θα πρέπει να καλυφθούν από εθνικές πολιτικές.
Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις (για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις απαιτήσεις αυτές
οφείλουν να φέρνουν εις πέρας οι αντίστοιχοι εμπορικοί σύλλογοι/σύλλογοι εκπροσώπησης) και
τις τρεις θεματικές που αξιολογούνται, το θεσμικό πλαίσιο οφείλει να θεσπίσει κατ’ ελάχιστον:
●

●

●

τη δημοσιοποίηση πληροφορίας σχετικά με την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για επιχειρήσεις σε όλους τους οικονομικούς τομείς και
τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων,
την αξιολόγηση της ευθυγράμμισης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με τους στόχους
κλιματικού προϋπολογισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 23 της πρότασης κλιματικού
νόμου του WWF Ελλάς (μείωση ετήσιων μεσοσταθμικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά 65% την περίοδο 2026-2030, κατά 80% την περίοδο 2031-2035, κλπ) ενώ επιπλέον θα
μπορούσε να εξετάσει τη θέσπιση επιστημονικά αποδεκτών στόχων μείωσης του ανθρακικού
τους αποτυπώματος (βλ. Science Based Targets),
τη συμπερίληψη εταιρικών προληπτικών προγραμμάτων δίκαιης μετάβασης κατά τη
δημοσίευση της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων όταν συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις
o η μη χρηματοοικονομική κατάσταση καταδεικνύει ότι η οντότητα είναι εκτεθειμένη
μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σε ιδιαίτερα αυξημένο κλιματικό κίνδυνο και
o οι επηρεαζόμενες θέσεις εργασίας είναι ίσες ή περισσότερες από το όριο ομαδικών
απολύσεων όπως ισχύει την παρούσα χρονική στιγμή.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο πριν την έγκριση οποιωνδήποτε προγραμματιζόμενων πολιτικών και
μέτρων να εκπονείται εκτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων, καθώς και να κωδικοποιηθεί το
νομοθετικό έργο που αφορά τις επιχειρήσεις και την κλιματική κρίση ώστε να προλάβουμε το
κακό.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ωθούνται και να ενθαρρύνονται από το θεσμικό πλαίσιο σε ολοένα
και πιο φιλόδοξους στόχους σε σχέση με την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Η κλιματική
κρίση είναι εδώ και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα επηρεάσει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
Και ενώ όπως έχει ειπωθεί,405 «το δίκαιο σπανίως προπορεύεται, οφείλει όμως να ρυθμίζει
έγκαιρα τα αναφυόμενα κοινωνικά ζητήματα», η ευθυγράμμιση του συνόλου του επιχειρηματικού
κλάδου με τον κλιματικό στόχο του 1,5oC είναι το μόνο σίγουρο στοίχημα που μακροπρόθεσμα
μπορούν να κερδίσουν όλοι.

405
Πρόλογος Αθ. Ράντου, Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ, Προέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., στη διαδικτυακή εκδήλωση
«Κλιματική Κρίση και Δίκαιο» της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών.
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Πίνακας αξιολόγησης
#

1

Πεδίο κλιματικά
ουδέτερης
επιχειρηματικότητας

Εκτίμηση επιπτώσεων
της κλιματικής κρίσης
από τις επιχειρήσεις

Σημερινή κατάσταση
Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος οφείλουν
να περιλαμβάνουν στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση της
έκθεσης διαχείρισης πληροφορία για τους κυριότερους κινδύνους
που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.
Παρά ταύτα η δημοσιοποίηση πληροφορίας και η αξιολόγηση των
χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των
μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων
σύμφωνα με τις συστάσεις της TCFD παραμένει εθελοντική.

Φιλοδοξία



Πέραν των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων μείωσης των
εκπομπών, προς το παρόν δεν υπάρχουν τομεακοί στόχοι
μείωσης/προϋπολογισμοί ακόμα. Οι πρώτοι προϋπολογισμοί
αναμένονται το 2024 και θα αφορούν την περίοδο 2026-2030.
2

Ευθυγράμμιση των
επιχειρήσεων με τον
στόχο του 1,5°C

Παρόλο που συνεισφέρουν στο μεγαλύτερο κομμάτι των εθνικών
εκπομπών, οι κλάδοι που συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω δεν
αποτελούν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας της χώρας.



Η διαδικασία αποτίμησης των τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα
ορίζεται ελλιπώς, ενώ η αξιολόγηση της ευθυγράμμισης των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με τους στόχους κλιματικού
προϋπολογισμού δεν θεσμοθετείται λεπτομερώς.

3

Συμπερίληψη εταιρικών
προληπτικών
προγραμμάτων δίκαιης
μετάβασης κατά τη
δημοσίευση της μη
χρηματοοικονομικής
κατάστασης

Η δίκαιη μετάβαση επικεντρώνεται προς το παρόν μόνο στις
λιγνιτικές περιοχές και τα νησιά και δεν αφορά το σύνολο των
ελληνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται (ή ενδέχεται να βρίσκονται)
σε αυξημένο κλιματικό κίνδυνο ή απώλεια θέσεων εργασίας πάνω
από το νομικά καθορισμένο όριο.
Δεν υπάρχει πλαίσιο για συμπερίληψη της δίκαιης μετάβασης κατά
τη δημοσίευση της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Φιλοδοξία προς τον 1,5oC
Ισχυρή
Μέτρια
Χαμηλή
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Ε. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα με επίκεντρο μια φιλόδοξη και αποτελεσματική εθνική
πολιτική για το κλίμα και την περιβαλλοντική προστασία απαιτεί θεμελιώδη μετασχηματισμό του
συστήματος διακυβέρνησης, τόσο σε σχέση με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τον
σχεδιασμό των τομεακών πολιτικών, όσο και στο πιο επίπεδο της «μεγάλης εικόνας», δηλαδή
των οριζόντιων μεταρρυθμίσεων για πιο συμπεριληπτική και βαθύτερα δημοκρατική
διακυβέρνηση.
Κυριότερα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν είναι η διασφάλιση ανεξάρτητης επιστημονικής
βάσης για τη διαμόρφωση ενικών πολιτικών, ο αποτελεσματικός κυβερνητικός και διοικητικός
συντονισμός, και η ισχυρή και ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή και έλεγχος των δημόσιων
κλιματικών πολιτικών.

ΗΣε κατάσταση
σήμερα
έκθεση του 2020 για τη σύγκριση

των συστημάτων διακυβέρνησης των κρατών μελών του
ΟΟΣΑ με σκοπό την αντιμετώπιση της πρόκλησης της πανδημίας COVID-19, η Ελλάδα
αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά, κυρίως στα πεδία της επιστημονικά τεκμηριωμένης διάπλασης
πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης και του διοικητικού συντονισμού.406 Λαμβάνοντας υπόψη πως
αυτά τα δυο πεδία, δηλαδή η επείγουσα ανταπόκριση και ο διοικητικός συντονισμός, έχουν κομβικό
ρόλο στη διαμόρφωση και ισχυρή εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την προστασία του
περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η επίδοση αυτή αποτελεί απόδειξη πως
η ισχυρή πολιτική βούληση είναι κλειδί και πως τα πολιτικά ελλείμματα στο πεδίο της προστασίας
του περιβάλλοντος αποτελούν δραματική εκδήλωση σοβαρού ελλείμματος πολιτικής βούλησης.
Ειδικότερα όσον αφορά την αντιμετώπιση της εξίσου σοβαρής με την πανδημία κρίσης, της
κλιματικής και ευρύτερα της περιβαλλοντικής, η κατάσταση βρίσκεται σε αδικαιολόγητη
αντιδιαστολή. Παρά το γεγονός ότι η δραματική κατάσταση αδιαφάνειας και ασφυκτικά
περιορισμένης πρόσβασης σε διοικητικές αποφάσεις και νέα νομοθεσία έχει σημειώσει βελτίωση
από το 2010, οπότε θεσπίστηκαν μια σειρά από σημαντικά εργαλεία διαφάνειας και δημόσιας
διαβούλευσης, εντούτοις στα κρίσιμα πεδία της διαφάνειας και της κοινωνικής συμμετοχής η Ελλάδα
βρίσκεται σε εμβρυϊκό σημείο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγείται ακόμα και η ισχνή
σχετική νομοθεσία.
Όπως προκύπτει και από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση εφαρμογής
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ από την Ελλάδα, τα σοβαρότερα προβλήματα αφορούν το
σύστημα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης της χώρας, ειδικά σε ζητήματα διαφάνειας και δημόσιας
λογοδοσίας, αλλά και σταθερής προσήλωσης στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομιμότητας.
Χαρακτηριστικές είναι οι επισημάνσεις που διατυπώνονται στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής, 407
σε σχέση με την ατονία του κρίσιμου μεσολαβητικού θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη και της
αποδυνάμωσης των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (υπογραμμίσεις από WWF):
- Για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, η Επιτροπή σημειώνει ότι έχουν σταματήσει να
δημοσιεύονται στοιχεία για το έργο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, από το 2019 και μετά.

406

OECD. (2020, 22 July). Greece’s response to Covid-19 has been swift and effective but tackling long-standing challenges
also key [https://www.oecd.org/economy/greeces-response-to-covid-19-has-been-swift-and-effective-but-tackling-longstanding-challenges-also-key.htm
407
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2022, 8 Σεπτεμβρίου). Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ 2022.
Έκθεση ανά χώρα – ΕΛΛΑΔΑ. SWD(2022) 254 final.
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Επισημαίνει επίσης ότι ποτέ δεν δημοσιεύονταν «λεπτομέρειες και έγγραφα σχετικά με
μεμονωμένες επιθεωρήσεις».
- Σε σχέση με το ΥΠΕΝ, η Επιτροπή σημειώνει ελλείμματα διαφάνειας σε σχέση με την παροχή
πληροφοριών για τη σωστή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας προς τους πολίτες και
τους επαγγελματίες (παράδειγμα οι οδηγίες για τη φύση και για τη νιτρορύπανση).
- Σε σχέση με τον Συνήγορο του Πολίτη, η Επιτροπή σημειώνει πως στον διαδικτυακό τόπο
της ανεξάρτητης αρχής «[δ]εν παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την
παρακολούθηση της πορείας επιμέρους καταγγελιών ούτε ανατροφοδότηση προς τους
καταγγέλλοντες».
Αξιοσημείωτες επίσης είναι οι επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην προαναφερόμενη
επισκόπηση της εφαρμογής από την Ελλάδα του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου, σχετικά με
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε γεωχωρικά περιβαλλοντικά δεδομένα και σε πληροφορίες που
είναι απαραίτητες για τη δημόσια λογοδοσία και την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού στη
διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων:
«Στο πλαίσιο της ΕΕΠΠ του 2019 απευθύνθηκε στην Ελλάδα δράση προτεραιότητας για την
καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασής του στη δικαιοσύνη. Ωστόσο,
έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος στο θέμα αυτό.
Δράσεις προτεραιότητας για το 2022
- Διευκόλυνση της ευρείας πρόσβασης σε χωρικά δεδομένα και παροχή προτεραιότητας στα
σύνολα περιβαλλοντικών δεδομένων κατά την εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE, ιδίως σε εκείνα
που προσδιορίζονται ως υψηλής αξίας σύνολα χωρικών δεδομένων για την εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου όσον αφορά
τη διευκόλυνση της συμμετοχής του κοινού και κατά πόσον τα συνοδευτικά μέτρα για τη
δημοσιοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο της ΕΠΕ θα ήταν χρήσιμα για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης.
- Συγκέντρωση και δημοσίευση δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη
περιβαλλοντικών αποφάσεων.
- Βελτίωση της πρόσβασης του ενδιαφερόμενου κοινού στα δικαστήρια όταν πρόκειται να
προσβάλει διοικητικές ή κανονιστικές αποφάσεις και παραλείψεις, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο
του σχεδιασμού, ιδίως όσον αφορά το νερό, τη φύση και την ποιότητα του αέρα.
- Καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασής του στη δικαιοσύνη,
ιδίως μέσω της παραπομπής στις δικαστικές και διοικητικές πύλες στα ενημερωτικά δελτία της
Επιτροπής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για
περιβαλλοντικά θέματα.»
Τα σημαντικότερα εργαλεία διαφάνειας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων περιβαλλοντικού
περιεχομένου, μέχρι και την ψήφιση του εθνικού κλιματικού νόμου 4936/2022, είναι τα εξής:
 Η πλατφόρμα Διαύγεια (2010), όπου υποχρεωτικά αναρτώνται όλες οι όλες οι αποφάσεις
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων από όσες εμπίπτουν σε ειδικές διατάξεις
για την εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
 Η ανοιχτή και δωρεάν πρόσβαση στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (2010), όπου
δημοσιεύονται και τίθενται σε ισχύ οι νομικές πράξεις των οργάνων και των νομικών
προσώπων της Ελληνικής Δημοκρατίας.
 Η πλατφόρμα διαβουλεύσεων opengov (2012), ο οποίος θεσπίστηκε με τον ν. 4048/2012 ως
ηλεκτρονικός χώρος ανάρτησης προς δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων και άλλων
σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων.
 Η πλατφόρμα aepo.ypeka.gr στην οποία αναρτώνται οι άδειες έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, ενώ ακόμα δεν λειτουργεί το μέρος της που αφορά το μητρώο περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων.
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 Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, μέσω του οποίου δημοσιοποιούνται οι μελέτες που
απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις, στρατηγικές μελέτες, κ.α.) και
διενεργούνται οι σχετικές διαβουλεύσεις.
 Το σύστημα e-Άδειες (ν. 4495/2017), το οποίο υπάγεται μεν στο ΥΠΕΝ, λειτουργεί όμως από
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως πλατφόρμα έκδοσης και ανάρτησης των οικοδομικών
αδειών και των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Στο πεδίο του επιστημονικά τεκμηριωμένου πολιτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, τα κύρια πεδία ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού συστήματος κλιματικής
διακυβέρνησης, είναι η επίτευξη ενός στιβαρού και επιστημονικά τεκμηριωμένου συστήματος λήψης
πολιτικών αποφάσεων, ο αποτελεσματικός κυβερνητικός και διοικητικός συντονισμός, η ισχυρή και
ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης κλιματικών αποφάσεων, και η μέγιστη
δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη (βλ. και σχετική ενότητα για τα κλιματικά δικαιώματα).

Ορόσημα
διακυβέρνησης για την κλιματική ουδετερότητα
Τα κεντρικά διακυβεύματα και πεδία άσκησης στιβαρής διακυβέρνησης για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με βάση την πρόταση της κοινωνίας των πολιτών για εθνικό
κλιματικό νόμο, είναι τα εξής:
α) Επιστημονικά τεκμηριωμένος πολιτικός σχεδιασμός:
o
o
o
o
o

Ανεξάρτητη κλιματική αρχή
Ανάλυση κλιματικών επιπτώσεων νομοθετικής διαδικασίας
Ετήσιος απολογισμός κλιματικής διάστασης κυβερνητικών πολιτικών
Επιτροπή εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
Αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

β) Κυβερνητικός συντονισμός
γ) Διοικητικός συντονισμός
δ) Πλαίσιο κοινωνικής συμμετοχής
ε) Ευρεία δημοσιότητα και ανοιχτή διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων
στ) Μέγιστη δυνατή πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

α) Επιστημονικά τεκμηριωμένος πολιτικός σχεδιασμός

Σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο πλαίσιο της
τεράστιας πρόκλησης της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων
πρέπει να είναι βασισμένη σε στιβαρή επιστημονική βάση.

Ανεξάρτητη κλιματική αρχή
Η ίδρυση επιστημονικού οργάνου που θα περιβληθεί θεσμικά με την απαραίτητη ανεξαρτησία από
κομματικές και άλλες πολιτικές υποταγές είναι καθοριστική για τη χάραξη της πορείας μετάβασης
στην κλιματική ουδετερότητα πάνω σε δεδομένα και καθαρές αιτιολογικές συνδέσεις και εκτιμήσεις
επιπτώσεων. Η ίδρυση κλιματικής αρχής που θα στελεχωθεί με αποκλειστικό κριτήριο την
επιστημονική ικανότητα των μελών της και θα καθορίζεται με διακομματική συναίνεση στο πλαίσιο
συναπόφασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θα συμβάλει καθοριστικά στην
ενίσχυση του κύρους, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του συστήματος παρακολούθησης και
διαμόρφωσης της βάσης για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.
Η σημερινή πραγματικότητα πολύ απέχει από την απαραίτητη επίτευξη επιστημονικής
ανεξαρτησίας και εγκυρότητας των δεδομένων που αποτελούν θεμέλιο για αποτελεσματικές
πολιτικές αποφάσεις στην πορεία της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα. Τα επιστημονικά
συλλογικά όργανα που υπάρχουν, με βάση και τον νέο κλιματικό νόμο, είναι η Επιστημονική
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Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής (29 ν. 4936/2022) και το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ). Και τα δυο όμως αποτελούν απλώς γνωμοδοτικά όργανα προς τους
δυο συναρμόδιους για την κλιματική αλλαγή υπουργούς: τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η σύνθεσή τους αποτελεί επιλογή
του αρμόδιου υπουργού, ενώ δεν προκύπτει ότι θα έχουν κανέναν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία
πολιτικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, οι επιτροπές αυτές, γνωμοδοτούν επί
θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτές από τον υπουργό τους (άρα εάν κάποιο κρίσιμο θέμα δεν
παραπεμφθεί σε αυτές, τότε ο ρόλος τους είναι εθελοντικά γνωμοδοτικός και μάλλον
διακοσμητικός), ενώ μπορούν κατά δική τους επιλογή να συζητούν και διαμορφώνουν προτάσεις
προς τους αρμόδιους υπουργούς. Ίσως μόνη άξια λόγου αρμοδιότητα είναι η ευθύνη του ΕΣΠ για
την «εξειδίκευση οριζόντιων πολιτικών που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», με προτάσεις που όμως αφήνεται να εννοηθεί πως
αναμένεται να είναι «πολιτικά ήπιες», καθώς αναφέρεται πως «ιδίως» θα αφορούν σε θέματα
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, και εκπαίδευσης.
Δεδομένου ότι οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν στην Ελλάδα σχεδόν μονόδρομο για την
ανεξαρτησία από κομματικές σκοπιμότητες και πολιτικούς χρωματισμούς, αλλά και με σκοπό την
επίτευξη της απαραίτητης διακομματικής συναίνεσης που πρέπει να περιβάλλει την πορεία της
χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα, η ίδρυση ανεξάρτητης κλιματικής αρχής είναι απαραίτητη.
Η αρχή αυτή πρέπει να επιφορτιστεί με την εποπτεία εκτέλεσης των κλιματικών προϋπολογισμών,
όπως έχουν εισαχθεί στη νομοθεσία με τον εθνικό κλιματικό νόμο ως τομεακοί προϋπολογισμοί
άνθρακα, την ενημέρωση της Βουλής για τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την κλιματική κρίση,
την εποπτεία σύνταξης των εθνικών αναφορών στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), και τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών και αναλύσεων για
την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα.

Αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας
Τα τελευταία χρόνια, οι μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
αποδυναμώνονται συνεχώς, με ιδιαίτερη ένταση κατά την τελευταία τριετία, γεγονός που δεν
προμηνύει καλές προοπτικές για τον έλεγχο της κατάστασης συμμόρφωσης με την κλιματική
νομοθεσία. Η δυσμενής αυτή κατάσταση αποτυπώνεται ιδιαίτερα σε σχέση με τη λειτουργία και το
προφανές έλλειμμα πολιτικής στήριξης στον κρίσιμο θεσμό των επιθεωρητών περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αρμόδιες αρχές για τη
διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων είναι:
(α) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών για κάθε περίπτωση διενέργειας
περιβαλλοντικής επιθεώρησης,
(β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης,
(γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των επτά αποκεντρωμένων διοικήσεων και των 13 περιφερειών σε έργα
και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους,
(δ) τα κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής
αρμοδιότητάς τους,
(ε) οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές, ενεργούντες κατόπιν εντολής των αμέσως προαναφερόμενων
ελεγκτικών υπηρεσιών (σημ: το μέτρο των ιδιωτών (κατ’ εντολή) περιβαλλοντικών ελεγκτών δεν έχει
ακόμα τεθεί σε εφαρμογή).
Μετά την ψήφιση του νόμου 4622/2019, δεν υπάρχουν πλέον δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για τη
συνολική αποτίμηση του έργου όλων των σχετικών με το περιβάλλον ελεγκτικών σωμάτων, ευθύνη
την οποία είχε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης που καταργήθηκε. Αν και οι
αρμοδιότητες του θεσμού μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντούτοις ο θεσμός των
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περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ειδικότερα το σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος (το οποίο
έχει αλλάξει τίτλο τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στην τελευταία δεκαετία) αντιμετωπίστηκε ως
διοικητική ευθύνη ήσσονος σημασίας και παρέμεινε κάτω από την ευθύνη του υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, και αποτυπώθηκε ως σταθερή πορεία
συρρίκνωσης και αποδυνάμωσης στις ετήσιες εκθέσεις του WWF για την εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα (η τελευταία εκδόθηκε το 2019),408 το αποτέλεσμα αυτής
της πορείας, αλλά ειδικότερα της υποβάθμισης του θεσμού των επιθεωρητών περιβάλλοντος, είναι
η ουσιαστική εξαφάνισή τους από το σύστημα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. H αποσιώπηση
αυτή είναι αντίθετη στις ελάχιστες ενωσιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες τα πορίσματα των
ελέγχων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό «εντός διμήνου από την επιθεώρηση».409 Η κακή
αυτή κατάσταση έχει επιφέρει και τη σοβαρότατη απώλεια ενός ελεγκτικού μηχανισμού που
διασφάλιζε ένα ελάχιστο επίπεδο συμμόρφωσης με ζωτικής σημασίας νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της δημόσιας υγείας και την
ασφάλεια από ατυχήματα, όπως η οδηγία Seveso για την πρόληψη του κινδύνου βιομηχανικών
ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (Industrial Emissions
Directive).
Επιπρόσθετη, αλλά ασαφή, αρμοδιότητα ελέγχου αναφορών για παραβάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας έχει και η Αρχή Διαφάνειας. Όπως όμως προκύπτει από την ετήσια έκθεση
απολογισμού για το έτος 2021, οι έλεγχοι περιορίζονται στην κοινοποίηση συστάσεων προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Ιδιαίτερα ανησυχητικός φαίνεται να είναι ο χειρισμός σοβαρής
υπόθεσης που αφορά τον κατακερματισμό (κοινώς ‘σαλαμοποίηση’) 191 έργων κατασκευής
φωτοβολταϊκών σε δημόσιες δασικές εκτάσεις της ίδιας περιοχής, σε ακτίνα 1.800 μέτρων, τα οποία
αδειοδοτήθηκαν χωριστά και εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η
Αρχή, η οποία φαίνεται πως δεν γνωρίζει το θέμα, προέβη σε απλή σύσταση προς το ΥΠΕΝ «ώστε
να εκτιμηθούν συνολικά και συνθετικά οι τυχόν σωρευτικές συνέπειες και επιπτώσεις στο
περιβάλλον από την προαναφερόμενη δραστηριότητα».

Σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος
Έχοντας αλλάξει πολλές φορές τίτλο, το σώμα επιθεωρητών κατά την τρέχουσα περίοδο υπάγεται
στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από το 2019 έχει ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι δεν περιβάλλεται με την
απαραίτητη ανεξαρτησία από πολιτικές εντολές, ενώ η στήριξη που είναι απαραίτητη για την
απρόσκοπτη και αποτελεσματική διεξαγωγή του έργου των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
εξαρτάται από τη βούληση και κατανόηση του αντικειμένου από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του
υπουργείου.
Κατά τα τελευταία χρόνια, η υποβάθμιση του σώματος επιθεωρητών είναι εμφανής, αλλά μέσα
στην τελευταία τριετία είναι ραγδαία. Ενδεικτικά:
 Το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι μια από τις πολύ λίγες ελεγκτικές αρχές που δεν
υπάχθηκαν στην ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. Το αποτέλεσμα είναι πως παραμένουν σε
απόλυτη εξάρτηση από τον κάθε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ή όπως αλλιώς
μετονομαστεί μελλοντικά το αρμόδιο για τα περιβαλλοντικά ζητήματα υπουργείο).
 Από το 2019 δεν έχουν δημοσιευθεί δεδομένα και αποτελέσματα ελέγχων, ούτε καν η ετήσια
έκθεση πεπραγμένων που δημοσιευόταν ανελλιπώς από το 2003. Η τελευταία έκθεση που
δημοσιεύθηκε το 2020, αφορά πεπραγμένα του έτους 2019.

408
WWF Ελλάς. Ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα (2005-2019). Οι εκθέσεις είναι
διαθέσιμες εδώ: https://www.wwf.gr/ti_kanoume/anthropos/perivallontiki_dimokratia/veltiosi_tis_perivallontikis_diakyvernisis/
409
Πρβλ. άρθ. VI παρ. 2 της Σύστασης 2001/331/ΕΚ «για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη».
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 Τα αποτελέσματα ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεν δημοσιεύονται, παρά το
γεγονός ότι οι αντίστοιχες αποφάσεις για την επιβολή προστίμων από περιφερειακές υπηρεσίες
αναρτώνται στη Διαύγεια.
Όπως προκύπτει από τις καταχωρήσεις στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και στον
ιστότοπο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, στο οποίο αναρτώνται υποχρεωτικά τα
αποτελέσματα αυτοψιών και επιθεωρήσεων σχετικών με τη συμμόρφωση εγκαταστάσεων και
έργων με τους περιβαλλοντικούς όρους, το σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος διενεργεί ολοένα
και λιγότερους ελέγχους. Συγκεκριμένα:
o
o
o
o

Κατά το 2022, δεν φαίνεται να έχει διενεργηθεί κανένας έλεγχος.
Το 2021, φαίνεται να διενεργήθηκε ένας μόνο έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν
ευρήματα (δεν αναφέρεται άλλη σχετική πληροφορία).
Το 2020 δεν διενεργήθηκε κανένας έλεγχος.
Το 2019 διενεργήθηκαν τέσσερις επιθεωρήσεις, από το Σώμα Επιθεωρητών Βορείου
Ελλάδος, στις οποίες διαπιστώθηκαν ευρήματα.

Η αποτελεσματική λειτουργία ενός ανεξάρτητου και κατάλληλα στελεχωμένου συστήματος
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της ΕΕ στο πλαίσιο
εφαρμογής σημαντικής νομοθεσίας, ιδίως των παρακάτω:
-

Οδηγία Seveso 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (άρθρο 20)
Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (άρ.
23).
Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (άρθρο 23)
Οδηγία 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς
σκοπούς, (άρθρα 34 και 35).
Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (άρθρα 11 έως 13)
Κανονισμός 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (άρ. 28).
Οδηγία 2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς
σχηματισμούς, (άρθρο 15).

Η πολυτάραχη ιστορία του συστήματος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στην Ελλάδα συνοψίζεται
στο παρακάτω κείμενο που δημοσιεύθηκε στην τελευταία έκθεση του WWF Ελλάς για την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα μας:
«Από την αρχή της ίδρυσής τους, το 2001, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος ήρθαν αντιμέτωποι με την
έντονη δυσπιστία και τάση ελέγχου του έργου τους από τις πολιτικές ηγεσίες του αρμόδιου για το
περιβάλλον υπουργείου. Με σημαντικότερη ίσως εξαίρεση τη συγκρότησή τους σε Ειδική Γραμματεία
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το 2010, και την ενίσχυσή της με ειδική υπηρεσία
αρμόδια για την κατεδάφιση αυθαιρέτων, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος ανέλαβαν ένα εξαιρετικά
δύσκολο έργο, χωρίς ποτέ να τους αποδοθεί η απαραίτητη λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια και κυρωτική αρμοδιότητα.
Από το 2001, οπότε και ιδρύθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με τον νόμο για
τα ολυμπιακά έργα 2947/2001 (ΦΕΚ Α’ 228), διευρύνθηκε μεν πολύ το ελεγκτικό πεδίο της, όμως
παρέμεινε εμφανώς υποστελεχωμένη και χωρίς αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων, πέραν της απλής
εισήγησης προς τον υπουργό.
Το 2003, με προεδρικό διάταγμα προβλέφθηκε στελέχωση της τότε ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών
περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με 78 υπαλλήλους (50 επιθεωρητές περιβάλλοντος) και ένταξη στον
κρατικό προϋπολογισμό ετήσιας δαπάνης 1.715.525 ευρώ. Το 2018, με δεδομένο μάλιστα το
εξαιρετικά διερυμένο πεδίο ελέγχου και τη συνένωση με την επιθεώρηση μεταλλείων, το σύνολο του
απασχολούμενου προσωπικού για όλα τα παραπάνω αντικείμενα (εξαιρούμενων των κλιμακίων
ελέγχου και διακίνησης καυσίμων) ανέρχεται σε 83, εκ των οποίων μόνο οι 15 είναι επιθεωρητές
περιβάλλοντος και 19 επιθεωρητές δόμησης.
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Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το έργο των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ
παρουσιάζει τάση μείωσης του αριθμού των ελέγχων.
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Επίσης ανησυχητική εξέλιξη είναι ότι από το 2014 και μετά δεν δημοσιεύονται οι αποφάσεις
επιβολής κυρώσεων, τόσο στην ετήσια έκθεση του ΣΕΠΔΕΜ όσο και από το ίδιο το υπουργείο.
Το σημαντικό έργο που έχει προσφέρει η λειτουργία της επιθεώρησης περιβάλλοντος από το 2003
είναι δύσκολο να περιγραφεί εδώ. Η ανάδειξη σημαντικών περιβαλλοντικών εγκλημάτων διαρκείας,
όπως η ρύπανση από ανεξέλεγκτη βιομηχανική δραστηριότητα του Ασωπού και των γύρω
κατοικημένων περιοχών, η συχνά δραματική κατάσταση της ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων
σε ρέματα και άλλες φυσικές περιοχές, η ρύπανση που προκαλείται από παραβιάσεις
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας μεγάλων βιομηχανικών μονάδων και μεταλλευτικών
δραστηριοτήτων, η προβληματική λειτουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων αποτελούν
αναμφισβήτητα μεγάλη συμβολή στην προσπάθεια για εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
στην Ελλάδα.
Ιδιαίτερη αξία έχει το έργο των επιθεωρητών που αφορά την απόδοση ευθύνης στους υπαιτίους
σημαντικών περιβαλλοντικών ζημιών και την τεκμηριωμένη επίβλεψη μέτρων αποκατάστασης.
Σημαντικές υποθέσεις, όπως η πετρελαιοκηλίδα από το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου Αγία Ζώνη ΙΙ
στον Σαρωνικό, η εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης σε βιομηχανία στα Οινόφυτα, ο ορισμός
μέτρων αντιμετώπισης ζημιών μέσα σε περιοχές Natura, η πρόκληση εκτεταμένης και κατ’
εξακολούθηση περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου,
αναδεικνύουν την περιβαλλοντική ζημιά ως κορυφαίο ζήτημα ποινικής ευθύνης. Οι αυτοψίες και η
λεπτομερής επιστημονική τεκμηρίωση των πορισμάτων και των εισηγήσεων για μέτρα
αποκατάστασης έχουν επίσης συμβάλει τα μέγιστα στην ανάδειξη της πολυπλοκότητας των
περιβαλλοντικών ζημιών και της ανάγκης για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις περιβαλλοντικής
προστασίας και συμμόρφωσης με τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές.
Σε τελική ανάλυση, παρά τα μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης και πολιτικής απαξίωσης, οι
επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουν αναδείξει τη σημασία του ελέγχου και τα θετικά αποτελέσματα
της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης ως σημαντικού ζητήματος όχι μόνο για την προστασία των
φυσικών οικοσυστημάτων, αλλά ως θέμα υγείας και ασφάλειας, και βεβαίως ως προβληματικό
στοιχείο του αναπτυξιακού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ περιβαλλοντικούς ελέγχους ασκούν και άλλες υπηρεσίες,
εντούτοις η ύπαρξη ενιαίου σώματος με αποκλειστική αρμοδιότητα τις επιθεωρήσεις για την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής
συμμόρφωσης, αλλά και για την έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις συναρμόδιες αρχές,
έχει αναμφισβήτητα μεγάλη σημασία στο σύστημα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης της χώρας.»
Ειδικά όσον αφορά το εξαιρετικά κρίσιμο κεφάλαιο των ελέγχων σε επικίνδυνες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για τον κίνδυνο βιομηχανικών ατυχημάτων
μεγάλης κλίμακας (οδηγία «Seveso ΙΙΙ» 2012/18/ΕΕ) και για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία
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2010/75/ΕΕ), ο ρόλος ενός ειδικευμένου σώματος, όπως οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, είναι
απολύτως κρίσιμος για τη σωστή εναρμόνιση της χώρας μας με το δίκαιο της ΕΕ, αλλά και για την
ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
Το πλέον πρόσφατο επεισόδιο υποβάθμισης του έργου των επιθεωρητών περιβάλλοντος του
ΥΠΕΝ είναι τα άρθρα 50 και 51 του ν. 4843/2021, με τα οποία το σώμα υποβιβάζεται από ειδική
υπηρεσία σε γενική διεύθυνση του υπουργείου και οι επιθεωρητές μετατρέπονται σε συμβούλους
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης επιχειρήσεων και φορέων που παραβιάζουν την περιβαλλοντική
νομοθεσία. Με αυτές τις ρυθμίσεις αποδομείται το ήδη απορρυθμισμένο και δυσλειτουργικό
σύστημα των περιβαλλοντικών ελέγχων στη χώρα μας.

Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις από κλιμάκια περιφερειών
Ο έλεγχος έργων και δραστηριοτήτων σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς τους αποτελεί ευθύνη
των 13 περιφερειών της χώρας. Όπως προβλέπεται όμως από τη νομοθεσία, και είναι
αναμενόμενο, οι περιφερειακές διοικήσεις δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία
για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από το ενωσιακό δίκαιο τακτικών ελέγχων στις
βιομηχανικές μονάδες που εμπίπτουν στις διατάξεις των οδηγιών 2010/75/ΕΕ (οδηγία για τις
βιομηχανικές εκπομπές) και 2012/18/ΕΕ (Seveso III – οδηγία για την αντιμετώπιση των κινδύνων
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες). Με βάση την εθνική νομοθεσία για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση, η ευθύνη για την άσκηση περιβαλλοντικών ελέγχων και τακτικών
επιθεωρήσεων στις μονάδες με βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα ορθά έχει δοθεί στο σώμα
επιθεωρητών περιβάλλοντος, του ΥΠΕΝ, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί ως σώμα επιθεωρητών
εξειδικευμένων στους περιβαλλοντικούς ελέγχους.
Παρά τη συχνά αξιοσημείωτη προσωπική αφοσίωση των στελεχών των περιφερειακών υπηρεσιών
που επιφορτίζονται με τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων, είναι μεγάλη η ανάγκη ύπαρξης
ενός κεντρικού μηχανισμού στήριξης του έργου, διατύπωσης οδηγιών και κατευθύνσεων, και
σίγουρα παροχής νομικής υποστήριξης στις αμέτρητες περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται
πιέσεις και μηνύσεις.
Όπως προκύπτει από έρευνα στη Διαύγεια, ο μεγαλύτερος όγκος ελέγχων και αποφάσεων
επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων κατόπιν ελέγχων από περιφερειακές υπηρεσίες ή
κλιμάκια αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Επίσης, από την ανάγνωση των
αποφάσεων επιβολής κυρώσεων γίνεται εμφανής ο διαφορετικός βαθμός προσήλωσης κάθε
υπηρεσίας στην τεκμηρίωση των ευρημάτων του ελέγχου και της μεθοδολογίας καθορισμού των
κυρώσεων. Για παράδειγμα, από τις σχετικές ανά περιφέρεια καταχωρήσεις στη Διαύγεια, οι
περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φαίνεται
σταθερά τα τελευταία χρόνια να διενεργούν αρκετούς ελέγχους και να επιβάλλουν κυρώσεις με
τρόπο ενδελεχή και τεκμηριωμένο, ενώ στον αντίποδα η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει τις λιγότερες
αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, οι οποίες είναι πολύ περιληπτικά τεκμηριωμένες.
Από τα παραπάνω, καθίσταται ολοένα και πιο ξεκάθαρη η ανάγκη για αναβάθμιση του σώματος
επιθεωρητών περιβάλλοντος, ώστε να συμβάλουν και στην ομογενοποίηση του συστήματος
περιβαλλοντικών ελέγχων, στην επιτήρηση του έργου των περιφερειακών ελεγκτικών σωμάτων και
βεβαίως στον συντονισμό του ελεγκτικού έργου, ώστε να προσφέρει και στους ελεγχόμενους φορείς
και επιχειρήσεις σωστές κατευθύνσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών τους
επιδόσεων.

Ανεξάρτητη περιβαλλοντική αρχή
Από το 2008, το WWF Ελλάς έχει ζητήσει την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων. Ανεξάρτητη, ώστε οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι να μην εξαρτώνται από υπουργικές
υποδείξεις και κομματικές παρεμβάσεις. Αρχή, επειδή είναι απαραίτητο αυτός ο κρίσιμος
μηχανισμός ελέγχου να έχει αυτοτέλεια και να έχει συντονιστικό ρόλο προς κάθε υπηρεσία που
πραγματοποιεί ελέγχους σε περιφερειακό επίπεδο.
Στο πλαίσιο μιας ανεξάρτητης αρχής, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν και οι απαραίτητοι
μηχανισμοί έμμεσου ελέγχου που περιλαμβάνουν εθελοντικές αρχές και πρότυπα υπεύθυνης
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επιχειρηματικής συμπεριφοράς, σύμφωνης με την εφαρμοστέα νομοθεσία (έκδοση κατευθυντηρίων
οδηγιών και συστάσεων, επεξεργασία κωδίκων τηρητέας στάσης και καλών πρακτικών κλπ) ή και
μέσα επιβράβευσης και δημοσιοποίησης των καλών επιδόσεων και απαξίωσης αντίστοιχα των
κακών πρακτικών. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί το πλαίσιο υποβολής αναφορών και
καταγγελιών από πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να της ανατεθεί
με σαφήνεια ευρύτερος συντονιστικός ρόλος μεταξύ των ελεγκτικών σωμάτων που διενεργούν
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα διοικητικά συστήματα περιβαλλοντικών ελέγχων εφαρμόζουν κατά
κύριο λόγο κατασταλτικά μέσα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, είναι απαραίτητη η δημιουργία
πλαισίου εθελοντικής συμμόρφωσης προς βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές και πρότυπα
περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα περιλάμβανε
κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες καλών πρακτικών και μηχανισμούς επιβράβευσης και
δημοσιοποίησης των καλών παραδειγμάτων, αλλά και απαξίωσης των περιβαλλοντικά
επιβαρυντικών πρακτικών.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο έλεγχος της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και η αντιμετώπιση της
περιβαλλοντικής παραβατικότητας δεν αποτελεί εργαλείο που αφορά αποκλειστικά τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος. Είναι θεμελιώδες στοιχείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ειδικά
καθώς προσφέρει ισονομία και χρηστή διοίκηση, αλλά και βεβαίως ενίσχυση της εφαρμογής του
περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, οι παραβιάσεις του οποίου σε πολλές περιπτώσεις έχουν
αποτέλεσμα την επιβολή χρηματικών ποινών και κυρώσεων και βεβαίως τον διεθνή διασυρμό της
Ελλάδας ως χώρας ανομίας και ανισοτήτων έναντι του νόμου. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη
πλέον η αναβάθμιση της υπηρεσίας επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σε ανεξάρτητη αρχή,
ώστε ο έλεγχος της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης να μην αποτελεί επιλογή των πολιτικών
ηγεσιών του αρμόδιου σήμερα υπουργείου, αλλά να υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής.
Η ανάγκη αναβάθμισης του θεσμού των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ειδικότερα των
επιθεωρητών περιβάλλοντος σε ανεξάρτητη αρχή επισημάνθηκε και στο «Σχέδιο Ανάπτυξης για
την Ελληνική Οικονομία», το οποίο συντάχθηκε από επιτροπή ειδικών που συγκροτήθηκε με
απόφαση του πρωθυπουργού και έγινε γνωστή ως «Επιτροπή Πισσαρίδη»:
«Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, (που ονομάζεται, πλέον, Σώμα
Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) να μην υπάγεται πλέον στο
ΥΠΕΝ αλλά να καταστεί Ανεξάρτητη Αρχή, στην οποία να υπαχθούν και οι περιφερειακές υπηρεσίες
επιθεώρησης. Ανεξάρτητες Αρχές επιφορτισμένες με την προστασία του περιβάλλοντος και την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υπάρχουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Για
παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ανεξάρτητη Αρχή που είναι επιφορτισμένη με τους σκοπούς
αυτούς είναι η Environment Agency, και έχει περίπου 10600 υπαλλήλους». ……. «Η Επιθεώρηση
Περιβάλλοντος έχει επίσης υποβαθμιστεί από ειδική υπηρεσία σε μια απλή υπηρεσιακή μονάδα του
ΥΠΕΝ, χωρίς αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Η δυσαναλογία πόρων θεσμικής ισχύος της
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με τη σπουδαιότητα του έργου που έχει να επιτελέσει, ιδιαίτερα σε μια
περίοδο που περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας διεθνώς, είναι κραυγαλέα.»410
Δεδομένης της ανάγκης για θέσπιση και άλλου ενός ανεξάρτητου οργάνου, της Κλιματικής Αρχής,
μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα συνδυασμού των δυο σε μια ανεξάρτητη περιβαλλοντική και
κλιματική αρχή.

β) Κυβερνητικός συντονισμός

Στο πεδίο του συντονισμού των αρμόδιων για τα ζητήματα μετριασμού των εκπομπών και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, είναι σίγουρα θετική η πρόνοια του εθνικού κλιματικού ν.
4936/2022 για ίδρυση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα (άρθ. 3). Τα
πράγματα είναι πιθανό να περιπλακούν στην πορεία, καθώς η ύπαρξη δυο υπουργείων που έχουν
αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί εύκολα να προκαλέσει σύγχυση

410
Πισσαρίδης, Χριστόφορος, κ.α. (2020, 14 Νοεμβρίου). Σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Τελική έκθεση.
https://government.gov.gr/schedio-anaptixis-gia-tin-elliniki-ikonomia/
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αρμοδιοτήτων ή και πολιτική απραξία στο πεδίο αντιμετώπισης σημαντικών προκλήσεων και
απειλών.

γ) Πλαίσιο κοινωνικής συμμετοχής
Το πεδίο της ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία και σίγουρα στην
ανάπτυξη υγειούς επιχειρηματικότητας με ισχυρά θετικό κλιματικό πρόσημο αναμφισβήτητα είναι
από τα μεγαλύτερα ελλείμματα, στην Ελλάδα.
Ο κλιματικός νόμος 4936/2022 προβλέπει τη δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου κλιματικού
διαλόγου, ενός ηλεκτρονικού δηλαδή φόρουμ, το οποίο θα είναι ουσιαστικά εκτός των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων, ενώ ο ρόλος του περιορίζεται ειδικά στην έκφραση γνώμης επί των προτάσεων
του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα.
Η ίδρυση εθνικής κλιματικής συνέλευσης, όπως δομείται στην πρόταση της κοινωνίας των πολιτών
για εθνικό κλιματικό νόμο, έχει ως σκοπό και απώτερο όραμα το ‘άνοιγμα’ στην κοινωνία της
νομοθετικής διαδικασίας και ευρύτερα του πλαισίου διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών μέσα από
τη θέσπιση οργάνου που θα έχει διάρκεια, θα είναι συμπεριληπτικό και θα περιβληθεί με ισχυρό
θεσμικό ρόλο στη διαδικασία διάπλασης δημόσιων πολιτικών και ελέγχου εφαρμογής του
κλιματικού δικαίου.

δ) Διαφάνεια στη δημόσια και ανοιχτή διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων

Μέσα στην τελευταία δεκαετία σημειώθηκαν μερικές αξιοσημείωτες βελτιωτικές αλλαγές στο κρίσιμο
πεδίο της διαφάνειας και της εύκολης πρόσβασης του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες,
διοικητικές αποφάσεις και δεδομένα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η θέσπιση σημαντικών εργαλείων
δημόσιας λογοδοσίας και διοικητικής διαφάνειας, όπως η Διαύγεια, οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις,
και το ακόμα περιορισμένου εύρους Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.
Η ελλιπής εφαρμογή των περιβαλλοντικών νόμων και πολιτικών στην Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες.
Όπως συνοπτικά αναφέρει η πρώτη για το 2019 έκθεση εξαμήνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ελληνική οικονομία, κάνοντας και ειδική αναφορά στην περσινή έκθεση του WWF Ελλάς «η
περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα υποφέρει από χαμηλής ποιότητας μη-κωδικοποιημένες
ρυθμίσεις, ατελή εφαρμογή, καθυστερήσεις και περιορισμένες προσπάθειες διάθεσης των
πληροφοριών σε πολίτες και επενδυτές (WWF, 2018)».411
Όπως σωστά επισημαίνει η έκθεση εξαμήνου της Κομισιόν, σε τελική ανάλυση αυτές οι διαχρονικές
παθογένειες έχουν αρνητικό αναπτυξιακό αντίκτυπο, καθώς αποθαρρύνουν την επενδυτική
δραστηριότητα. Όπως άλλωστε σταθερά υποστηρίζει το WWF Ελλάς, οι συνεχείς μεταβολές της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η θέσπιση δυσνόητων κανόνων, η αδιαφάνεια της διοικητικής και
νομοθετικής διαδικασίας και τα ατελείωτα επεισόδια τακτοποίησης και επιβράβευσης παρανομιών
αποτελούν βαθιές πληγές τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τις προοπτικές
της χώρας για ισχυρή και πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη.
Παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό της αδιαφάνειας που περιβάλλει τη διαδικασία εφαρμογής της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι η μη δημοσιοποίηση των εκθέσεων αυτοψίας για τη διαπίστωση
και τον χαρακτηρισμό αυθαιρέτων. Επιπροσθέτως, δεν δημοσιοποιούνται ούτε οι αποφάσεις
νομιμοποίησης αυθαιρέτων, διαδικασία που περαιώνεται μέσα από πλατφόρμα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, χωρίς καν να δημοσιεύονται γεωχωρικά δεδομένα για τις τακτοποιήσεις.
Ειδικά σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, αναρτώνται μεν οι αποφάσεις επιβολής
προστίμων, όμως κάποιες πολεοδομικές αρχές αναρτούν και τις εκθέσεις αυτοψίας, πράξη που
αποτελεί μέγιστη συμβολή στη διαφάνεια γύρω από το κρίσιμο για την Ελλάδα πρόβλημα της
παράνομης δόμησης, αλλά δυστυχώς εναπόκειται στην ευαισθησία και την κρίση των προϊσταμένων
της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών για τη διατήρηση της κλιματικής
σταθερότητας και τον μετριασμό ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει καμία πηγή
411
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σταθερής πληροφόρησης, εκτός από τις πολύ τεχνικές εθνικές αναφορές προς τη UNFCCC και τα
δεδομένα για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ή για ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που
δημοσιεύονται από τη Eurostat.

Πίνακας αξιολόγησης
#

Πεδίο κλιματικής διακυβέρνησης

Σημερινή κατάσταση

Α

Ανεξάρτητος και επιστημονικά τεκμηριωμένος πολιτικός σχεδιασμός και έλεγχος

1

Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής
Αλλαγής (29 ν. 4936/2022)
Εθνικό Συμβούλιο για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

2
3
4

5

Β

Ανεξάρτητη κλιματική αρχή
Ανάλυση κλιματικών επιπτώσεων νομοθετικής
διαδικασίας
Ετήσιος απολογισμός κλιματικής διάστασης
κυβερνητικών πολιτικών
Επιτροπή εκτίμησης των κοινωνικών
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής



-



-






Κυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Ουδετερότητα (3 ν.
4936/2022)



Φόρουμ κλιματικού διαλόγου (26 ν.
4936/2022)



Πλαίσιο κοινωνικής συμμετοχής
Κλιματική συνέλευση, με δεσμευτικό ρόλο
αιτιολογημένης γνώμης και προτάσεων,
καθώς και άσκησης κοινωνικού ελέγχου στην
πορεία εφαρμογής των κλιματικών πολιτικών.

E



Κυβερνητικός συντονισμός
Κυβερνητικό συμβούλιο για την κλιματική
αλλαγή

Δ



-

Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών
ΥΠΕΝ
Διευθύνσεις περιβάλλοντος
περιφερειών
Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου
τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
διερεύνησης αναφορών για παραβιάσεις
περιβαλλοντικού δικαίου.

Φιλοδοξία

Διαφάνεια στη δημόσια και ανοιχτή διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων
Ανοιχτή πλατφόρμα δημόσιας πρόσβασης στα
διαθέσιμα δεδομένα για τις εθνικές ανά τομέα
εκπομπές ΑτΘ, την ποιότητα περιβάλλοντος
και κατάσταση διατήρησης οικοσυστημάτων
και ειδών.
Ετήσια έκθεση κλιματικού ισολογισμού, ως
μέρος του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού.
Κάθε χρηματοπιστωτική οντότητα δημοσιεύει
ετήσια έκθεση αξιολόγησης των οικονομικών
επιπτώσεων της έκθεσης στους κινδύνους
που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

104

Ετήσια έκθεση προόδου σε θέματα
μετριασμού και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή (27 ν. 4936/2022)



-



-



ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η κατάσταση σήμερα
Η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, δηλαδή του ισοσκελισμού των ανθρωπογενών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεών τους από φυσικά οικοσυστήματα, το ταχύτερο
δυνατόν και πάντως πριν το 2050, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα
ζωτικής σημασίας, τόσο σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο, όσο και από κάθε κράτος χωριστά.
Όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα που απεικονίζει δεδομένα του 2019, στην Ελλάδα,
οι τομείς της ενέργειας και των μεταφορών βαρύνονται με το μεγαλύτερο μερίδιο του κλιματικού
αποτυπώματος της χώρας. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε το 2020, λόγω της κρίσης που
προκλήθηκε από την πανδημία, κατέγραψε όμως ξανά αύξηση το 2021.
Σχήμα 11: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (%), ανά πηγή, 2019

Πηγή: Eurostat

Τουλάχιστον μέχρι το 2020, ο ελληνικός τομέας ηλεκτροπαραγωγής χαρακτηριζόταν από υψηλό
κλιματικό αποτύπωμα (βλ. χάρτη στο παρακάτω σχήμα), σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
υψηλό αυτό αποτύπωμα οφειλόταν στο συντριπτικά μεγάλο μερίδιο του λιγνίτη στο ενεργειακό
μείγμα. Η αντικατάσταση του λιγνίτη από το ορυκτό αέριο, χωρίς μάλιστα κανένα σαφές
χρονοδιάγραμμα μείωσης και τελικής κατάργησής του, τόσο από τον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής όσο και από τον κτιριακό, αποτελεί ένδειξη ότι η εικόνα που παρουσιάζεται
από τον χάρτη και καταγράφεται από τα δεδομένα της Eurostat σχετικά με το κλιματικό
αποτύπωμα του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, δεν θα βελτιωθεί θεαματικά.
Η ίδια εικόνα επιβεβαιώνεται και το 2021, έτος κατά το οποίο η ηλεκτροπαραγωγή και ο
κτιριακός τομέας ευθύνονταν για σχεδόν τις μισές εκπομπές CO2 του ενεργειακού τομέα,
σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Σχήμα 12: Εκπομπές CO2 στον ενεργειακό τομέα (Ελλάδα, 2021)
Κτίρια
10%
Μεταφορές 26%

Λοιπές βιομηχανικές
διεργασίες
14%

Λοιποί τομείς
12%

Ηλεκτροπαραγωγή
38%

Πηγή: Joint Research Center

Χάρτης 2: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την καύση για παραγωγή ενέργειας στην
Ευρώπη, 2020 (μονάδα: χιλιάδες τόνοι)
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Ανάλυση κενών προς την κλιματική ουδετερότητα
Όπως θα εκτιμηθεί και στη συνέχεια, τα κενά εντοπίζονται τόσο στο επίπεδο του κλιματικού
στόχου της πλήρους απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και της μετάβασης σε ένα
ηλεκτροπαραγωγικό σύστημα που θα βασίζεται κατά 100% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
όσο και σε σχέση με τη μεγάλη πρόκληση της κοινωνικά δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στην
κλιματική ουδετερότητα.

Κλιματικός στόχος: Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα
Όπως περιγράφεται στην πρόταση της κοινωνίας των πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο, είναι
απαραίτητη η απεξάρτηση του ελληνικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα
ορυκτά καύσιμα (απανθρακοποίηση) μέχρι το 2035 προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική
ουδετερότητα. Όπως έχει επισημανθεί από το WWF Ελλάς, κύριοι στόχοι πρέπει να είναι:
 η εξάλειψη των στερεών ορυκτών καυσίμων από την ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2025,
 η μη έγκριση οποιουδήποτε νέου και η απεμπλοκή της χώρας από τις συμβάσεις με
πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων,
 η απαγόρευση σύνδεσης νέων κτιρίων με το δίκτυο ορυκτού αερίου το αργότερο μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2024.
Ειδικότερα η σταδιακή απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας σαφώς ενισχύει τη συνολικότερη πορεία
της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα, ενώ επίσης συμβαδίζει με την ευρύτερη πορεία
απεξάρτησης της Ευρώπης από τους γαιάνθρακες (Σχήμα 13). Η πορεία αυτή προφανώς
αποτελεί αποτέλεσμα δημόσιων πολιτικών που περιορίζουν τη χρήση στερεών ορυκτών
καυσίμων, ιδίως λιγνίτη, και της συνεπακόλουθης μείωσης ελκυστικότητας αυτού του εξαιρετικά
ρυπογόνου καυσίμου για επενδύσεις και λειτουργία υφιστάμενων μονάδων.
Σχήμα 13: Εγχώρια κατανάλωση λιγνίτη ανά κράτος μέλος της ΕΕ, 2016-2021 (εκατ. τόνοι)

Πηγή: Eurostat

Δυστυχώς, το ΕΣΕΚ του 2019 δεν «πιάνει τον πήχη»: υιοθετεί την απολιγνιτοποίηση με ορίζοντα
το 2028. Αν και το 2028 σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο σε σύγκριση με το ΕΣΕΚ που εγκρίθηκε
το 2018,412 το οποίο προέβλεπε συνεχιζόμενη λειτουργία λιγνιτικών μονάδων μέχρι τουλάχιστον

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (2018, 20 Νοεμβρίου). Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργειας και το Κλίμα.
https://government.gov.gr/ethniko-schedio-gia-tin-energia-ke-to-klima-esek/
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το 2040,413 είναι απαραίτητο να δρομολογηθεί η απεξάρτηση από τον λιγνίτη πολύ νωρίτερα και
όλα τα απαραίτητα έργα ανάπτυξης των απαραίτητων για τη μετάβαση υποδομών και του
δικτύου.
Η ενεργειακή κρίση που πλήττει την Ελλάδα ήδη από το καλοκαίρι του 2021 και κλιμακώθηκε
μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν αποτελεί δικαιολογία για παράταση της χρήσης
λιγνίτη μετά το 2025. Το αντίθετο: ένα εμπροσθοβαρές, ‘επιθετικό’ πρόγραμμα εξοικονόμησης
ενέργειας και ανάπτυξης των ΑΠΕ έως το 2025 είναι η μόνη αποτελεσματική επιλογή που
μπορεί να δώσει μόνιμες λύσεις στο πρόβλημα της γεωπολιτικά και κλιματικά παράλογης
εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και των υπέρογκων λογαριασμών ενέργειας για νοικοκυριά,
επιχειρήσεις και βιομηχανία.
Επιτακτική ανάγκη είναι και η αποκήρυξη από την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας των
δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Ειδικά σε σχέση με κάθε νέο σχέδιο
εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η επισήμανση του (γενικά
συντηρητικού στις προσεγγίσεις του) Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας - ΙΕΑ πως δεν υπάρχει
πλέον κανένα περιθώριο για διάνοιξη και εκμετάλλευση νέων πεδίων ορυκτού αερίου,
πετρελαίου και γαιανθράκων, πέρα από τις ήδη δεσμευμένες δραστηριότητες εξόρυξης μέχρι το
2021. Την επισήμανση αυτή ανανέωσε με δηλώσεις του ο διευθυντής του ΙΕΑ τον Μάϊο του
2022, ενώ η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.
Σημεία των καιρών που δείχνουν καθαρά ότι τα σχέδια της Ελλάδας (και της Κύπρου) για
εξάρτηση από εξορύξεις νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων είναι πλέον παρωχημένα και
εκτός πραγματικότητας καταφθάνουν από όλες τις πλευρές:
 Η νέα έκθεση «World Energy Outlook 2022» του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η οποία
ανακοινώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2022, επαναλαμβάνει εμφατικά ότι δεν υπάρχει περιθώριο
για εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, καθώς η ανάγκη για προμήθεια
αερίου προς την Ευρώπη από μη-ρωσικές πηγές είναι άμεση. Συγκεκριμένα, η έκθεση
επισημαίνει ότι «καμία πλευρά δεν θα έπρεπε να θεωρήσει ότι η εισβολή της Ρωσίας μπορεί
να δικαιολογήσει ένα κύμα από νέες υποδομές για πετρέλαιο και αέριο σε έναν κόσμο που
θέλει να φθάσει σε καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050». Τονίζει επίσης ότι μόνος
δρόμος είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η στροφή προς τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, την αποθήκευση και την εξοικονόμηση.
 Η αντίστοιχη με της ΙΕΑ επισήμανση από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με την προοπτική εκμετάλλευσης νέων κοιτασμάτων, τα οποία είναι βέβαιο πως δεν
θα προσφέρουν λύση στη σημερινή κρίση, ενώ δεν θεωρείται καθόλου βέβαιο ότι θα υπάρχει
αντίστοιχη ζήτηση στην αγορά της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες.414
 Η εκτίμηση ότι το ειδικό προνομιακό καθεστώς αδειοδότησης όλων των φάσεων εκτέλεσης
των σχεδίων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων από τις αναδόχους πετρελαϊκές
εταιρείες θα επεκταθεί και σε απαιτήσεις για κρατική οικονομική ενίσχυσή τους αρχίζουν να
επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του διευθυντή συνοριακών ερευνών
(frontier exploration) της ΕΧΧΟΝ MOBIL σε συνέδριο στην Κύπρο, ο οποίος δήλωσε πως
για την εξόρυξη και εκμετάλλευση των «σχετικά μικρών και ευρισκόμενων σε μεγάλα βάθη»
νέων κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, οι πετρελαϊκές θα απαιτήσουν κρατική
ενίσχυση.415
Το ζήτημα του χαμένου χρόνου για την απαραίτητη απελευθέρωση του ενεργειακού μείγματος
από τα ορυκτά καύσιμα και από την προβληματική συνεπακόλουθη εξάρτηση από γεωπολιτικά
ασταθείς ενεργειακές πηγές είναι απαραίτητο να καταγραφεί, τουλάχιστον σε επίπεδο
WWF Ελλάς και Greenpeace. (2018, 3 Δεκεμβρίου). Σχόλια WWF Ελλάς και Greenpeace στη δημόσια διαβούλευση για
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, Δεκέμβριος 2018.
https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/politiki/?uNewsID=1231191
414
Σεϊτανίδης, Γιάννης. (2022, 16 Οκτωβρίου). H επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον στον «Π» - Η Κύπρος, το φυσικό
αέριο, το μέλλον των ΑΠΕ και ένα στοίχημα. Πολίτης. https://politis.com.cy/537964/article
415
Ellinas, Charles. (2022, 24 Οκτωβρίου). East Med energy – the message from Europe and the IOCs. Cyprus Mail.
https://cyprus-mail.com/2022/10/24/east-med-energy-the-message-from-europe-and-the-iocs/
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ιστορικό μάθημα. Ήδη από τις πρώτες εκδηλώσεις της κρίσης στις
σχέσεις της Ρωσίας με την Ουκρανία, εκφράζονταν έντονα οι φόβοι περιβαλλοντικών
οργανώσεων και άλλων επιστημονικών φορέων ότι οι συμφωνίες για κατασκευή αγωγών αερίου
και η βουτιά στην εξάρτηση από το ρωσικό αέριο αποτελούσε άνευ προηγουμένου κλιματική
καταστροφή, αλλά και γεωπολιτικό σφάλμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά την
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.416
Ενώπιον του κορυφαίας κλιματικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας του στόχου για
αποκάθαρση του τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού από τα ορυκτά καύσιμα, τόσο ο εθνικός
κλιματικός νόμος 4936/2022 όσο και το ΕΣΕΚ 2019 απογοητεύουν: το ΕΣΕΚ υιοθετεί την
προσέγγιση της ‘απολιγνιτοποίησης’ (που διαφέρει από την απανθρακοποίηση) με ορίζοντα το
2028 (ΠΠ1.1), ενώ προσφέρει στήριξη στις δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης
υδρογονανθράκων, με το πρόσχημα της μείωσης της «ενεργειακής εξάρτησης» και
«διαφοροποίησης των πηγών». Επίσης, ο εθνικός κλιματικός ν. 4936/2022 προβλέπει τη
διακοπή της χρήσης στερεών ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας στη λήξη του
2028 (άρθ. 11 παρ. 1), ενώ ο μεταγενέστερος ν. 4951/2022 επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για χρονικό διάστημα έως και τριάντα πέντε (35) έτη για καύσιμο
ορυκτό αέριο και έως είκοσι (20) έτη για καύσιμο μαζούτ και ντίζελ (άρθρο 67). Οι επιλογές
αυτές δεν συνάδουν με τον στόχο του 1,5 βαθμού και δυσχεραίνουν την πορεία προς την
απανθρακοποίηση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, παρατείνοντας τη λειτουργία ρυπογόνων
σταθμών και προσθέτοντας τόνους επιβλαβών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.
Επίσης, με διάφορους τρόπους, επιχειρείται η συνεχιζόμενη στήριξη των υποδομών ορυκτού
αερίου με την πρόφαση της ετοιμότητας των υποδομών αυτών για τη μεταφορά πράσινου
υδρογόνου, γεγονός το οποίο στερεί πολύτιμους πόρους από την ταχύτερη πράσινη μετάβαση
του ηλεκτροπαραγωγικού τομέα.
Τέλος, είναι απαραίτητη η επισήμανση της επέκτασης της χρήσης ορυκτών καυσίμων στον
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, μέσα από τις νέες μονάδες με καύσιμο λιγνίτη ή ορυκτό αέριο
των οποίων η λειτουργία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Οι νέες αυτές ρυπογόνες μονάδες είναι οι
εξής:
 Λιγνιτικός σταθμός Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ ΑΕ, ισχύος 660 MW (δοκιμαστική λειτουργία).
 Σταθμός ορυκτού αερίου συνδυασμένου κύκλου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, ισχύος 826 MW,
στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.
 Σταθμός ορυκτού αερίου συνδυασμένου κύκλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ισχύος 665 MW, στη
βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) της Κομοτηνής.
 Ο σταθμός αερίου συνδυασμένου κύκλου του ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε., ισχύος 660 MW,
στη Χάλκη Δήμου Κιλελέρ ΠΕ Λάρισας.
 Σταθμός ορυκτού αερίου συνδυασμένου κύκλου DAMCO ENERGΥ Α.Ε., ισχύος 662 MW,
στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης.
 Σταθμός ορυκτού αερίου συνδυασμένου κύκλου ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ ΑΕ,
ισχύος 457 MW, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.
 Σταθμός ορυκτού αερίου συνδυασμένου κύκλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, ισχύος 651 MW, στη
ΒΙΠΕ Θίσβης Βοιωτίας.

Κλιματικός στόχος 2030: 85% ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή
Με δεδομένη την απώλεια χρόνου για τη σωστή και ομαλή μετάβαση σε ένα ηλεκτρικό σύστημα
που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι πλέον απαραίτητο
να αναληφθούν άμεσα γενναία μέτρα και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές στήριξης
για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το συντομότερο δυνατόν.

WWF. (2009, Ιανουάριος). Natural gas supply cuts by Russia is a wake-up call to Europe to strengthen energy efficiency
and renewable energy efforts. https://wwf.panda.org/wwf_news/?153781/Natural-gas-supply-cuts-by-Russia-is-a-wake-upcall-to-Europe-to-strengthen-energy-efficiency-and-renewable-energy-efforts
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Με βάση τις επιστημονικές υποδείξεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στις εκθέσεις της IPCC, είναι
απαραίτητη η μείωση κατά τουλάχιστον μισό των εκπομπών ΑτΘ, μέχρι το 2030.
Όπως φαίνεται και από τα δεδομένα του ΑΔΜΗΕ (βλ. σχήμα 14), κατά το διάστημα Ιανουάριος
– Αύγουστος 2022 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μέχρι στιγμής παραγάγει το 49% της
ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθούμενες από το ορυκτό αέριο (39%) και τον λιγνίτη (12%).
Πρόκειται για εξέλιξη που μόνο θετικά μπορεί να εκτιμηθεί, παρά το γεγονός ότι όπως φαίνεται
από τα δεδομένα του ΔΑΠΕΕΠ (Σχήμα 15) η ανάπτυξη της εγκατεστημένης ισχύος είναι
τεχνολογικά άνιση (14,6% για τα αιολικά και 51,1% για τα φωτοβολταϊκά), ενώ ειδικά τα
φωτοβολταϊκά στεγών έχουν μείνει στάσιμα στα 352 MW από τον Μάιο του 2020.
Σχήμα 14: Μείγμα ηλεκτροπαραγωγής (GWh), 2022 (μέχρι και Αύγουστο)
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Πηγή: ΑΔΜΗΕ

Σχήμα 15: Εγκατεστημένη ισχύς (MW) μονάδων ΑΠΕ σε λειτουργία στο διασυνδεδεμένο σύστημα
και φωτοβολταϊκών στεγών ≤10kW.
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ΦΒ στεγών <10kW

Οι συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας επιδρούν αρνητικά στη διείσδυση των ΑΠΕ. Το ίδιο ισχύει
και για την καθυστερημένη ενσωμάτωση οδηγιών (όπως της 2019/944, της οποίας οι
περισσότερες διατάξεις έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί μέχρι την 31.12.2020, αλλά αυτό τελικά
συνέβη με τον ν. 4951/2022). Κατά τα άλλα, οι νέες διατάξεις για τη διαδικασία αδειοδότησης Α’
φάσης (κεφ. Β’ ν. 4685/2020 ) και τη σύνδεση με το δίκτυο (μέρος Β’ ν. 4951/2022) προβάλλουν
την απλοποίηση των διαδικασιών. Ορισμένες ρυθμίσεις θα συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή
(όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση της διαδικασίας και οι διατάξεις για τη ριζική ανανέωση
σταθμών), αλλά συνολικά δεν είναι σαφές κατά πόσο η συνολική διαδικασία έχει απλοποιηθεί,
και κατά πόσο ενθαρρύνεται καλύτερα η εμπρόθεσμη υλοποίηση των έργων ΑΠΕ. Προφανώς,
θετική, και τελείως απαραίτητη, ήταν και η έστω καθυστερημένη θέσπιση νομικού πλαισίου για
την αποθήκευση (μέρος Γ’, κεφ. Α’ ν. 4951/2022).

Οικολογικά ορθή ανάπτυξη των ΑΠΕ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι υποδομές ΑΠΕ είναι υποδομές που εξυπηρετούν περιβαλλοντικό
σκοπό. Για αυτόν το λόγο η χωροθέτηση πρέπει να αναπτύσσονται με περιβαλλοντικά
υποδειγματικό τρόπο και η λειτουργία τους να εξασφαλίζει τον μετριασμό των επιπτώσεων στο
φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και το τοπίο.
Ο εθνικός κλιματικός νόμος 4936/2022 προβλέπει «τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και
πρακτικών αποφυγής επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και το τοπίο»
(άρθρο 10), χωρίς όμως να κάνει κάποια αναφορά σε συγκεκριμένο σχεδιασμό. Στην κείμενη
νομοθεσία, γίνεται αναφορά σε διάφορα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα που πρέπει να
εφαρμόζονται «υπό την επιφύλαξη» ή «κατά παρέκκλιση» του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ [βλ. άρθ. 21 ν. 4951/2022 (αποστάσεις
ασφαλείας ανεμογεννητριών), άρθ. 90 παρ. 2 ν. 4951/2022 («χωροθέτηση, αδειοδότηση,
εγκατάσταση και λειτουργία μέχρι δέκα (10) Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών
Σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.)»), περιπλέκοντας και διασπώντας τον συνολικό χωρικό σχεδιασμό.
Όσον αφορά την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ), τονίζεται ότι ακόμα, μέχρι
και σήμερα, δεν υπάρχουν θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια (ΘΧΠ) με την έννοια της οδηγίας
2014/89, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί με τους νόμους ν.4546/2018 και ν.4769/2020, με
αποτέλεσμα να υπονομεύεται η περιβαλλοντικά και τεχνικά ορθή ανάπτυξη τέτοιων υποδομών.
Σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις, τα ΘΧΠ έπρεπε να είχαν εγκριθεί μέχρι την 31.03.2021
(αρθ. 5, παρ.3 ν. 4546/2018). Ακόμα χειρότερα, το πλαίσιο ανάπτυξης των ΥΑΠ επιχειρεί την
υποκατάσταση των ΘΧΠ με τον θεσμό του «Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ» (άρθ. 67
παρ. 3 ν. 4964/2022), που βρίσκεται τελείως εκτός του πλαισίου του Θαλάσσιου Χωροταξικού
Σχεδιασμού. Εξίσου αρνητική εντύπωση δημιουργεί η πλήρης απαλλαγή από κάθε είδους
περιβαλλοντική αδειοδότηση των πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών
σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 (α) του ν. 4951/2022, και η ένταξη των ΥΑΠ στις στρατηγικές
επενδύσεις (η οποία τα καθιστά επιλέξιμα για το λεγόμενο κίνητρο ταχείας αδειοδότησης, που
υπονομεύει ακόμα περισσότερο τη δημόσια συμμετοχή) [άρθ. 2 παρ. 3 ν. 4864/2021 (Α΄ 237)].
Η εξαίρεση αυτή καταστρατηγεί το περιβαλλοντικό κεκτημένο και τον χαρακτήρα πρότυπων
περιβαλλοντικών υποδομών που πρέπει να έχουν οι ΑΠΕ.
Πρόταση WWF για την οικολογικά ασφαλή ανάπτυξη των ΑΠΕ:417
Το WWF έχει προτείνει τη διαμόρφωση νέου συστήματος χωρικού σχεδιασμού ων ΑΠΕ. Το
σύστημα αυτό θα βασίζεται στην χαρτογράφηση των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων ανά
Περιφέρεια, στην κατανομή ηλεκτροπαραγωγικών στόχων από ΑΠΕ ανά περιφέρεια και ανά
θαλάσσια περιοχή που θα βασίζεται στην χαρτογράφηση αυτή, και στο προσδιορισμό (από την
αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού) ζωνών καταλληλότητας (χερσαίων και θαλάσσιων) όπου θα
χωροθετούνται οι απαραίτητοι σταθμοί παραγωγής και αποθήκευσης για την επίτευξη των

WWF Ελλάς. (2022). Σύστημα χωρικής ανάπτυξης ΑΠΕ [πρόταση νόμου σε δημόσια διαβούλευση]. Πλατφόρμα
Ecodialogues. https://ecodialogues.gr/diavouleuseis/systima-xorikis-anaptyksis-ape
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παραπάνω στόχων. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε αλληλένδετα βήματα, και ενισχύει τη
συμμετοχή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο στάδιο – αυτό της χαρτογράφησης των ανανεώσιμων ενεργειακών
πόρων – βρίσκεται στο «πυρήνα» των πρόσφατων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την αναθεώρηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.418 Οι περιφερειακοί χερσαίοι και οι θαλάσσιοι στόχοι κατανεμημένης
ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας για όλη τη χώρα προτείνεται να εγκρίνονται με προεδρικό
διάταγμα, αφού θα έχουν εξεταστεί για την περιβαλλοντική τους διάσταση στο πλαίσιο
εκπόνησης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. Ακολουθεί ένα στάδιο περιφερειακού
σχεδιασμού, κατά το οποίο θα προσδιορίζονται από τις ίδιες τις περιφέρειες οι ζώνες
καταλληλότητας που θα επιτύχουν τους παραπάνω στόχους και θα αποτυπωθούν τελικά στο
νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Με την πρόταση, επιδιώκεται ένα είδος σπάνιου για
τα ελληνικά δεδομένα «πολύ-κεντρικού» σχεδιασμού, με ουσιαστική συμμετοχή της κεντρικής
διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, και περισσότερα του ενός στάδια δημόσιας συμμετοχής.

Κλιματικός στόχος 2030: 25% ΑΠΕ από ενεργειακές κοινότητες
Με βάση την πρόταση κλιματικού νόμου της κοινωνίας των πολιτών, είναι απαραίτητο να
θεσπιστούν μέσω του ΕΣΕΚ τα κατάλληλα μέτρα και οι πολιτικές στήριξης και προώθησης της
ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση με στόχο έως το 2030
το 25% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να παράγεται από πολίτες και
ενεργειακές κοινότητες, εκ του οποίου 10% αφορά ευάλωτα νοικοκυριά.
Δυστυχώς, η συμμετοχή των πολιτών απουσιάζει από το πλαίσιο διακυβέρνησης του ΕΣΕΚ.
Στο ΕΣΕΚ, η συμμετοχή των πολιτών κάνει μία δειλή εμφάνιση στο μέτρο πολιτικής ΠΠ2.4
(«προώθηση διεσπαρμένων συστημάτων ΑΠΕ και ενδυνάμωση συμμετοχικού ρόλου τοπικών
κοινωνιών») (βλ. και παρ. 3.3.5), το οποίο παραπέμπει στο ισχύον πλαίσιο. Λείπουν, ωστόσο,
οι δεσμευτικοί (ή ενδεικτικοί) στόχοι στήριξης του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων, ο
εντοπισμός των φραγμών στη διευκόλυνση ανάπτυξης έργων και ο σχεδιασμός των
απαραίτητων πρωτοβουλιών επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Όπως ήδη από το 2018 αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσα από την οδηγία
2018/2001/ΕΕ (RED II) για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι σημαντικό
να δίνεται το δικαίωμα σε κάθε πολίτη να καταστεί αυτοπαραγωγός και αυτοκαταναλωτής
ενέργειας. Αποτελεί δε υποχρέωση των κρατών μελών να διευκολύνουν την ανάπτυξη της
αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ με βάση αξιολόγηση και άρση των αδικαιολόγητων
φραγμών και του δυναμικού της στο έδαφος και στα ενεργειακά δίκτυα (άρθ. 21(6)).

Κοινωνικά συμμετοχική και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση
Για το WWF Ελλάς, η στήριξη των κοινωνιών που έζησαν επί δεκαετίες σε άμεση εξάρτηση από
τη λιγνιτική δραστηριότητα στο πλαίσιο της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή αποτελεί εθνική
οφειλή προς τις κοινωνίες που επί δεκαετίες στηρίζουν την ηλεκτροδότηση της χώρας, έχοντας
θυσιάσει τον φυσικό πλούτο του τόπου τους και υποφέροντας από τη ρύπανση και τις
οικονομικές επιπτώσεις της «μονοκαλλιέργειας» του λιγνίτη.
Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για δίκαιη μετάβαση, η σταδιακή απόσυρση των
υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων είναι απαραίτητο να συνοδευτεί από προγράμματα που θα
διασφαλίσουν ένα βιώσιμο εργασιακό μέλλον για τους εργαζομένους που είτε άμεσα είτε έμμεσα
418
Πρβλ. το νέο άρθ. 15b, όπως προτείνεται από την ΕΕ στο έγγραφο: Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council amending Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources,
Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency [COM(2022)
222 final].
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αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εργασιακής επισφάλειας, τόσο στην κρίσιμη ηλιακή ομάδα των
ανειδίκευτων άνω των 45 ετών, όσο και στους νέους και τις γυναίκες. Επίσης μεγάλη σημασία
έχει η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές που έχουν υποστεί τις σοβαρές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λιγνιτική δραστηριότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η μετατροπή μέρους των λιγνιτικών υποδομών και εκτάσεων σε ενεργειακά κέντρα από ΑΠΕ
είναι σίγουρα πεδίο καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας για τη σημαντικότερη δημόσια
επιχείρηση της χώρας και θα συμβάλει στη διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα των
περιοχών.
Θετική εξέλιξη αποτελεί ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που διαμόρφωσε εθνικό
σχέδιο και εδαφικά σχέδια δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας, ώστε να ενδυναμωθούν οι κοινωνίες σε αυτές τις περιοχές και να
αντιμετωπίσουν επιτυχώς την εποχή της κλιματικής ουδετερότητας. Το καλοκαίρι του 2022, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, από το οποίο η Ελλάδα θα αντλήσει συνολικά 1,63
δισεκ. ευρώ. Εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη Μεγαλόπολη, σε αυτό το
πρόγραμμα εντάσσονται και οι περιοχές του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης, όπου
δρομολογείται η απόσυρση των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων πετρελαίου. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει αξιόλογες δράσεις, όπως η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από
συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη δημιουργία ‘θερμοκοιτίδων’ καινοτομίας, καθώς και στήριξη
των εργαζομένων για την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν τη μετάβασή
τους σε άλλους κλάδους.
Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι παρά την κυβερνητική δέσμευση για απολιγνιτοποίηση,
ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των κατοίκων όλων των χωριών που
θυσιάζονται στον βωμό της λειτουργίας των ορυχείων λιγνίτη. Από τους οικισμούς που έχουν
απαλλοτριωθεί, εκκρεμεί ακόμα η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης τουλάχιστον των οικισμών
Αναργύρων (Φλώρινα) και Ακρινής (Κοζάνη), ενώ από τη λιγνιτική δραστηριότητα πλήττονται
και άλλοι οικισμοί που όμως δεν έχουν κηρυχθεί υπό απαλλοτρίωση και δεν έχουν αποζημιωθεί
(όπως το Καρυοχώρι και ο Άγιος Χριστόφορος Δήμου Εορδαίας). Η ελληνική κοινωνία οφείλει
πολλά στις κοινωνίες που επί δεκαετίες πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια για ηλεκτροδότηση
της χώρας. Η μετεγκατάστασή τους σε οικισμούς που θα δομηθούν με τους καλύτερους όρους
είναι μία ενέργεια κοινωνικής δικαιοσύνης που δεν μπορεί να περιμένει άλλο, ειδικά καθώς στις
περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης.
Η απολιγνιτοποίηση καλύπτει ένα μόνο μέρος της αναγκαίας πορείας προς την πλήρη
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Μεγαλύτερη πλέον πρόκληση είναι η προοδευτική μείωση
της χρήσης ορυκτού αερίου και πετρελαίου και η αντικατάστασή τους από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Ειδικά σε σχέση με την απολύτως αναγκαία και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και την
προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων κατά τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και
την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ο πήχης είναι πολύ ψηλά. Οι στόχοι που έχουν τεθεί
από την πρόταση της κοινωνίας των πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο είναι κατ’ ελάχιστο οι
εξής:



Ενεργειακή αναβάθμιση 1.000.000 κτιρίων ως το 2030, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα
νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων.
Τουλάχιστον δυο ενεργειακές κοινότητες ανά δήμο της χώρας.

Το ισχύον ΕΣΕΚ ‘ταυτίζει’ τη συμμετοχή με τον θεσμό των διεσπαρμένων συστημάτων ΑΠΕ και
των ενεργειακών κοινοτήτων (μέτρο πολιτικής ΠΠ2.4), αλλά βρισκόμαστε ακόμα πολύ μακριά
από τον «πολυεπίπεδο διάλογο για το κλίμα και την ενέργεια», που απαιτεί ο κανονισμός
2018/1999 (άρθ. 11), για την κλιματική ουδετερότητα και όλες τις διαστάσεις της ενεργειακής
ένωσης.
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Ειδικότερα όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει μεν νομοθεσία που προβλέπει τις
ενεργειακές κοινότητες και τον ενεργειακό συμψηφισμό [ν. 4513/2018, άρθ. 14α ν. 3468/2005,
υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 (Β’ 759), όπως ισχύουν, κτλ.], όμως αυτό δεν ικανοποιεί
τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για:
 αξιολόγηση των φραγμών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των κοινοτήτων ανανεώσιμης
ενέργειας,
 ευνοϊκό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
κατάργηση «αδικαιολόγητων κανονιστικών και διοικητικών φραγμών»,
 αναλογικές και διαφανείς διαδικασίες,
 προσβασιμότητα του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων από όλους τους καταναλωτές,
 εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και πληροφόρηση, και
παροχή από τις αρχές κανονιστικής στήριξης που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί (άρθ. 22 παρ.
3 και παρ. 4 οδηγίας 2018/2001).
Ειδικότερα όσον αφορά το κρίσιμο πεδίο της αυτοπαραγωγής, είναι απαραίτητο να γίνουν
ενέργειες για την άρση των φραγμών. Ξεκινώντας από τις πολυκατοικίες, όπου η ασυμφωνία
μεταξύ των ιδιοκτητών, καθώς και η περιπλοκότητα των πολεοδομικών ρυθμίσεων που ισχύουν
σε κάθε περιοχή, καθιστούν σισύφειο έργο την εφαρμογή συστημάτων αυτοπαραγωγής από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με συμψηφισμό.

Πρόταση WWF για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση σε πολυκατοικίες:419
Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, ώστε (μεταξύ άλλων):
 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και ανεξάρτητα από τον κανονισμό της
πολυκατοικίας, να αρκεί η κατά πλειοψηφία απόφαση των συγκατοίκων για την
εγκατάσταση των συστημάτων αυτοπαραγωγής ενέργειας,
 οι συνιδιοκτήτες που επιθυμούν να καταστούν από κοινού ενεργούντες αυτοκαταναλωτές
ενέργειας να θεωρούνται ένωση προσώπων, δίχως να είναι απαραίτητη η απόκτηση
νομικής προσωπικότητας,
 ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση
ενέργειας να θεωρείται παράρτημα της πολυκατοικίας (ώστε να μπορεί να παραμένει στην
κυριότητα τρίτου μέρους, που θα τον διαθέτει στους συγκάτοικους).

Μεταφορές
Για την επίτευξη του στόχου μηδενισμού των εκπομπών ΑτΘ μέχρι το 2045, στον τομέα των
μεταφορών, με παράλληλη διασφάλιση της υποστήριξης των οικονομικά ασθενέστερων και
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, το WWF προτείνει τα εξής:
● Διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε ποσοστό τουλάχιστον 55% επί των νέων ταξινομήσεων
επιβατικών και ελαφριών επαγγελματικών έως το 2030, σε αρμονία με τις προτάσεις της ΕΕ
«για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 όσον αφορά την ενίσχυση των
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από
τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική
φιλοδοξία της Ένωσης»420

WWF Ελλάς. (2022). Σύστημα χωρικής ανάπτυξης ΑΠΕ [πρόταση νόμου σε δημόσια διαβούλευση]. Πλατφόρμα
Ecodialogues. https://ecodialogues.gr/diavouleuseis/systima-xorikis-anaptyksis-ape
420
Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
2019/631 όσον αφορά την ενίσχυση των προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά
αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της
Ένωσης [COM(2021) 556 final].

419
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● Απαγόρευση πώλησης οχημάτων συμβατικής τεχνολογίας μετά το 2035, στις κατηγορίες
επιβατικών και ελαφριών επαγγελματικών οχημάτων, σε αρμονία με τις παραπάνω
προτάσεις για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/631
● Συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση για τις μεταφορές σε ποσοστό 30%, σύμφωνα
με τη μεθοδολογία υπολογισμού της ΕΕ.
● Αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ) κάθε πενταετία,
ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης του ΕΣΕΚ.
● Άμεση προώθηση εθνικής στρατηγικής για το ποδήλατο, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη
δικτύων ποδηλατόδρομων που θα εγγυώνται την ασφαλή και ταχεία μετάβαση των
ποδηλατών εντός του αστικού ιστού και δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με άλλες κρίσιμες
λειτουργίες (όπως η κυκλοφορία ασθενοφόρων και η λειτουργία των λωρίδων έκτακτης
ανάγκης).
Για την εξυπηρέτηση των ως άνω στόχων προτείνονται μέτρα και πολιτικές που θα πρέπει να
εξυπηρετούν τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:
● Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων μεταφορών μηδενικών ρύπων.
● Ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου.
● Ανάπτυξη αστικών υποδομών αειφόρων μετακινήσεων με εναλλακτικά μέσα (π.χ. ποδήλατα,
ηλεκτρική μικροκινητικότητα).
● Εξηλεκτρισμό των οχημάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ειδικών στόλων
● Προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
● Ανάπτυξη στρατηγικής για τις μεταφορές των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα.
● Μείωση των εκπομπών ΑτΘ των αεροπορικών μεταφορών.
Ειδικά σε σχέση με την ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου, κεντρικές κατευθύνσεις είναι η
αναμόρφωση του πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού, αντιμετωπίζοντας το ποδήλατο ως κύριο
μέσο μετακίνησης και όχι απλά ως επιλογή για μετακινήσεις αναψυχής.
Σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή μεταρρύθμιση είναι η ολοκλήρωση του χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού, με πρακτική κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης που δημιουργεί
οικιστικές συγκεντρώσεις σε περιοχές δίχως υποδομές, δίκτυα και χρήσεις που μπορούν να
εξυπηρετήσουν τους κατοίκους, εντείνοντας κατά συνέπεια τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων για
απλές καθημερινές λειτουργίες.
Σε σχέση με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, κατεύθυνση πρέπει να είναι η τόνωση των
ηλεκτροκίνητων μέσων σταθερής τροχιάς (σιδηρόδρομος, μετρό και ελαφρύ τραμ), τα οποία
είναι σημαντικό να διαθέτουν χώρο και για τη μεταφορά ποδηλάτων.
Παρά το γεγονός ότι από το 2020 έχουν εξαγγελθεί σχέδια για την ανάπτυξη εθνικής
στρατηγικής για το ποδήλατο και για την ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών, εντούτοις δεν έχει
υπάρξει καμία ουσιαστική ενέργεια διαβούλευσης ή δημοσιοποίησης οποιασδήποτε μορφής
σχεδίου.
Οι μόνες πρωτοβουλίες που συντείνουν στην κλιματική ουδετερότητα και τη μείωση των
εκπεμπόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων από τον τομέα των μεταφορών είναι οι ανακοινώσεις
για ενίσχυση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ορισμένες ρυθμίσεις προς αυτή την
κατεύθυνση περιλαμβάνονται στον εθνικό κλιματικό νόμο 4936/2022, χωρίς όμως να
περιλαμβάνονται σε μια σαφή στρατηγική για τη μείωση του κλιματικού αποτυπώματος του
τομέα των μεταφορών.
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Πίνακας αξιολόγησης
#

Πεδία κλιματικά ουδέτερου
τομέα ενέργειας

1

Εξάλειψη της χρήσης ορυκτών
καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα

2

Διακοπή στήριξης προς
προγράμματα έρευνας και
εξόρυξης υδρογονανθράκων

3

Σημερινή κατάσταση
 Πρόβλεψη για χρήση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή
μέχρι το 2028, έναντι του 2025
 Αντικατάσταση του λιγνίτη με το ορυκτό αέριο στην
ηλεκτροπαραγωγή
 Στήριξη σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και
επέκταση του δικτύου και υποδομών μεταφοράς
ορυκτού αερίου

Φιλοδοξία



Συνεχιζόμενη, με αμείωτη ένταση, πολιτική στήριξης προς
τις πετρελαϊκές εταιρείες



85% συμμετοχή των ΑΠΕ στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας, ως το
2030.

 ΕΣΕΚ 2019: Στόχος 35% ΑΠΕ ως το 2030
 >40% μερίδιο ΑΠΕ μέχρι Αύγουστο 2022
 Συνεχείς μεταβολές στο καθεστώς ανάπτυξης των ΑΠΕ



4

Βέλτιστη χωροθέτηση ΑΠΕ για
αποφυγή επιπτώσεων στο
φυσικό περιβάλλον.

 Ξεπερασμένο χωροταξικό πλαίσιο, με ελλιπείς
πρόνοιες για τις σωρευτικές επιπτώσεις στη
βιοποικιλότητα.
 Έλλειψη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού



5

Δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών
περιοχών στη μεταλιγνιτική
εποχή

Έγκριση του πρώτου στην ΕΕ εθνικού προγράμματος
δίκαιης μετάβασης



Εκκρεμότητα μετεγκατάστασης λιγνιτικών χωριών



 Σοβαρές δυσχέρειες στην αυτοπαραγωγή ενέργειας
 Καμία πολιτική πρωτοβουλία για την υπέρβαση των
φραγμών στην ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων
 Φραγμοί και έλλειμμα κινήτρων για την ανάπτυξη της
αυτοπαραγωγής

6

Συμμετοχή των πολιτών στην
κλιματική ουδετερότητα

7

Ανάπτυξη του σιδηροδρομικού
δικτύου, για κίνηση επιβατών
και εμπορευμάτων και βελτίωση
της διεθνούς διασύνδεσης.

Καμία πρόοδος



8

Ανάπτυξη δικτύου κυκλοφορίας
και υποδομών εξυπηρέτησης
της χρήσης ποδηλάτου

Καμία πρόοδος, εκτός από εξαγγελίες για εθνική
στρατηγική για το ποδήλατο



Φιλοδοξία προς τον 1,5oC
Ισχυρή
Μέτρια
Χαμηλή
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Ζ. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων ευθυγραμμισμένων τουλάχιστον με τον νέο
ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ) κατά 55% έως το
2030, προϋποθέτει μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση επενδύσεων για τον μετασχηματισμό
κομβικών κλάδων της οικονομίας. Ειδικά στην ιστορικά πρωτοφανή συγκυρία που προκλήθηκε
τον τελευταίο χρόνο με την κρίση του ορυκτού αερίου και κορυφώνεται τους τελευταίους μήνες
με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι
ζήτημα ζωής για την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο προσανατολισμός προς ένα αναπτυξιακό μοντέλο με θετικό
περιβαλλοντικό πρόσημο δεν αποτελεί μόνο κλιματικό στόχο, αλλά μπορεί να ανοίξει δρόμους
επιχειρηματικής καινοτομίας και εμπλουτισμού της οικονομίας με νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε
τομείς αιχμής σε αυτήν την πορεία μετάβασης. Σημαντικός παράγοντας στη ζωτικά σημαντική
πλέον πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα είναι η κοινωνική διάσταση των μέτρων και των
πολιτικών που θα τη σηματοδοτήσουν.
Ως γενική επισήμανση, είναι απαραίτητο σε κάθε συζήτηση για στρατηγικές αναμόρφωσης και
ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών να γίνεται αναφορά στην κλιματική τρωτότητα των
σημαντικών τομέων οικονομικής δραστηριότητας και στην ανάγκη για κατάργηση κάθε
επιδότησης (άμεσης ή έμμεσης) στη χρήση και παραγωγή ορυκτών καυσίμων και σε
δραστηριότητες μεγάλου κλιματικού αποτυπώματος.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, ελάχιστα είναι τα διαθέσιμα δεδομένα. Οι εκτιμήσεις για την
επίπτωση της κλιματικής κρίσης στην ελληνική οικονομία βασίζονται κυρίως σε μελέτες της
Τράπεζας της Ελλάδας και τα προερχόμενα από αυτές, τα οποία δημοσιεύει ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζονται
στο Σχήμα 16 για την κλιματική ζημιά ανά περιφέρεια της χώρας μας.
Σχήμα 16: Κλιματική ζημιά (εκατ. ευρώ) ανά περιφέρεια και ανά οικονομικό τομέα
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Πηγή δεδομένων πίνακα: Environmental Performance Reviews Greece 2020, με δεδομένα του 2016 από την
Τράπεζα της Ελλάδος

Οι σημαντικές όμως αυτές εκθέσεις δεν διενεργούνται τακτικά, με αποτέλεσμα να μην
προσφέρουν την εξειδικευμένη εικόνα που είναι απαραίτητη ως οδηγός για τη διαμόρφωση και
117

την παρακολούθηση της πορείας εναρμόνισης με μια στρατηγικά σχεδιασμένη πορεία προς την
κλιματική ουδετερότητα.
Στη μεγάλη εικόνα της πορείας της Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα, τo ελληνικό
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), όπως και τα αντίστοιχα πολλών ακόμα
κρατών μελών της ΕΕ, χαρακτηρίζεται από έλλειμμα φιλοδοξίας προς την επίτευξη του στόχου
55% μέχρι το 2030.
Δεδομένου ότι τα σχέδια ανάκαμψης και οι πόροι που διοχετεύονται στα κράτη μέλη μέσω της
πολιτικής συνοχής (συμφωνίες εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα) αποτελούν
το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που διαθέτει η ΕΕ για την ενίσχυση της αναπτυξιακής τους
πορείας με στόχο την «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» και την αντιμετώπιση της
κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, η ευθυγράμμισή τους με τον στόχο
επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πολιτικό διακύβευμα μεγάλης
σημασίας. Αν και τα ΕΣΕΚ είναι οι κεντρικές πυξίδες στην πορεία των κρατών μελών της ΕΕ
προς την κλιματική ουδετερότητα, συνεπώς όλες οι οικονομικές πολιτικές (εθνικές και
ενωσιακές) πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων
τους, σίγουρα είναι αναγκαία και η εναρμόνιση με ειδικότερες τομεακές στρατηγικές, όπως για
παράδειγμα τα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Ειδικά όσον αφορά τη συμβολή των πόρων που διατίθενται στην Ελλάδα από την ΕΕ προς την
επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων, αυτή είναι καταφανώς ανεπαρκής. Το συμπέρασμα
αυτό προκύπτει από πρόσφατες αναλύσεις, με κυριότερη έκθεση του Climate Action Network
(CAN Europe), η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2022.421
Ειδικά για την Ελλάδα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο κενό υπάρχει μεταξύ των
ήδη εγκεκριμένων επενδύσεων στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης και του τρέχοντος ΕΣΠΑ,
με τις επενδυτικές ανάγκες για υλοποίηση των (ήδη χαμηλών) στόχων μετριασμού που έχουν
τεθεί από το ισχύον ΕΣΕΚ του ευρωπαϊκού στόχου για μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι
το 2030.
Σχήμα 17: Επενδύσεις που κινητοποιούνται και επενδυτικές ανάγκες για τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής, μέχρι το 2030 (δισεκ. ευρώ)
Κράτος
μέλος

Επενδύσεις RRF
για μετριασμό
(μέγιστο)

Επενδύσεις
RRF για
μετριασμό
(ελάχιστο)

Επενδύσεις
στο ΕΣΠΑ για
μετριασμό

Επενδυτικές
ανάγκες για το
ισχύον ΕΣΕΚ

Εκτιμώμενες
επενδυτικές ανάγκες
για την επίτευξη του
στόχου 55%

Κροατία
Τσεχία
Εσθονία
ΕΛΛΑΔΑ
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Ισπανία

1,69
3,28
0,39
9,41
2,78
13,49
3,50
0,63
24,74

1,69
1,77
0,32
4,20
2,66
10,07
2,83
0,52
21,55

0,44
1,80
1,09
4,20
4,60
20,7
2,8
0,7
4,3

19,00
95,20
2,26
43,80
57,00
195,00
127,00
22,00
241,00

26,13
130,90
3,11
60,23
78,38
268,13
174,63
30,25
331,38

Πηγή: CAN Europe

Τα κεντρικά διακυβεύματα και πεδία άσκησης στιβαρής, επιστημονικά τεκμηριωμένης και
διαφανούς διακυβέρνησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με βάση
την πρόταση WWF κ.α. για εθνικό κλιματικό νόμο, είναι τα εξής:
α) Θέσπιση κλιματικού προϋπολογισμού
β) Κλιματική ευθυγράμμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
421

Vardakoulias, Olivier. (2022, August). The contribution of EU spending plans to ambitious NECPs: Comparing funds
mobilized vs climate investment needs to 2030. LIFE Unify.

118

γ) Κλιματική ευθυγράμμιση των δημόσιων οικονομικών πολιτικών.
δ) Διαφάνεια και ανοιχτή διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων.
Στην ενότητα αυτή θα επιχειρηθεί μια συνοπτική αξιολόγηση των μέσων άσκησης δημόσιας
οικονομικής πολιτικής και των επιδόσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, με γνώμονα τη
διευκόλυνση και επιτάχυνση της πορείας της Ελλάδας προς την κλιματική ουδετερότητα.

α) Κλιματικός προϋπολογισμός
Ο εθνικός κλιματικός νόμος 4936/2022 θεσπίζει, ως ‘ταβάνι’ εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου τους προϋπολογισμούς άνθρακα πενταετούς διάρκειας: τους τομεακούς για τους
τομείς α) ηλεκτρισμού και θερμότητας, β) μεταφορών, γ) βιομηχανίας, δ) κτιριακό, ε) γεωργίας
και κτηνοτροφίας, στ) αποβλήτων, και ζ) LULUCF, και τον συνολικό προϋπολογισμό άνθρακα
που αποτελεί το άθροισμα των τομεακών.
Εξαιρετικά σημαντική παράμετρος, που δυστυχώς καθόλου δεν καλύπτεται από τον ν.
4936/2022, είναι η επιστημονική εγκυρότητα των προβλεπόμενων κλιματικών προϋπολογισμών
και η διασύνδεσή τους με την κατεύθυνση της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα και
εισήγηση μέτρων για τη διόρθωση της πορείας εκτέλεσης σε τομείς στους οποίους
καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά αστοχίες. Αυτός είναι ένας από τους ρόλους που
πρέπει να επιτελεί μια ανεξάρτητη κλιματική αρχή, της οποίας η ίδρυση, με ισχυρές εγγυήσεις
ανεξαρτησίας, προκύπτει πλέον αναμφίβολα ως ανάγκη: η επιστημονικά έγκυρη, συνεπής και
τεκμηριωμένη παρακολούθηση της πορείας της οικονομίας προς την κλιματική ουδετερότητα
και η εισήγηση μέτρων διόρθωσης, με βάση τις διεθνώς βέλτιστες και επιστημονικά έγκριτες
πρακτικές, χωρίς την εισπήδηση στη διαδικασία αυτή μικροπολιτικών ή κομματικών
προτεραιοτήτων.
Ο εθνικός κλιματικός νόμος 4936/2022 εισάγει στο άρθρο 7 την έννοια των τομεακών
προϋπολογισμών άνθρακα, τους οποίους ορθά συνδέει μεν με το ΕΣΕΚ, όμως δεν κάνει
οποιαδήποτε μνεία ή ρύθμιση για την απολύτως απαραίτητη διασύνδεσή τους με την πορεία
εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε έτους. Επιπλέον, οι τομεακοί προϋπολογισμοί
άνθρακα είναι περισσότερο μια πολιτική διαδικασία, καθώς καθορίζονται από τις υπηρεσίες του
ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας του ΕΣΕΚ, και στη συνέχεια τίθενται σε δημόσια
διαβούλευση. Τόσο το έναυσμα της διαδικασίας, όσο και η πορεία τους υπόκειται σε ισχυρό
κίνδυνο διεμβολής από πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες, άσχετες από την αναγκαία
προσήλωση στην πορεία απανθρακοποίησης ως εθνικής και σίγουρα υπερκομματικής και εκτός
ιδεολογικών ταυτίσεων προτεραιότητας.
Ο σχεδιασμός των κλιματικών πολιτικών και η παρακολούθηση της πορείας μείωσης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντάσσεται σε δεδομένες διαδικασίες σχεδιασμού, με
θεμελίωση όχι μόνο στο εθνικό, αλλά και στο ενωσιακό (και διεθνές) δίκαιο. Οι κυριότερες από
αυτές είναι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που αποτελεί υποχρέωση
κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, και ο Κρατικός Προϋπολογισμός, που αποτελεί τον ετήσιο κύκλο
προγραμματισμού και απολογισμού του έργου του κράτους.

Πρόταση WWF: Σύνδεση προϋπολογισμών άνθρακα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό
Η ανάγκη θέσπισης κλιματικών προϋπολογισμών, δηλαδή περιοδικών λογαριασμών όπου
αναφέρεται η συνολική ποσότητα των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που
υπολείπονται μέχρι την επίτευξη από τη χώρα κλιματικής ουδετερότητας, είναι η απαραίτητη
πυξίδα για τον επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό της πορείας της εθνικής οικονομίας προς
την κλιματική ουδετερότητα. Όπως αναφέρεται στην αρχική πρόταση για εθνικό κλιματικό νόμο,
η οποία διατυπώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του WWF Ελλάς και 12 οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών και συλλογικών φορέων, είναι σημαντικό να ορίζονται πενταετείς
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κλιματικοί προϋπολογισμοί ανά πενταετή περίοδο, ξεκινώντας από την περίοδο 2026 - 2030,
ως εξής:
o 2026 – 2030: οι ετήσιες μεσοσταθμικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνονται κατ’
ελάχιστον κατά 65% μειωμένες σε σύγκριση με το έτος βάσης 1990.
o 2031 – 2035: οι ετήσιες μεσοσταθμικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνονται κατ’
ελάχιστον κατά 80% σε σύγκριση με το έτος βάσης 1990.
o 2036 – 2040: οι ετήσιες μεσοσταθμικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνονται κατ’
ελάχιστον κατά 95% σε σύγκριση με το έτος βάσης 1990.
o 2041 – 2045: οι ετήσιες μεσοσταθμικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να είναι
κατά 100% μειωμένες σε σύγκριση με το έτος βάσης – κλιματική ουδετερότητα.
Η εξειδίκευση των μέτρων που ανά πενταετία θα καθοδηγήσουν την πορεία της χώρας προς
την επίτευξη των μειώσεων και, τελικά, στην κλιματική ουδετερότητα, πρέπει να καθορίζονται
στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Στο τέλος κάθε έτους, είναι απαραίτητο
να συνδέονται οι κλιματικοί προϋπολογισμοί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ώστε να δίνεται
στη δημοσιότητα απολογισμός της πορείας εκτέλεσής τους και μια εικόνα των εκπομπών που
υπολείπονται, καθώς και των αναγκαίων οικονομικών ρυθμίσεων ώστε να επιτευχθούν οι
μειώσεις. Η συσχέτιση της εξέλιξης των καθαρών εκπομπών ΑτΘ με οικονομικούς δείκτες όπως
το ΑΕΠ και η εγχώρια ζήτηση θα οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για κάθε τομέα.

β) Κλιματική ευθυγράμμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεσή της για την προσομοίωση
κλιματικά ακραίων καταστάσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία:
«Πάντως, οι τράπεζες που βρίσκονται σε χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η
Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Μάλτα, είναι σημαντικά περισσότερο εκτεθειμένες σε
υψηλό φυσικό κίνδυνο, συγκριτικά όχι μόνο με άλλες χώρες, αλλά και σε σύγκριση με τον μέσο
όρο της ευρωζώνης.»422
Η Τράπεζα της Ελλάδας από το 2009 παρακολουθεί την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και ευρύτερα στην ελληνική οικονομία, μέσα από την έκδοση
ειδικών εκθέσεων και στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του διοικητή της.423 Συμμετέχει επίσης
στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοπιστωτικό
Σύστημα (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System −
NGFS). Οι δράσεις της κεντρικής ελληνικής τράπεζας για την κλιματική αλλαγή αποσκοπούν
στην ενημέρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε θέματα βιωσιμότητας ώστε να
προετοιμαστούν εγκαίρως για τις επερχόμενες θεσμικές και εποπτικές απαιτήσεις για τους
συναφείς κίνδυνους», ενώ οι παρεμβάσεις που απαιτούνται είναι απαραίτητο να στοχεύσουν
στη δραστική βελτίωση του πλαισίου εποπτείας και περιβαλλοντικής διαφάνειας των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης SUSREG Tracker424 που δημοσιεύθηκε από το διεθνές WWF τον
Απρίλιο του 2021 για τον υπολογισμό του επιπέδου ευθυγράμμισης των χρηματοπιστωτικών
συστημάτων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 37 κρατών εκτός ΕΕ, τα
δεδομένα για την Ελλάδα αποτελούν χρήσιμη πυξίδα για το κενό που πρέπει να καλυφθεί και
τις ενέργειες προτεραιότητας.
Η αξιολόγηση SUSREG Tracker εκτιμά τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος στα πεδία
της μικρο και μακρο-προληπτικής εποπτείας, και της διαφάνειας και λογοδοσίας του
422
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συστήματος σε επίπεδο κεντρικής χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα, ο οποίος αποτυπώνει μερικά από τα κρίσιμα πεδία αξιολόγησης του
ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο πλαίσιο του SUSREG, εκτιμάται ως πολύ θετική
η συμμετοχή της κεντρικής τράπεζας στο διεθνές Δίκτυο για την ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (Network for Greening the
Financial System - NGFS), ενώ επισημαίνεται το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από
τις πρώτες κεντρικές τράπεζες που ασχολήθηκαν σοβαρά με τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στον χρηματοπιστωτικό τομέα ήδη από το 2009. Περιοχές στις οποίες πρέπει να
σημειωθούν σημαντικές βελτιώσεις είναι ο τομέας της μικρο-προληπτικής εποπτείας, η
διαφάνεια και η υποχρέωση για δημοσιοποίηση κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών
δεδομένων για το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών.

ΕΛΛΑΔΑ

Δείκτες SUSREG Tracker

Κλίμα

Περιβάλλον

Κοινωνία

Τραπεζική εποπτεία
Μικροπροληπτική εποπτεία (εποπτικές προσδοκίες)
1.1.0. Kανονισμοί βάσει αρχών ή εποπτικές προσδοκίες που
σχετίζονται με τη βιώσιμη τραπεζική έχουν εκδοθεί και ισχύουν για
όλες τις εποπτευόμενες εμπορικές τράπεζες.



Στρατηγική και διακυβέρνηση
1.2.1. Οι τράπεζες αναμένεται να ενσωματώσουν στοιχεία E&S425
στην επιχειρηματική τους στρατηγική, σύμφωνα με το μέγεθος και τη
φύση των εργασιών τους.
1.2.2. Οι τράπεζες αναμένεται να συνυπολογίσουν τόσο
βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες πτυχές E&S στην
επιχειρηματική τους στρατηγική.
1.2.3. Οι τράπεζες αναμένεται να συμπεριλάβουν την επίβλεψη της
εφαρμογής της στρατηγικής E&S στις αρμοδιότητες του ΔΣ τους.
1.2.4. Οι τράπεζες αναμένεται να παρέχουν τακτικά στο συμβούλιό
τους πληροφορίες για την εφαρμογή της E&S στρατηγικής τους.
1.2.5. Οι τράπεζες αναμένεται να συμπεριλάβουν κριτήρια E&S στην
πολιτική τους για τις αξιολογήσεις και τις αποδοχές.
1.2.6. Οι τράπεζες αναμένεται να αφιερώσουν προσωπικό και πόρους
για τον καθορισμό και την εφαρμογή της E&S στρατηγικής τους.
1.2.7. Οι τράπεζες αναμένεται να καθορίσουν τους ρόλους και τις
ευθύνες των διαφόρων ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των
ανώτερων στελεχών) που εμπλέκονται στην εφαρμογή της E&S
στρατηγικής τους.
1.2.8. Οι τράπεζες αναμένεται να εκπαιδεύουν τακτικά σε σχετικά
θέματα E&S για το διοικητικό συμβούλιο, τα ανώτερα στελέχη, τους
επιχειρηματικούς τομείς και τις λειτουργίες τους.
1.2.9. Οι τράπεζες αναμένεται να δεσμεύσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη
σε σχετικά θέματα E&S, συμπεριλαμβάνοντας εκπροσώπους της
κοινωνίας των πολιτών.



































































Κίνδυνοι χαρτοφυλακίου και επιπτώσεις
1.4.1. Οι τράπεζες αναμένεται να αξιολογήσουν και να μετριάσουν την
έκθεση του σε χαρτοφυλακίου τους σε σημαντικούς κινδύνους E&S.
1.4.2. Οι τράπεζες αναμένεται να αξιολογήσουν και να μετριάσουν την
έκθεσή τους σε επίπεδο χαρτοφυλακίου σε σημαντικούς κινδύνους
E&S, χρησιμοποιώντας ανάλυση σεναρίων και προσομοίωση ακραίων
καταστάσεων.

E&S: περιβαλλοντικές και κοινωνικές (environmental and social) παράμετροι και στρατηγικές. Στο πλαίσιο του SUSREG
Tracker, οι περιβαλλοντικές στρατηγικές και παράμετροι καλύπτουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αποδάσωση,
αλλαγές χρήσεων γης, απώλεια βιοποικιλότητας, ρύπανσης υδάτων – εδαφών – ατμόσφαιρας, και απώλεια φυσικών
πόρων. Οι κοινωνικές στρατηγικές και παράμετροι καλύπτουν παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, ζητήματα
εργασιακής δικαιότητας (συμπεριλαμβανόμενων της εργασιακής υγείας και ασφάλειας), και αρνητικές επιπτώσεις σε τοπικές
κοινωνίες (πχ ιθαγενείς πληθυσμούς).
425
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1.4.3. Οι τράπεζες αναμένεται να αξιολογήσουν και να μετριάσουν τις
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις E&S που σχετίζονται με τις
επιχειρηματικές τους σχέσεις, σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.
1.4.4. Οι τράπεζες αναμένεται να θέσουν επιστημονικούς στόχους για
το κλίμα για να ευθυγραμμίσουν το χαρτοφυλάκιό τους με τους
στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.
1.4.5. Οι τράπεζες αναμένεται να θέσουν επιστημονικούς στόχους για
τον μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πέρα
από το κλίμα, σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.









N/A

N/A

N/A
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Διαφάνεια και λογοδοσία
1.6.1. Οι τράπεζες αναμένεται να αποκαλύψουν δημοσίως τον τρόπο
με τον οποίο ενσωματώνονται τα θέματα E&S στην επιχειρηματική
στρατηγική, τη διακυβέρνηση, τις πολιτικές και τις διαδικασίες
διαχείρισης κινδύνου.
1.6.2. Οι τράπεζες αναμένεται να χρησιμοποιούν διεθνώς
αναγνωρισμένα πλαίσια αναφοράς βιωσιμότητας για να καθοδηγούν
τις δημόσιες γνωστοποιήσεις τους.
1.6.3. Οι τράπεζες αναμένεται να συμπεριλάβουν στην ετήσια έκθεσή
τους πληροφορίες για τη στρατηγική E&S και την εφαρμογή της.
1.6.4. Οι τράπεζες αναμένεται να γνωστοποιήσουν δημόσια την
πιστωτική τους έκθεση ανά κλάδο, με βάση τα διεθνή συστήματα
ταξινόμησης του κλάδου.
1.6.5. Οι τράπεζες αναμένεται να γνωστοποιήσουν δημόσια το μερίδιο
του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων που είναι
ευθυγραμμισμένο με τα υφιστάμενα συστήματα ταξινόμησης για
βιώσιμες ή μη βιώσιμες δραστηριότητες (ταξινομία).
1.6.6. Οι τράπεζες αναμένεται να υποβάλλουν δημόσια έκθεση σχετικά
με την έκθεσή τους σε επίπεδο χαρτοφυλακίου σε σημαντικούς
κινδύνους E&S και τα σχετικά μέτρα μετριασμού.
1.6.7. Οι τράπεζες αναμένεται να υποβάλλουν δημόσια έκθεση σχετικά
με την έκθεσή τους και τη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών που
σχετίζονται με το κλίμα, σύμφωνα με τις συστάσεις της TCFD.426
1.6.8. Οι τράπεζες αναμένεται να αναφέρουν δημόσια τις ουσιώδεις
αρνητικές επιπτώσεις E&S που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές τους
σχέσεις, σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.














Ηγεσία και εσωτερική οργάνωση
1.8.1. Η εποπτική αρχή είναι μέλος του Δικτύου για την ενσωμάτωση
της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
(Network for Greening the Financial System - NGFS).
1.8.2. Η εποπτική αρχή έχει δημοσιεύσει μια επίσημη στρατηγική ή
έναν οδικό χάρτη που περιγράφει μέτρα για την αντιμετώπιση των
κινδύνων και των ευκαιριών της Ε&Α στον χρηματοπιστωτικό τομέα,
σύμφωνα με την εντολή της.
1.8.3. Η εποπτική αρχή έχει δημιουργήσει έναν εσωτερικό οργανισμό
και έχει διαθέσει πόρους για την εφαρμογή της στρατηγικής ή του
οδικού χάρτη της E&S.
1.8.4. Η εποπτική αρχή διεξήγαγε μελέτες για να αξιολογήσει την
έκθεση του τραπεζικού τομέα και τη διαχείριση των κινδύνων E&S και
δημοσίευσε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του.






Ευνοϊκές συνθήκες
3.1.1. Υπάρχει πολυμερής πρωτοβουλία βιώσιμης χρηματοδότησης,
στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από τον τραπεζικό κλάδο, τις
ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, και από την κοινωνία των πολιτών.
3.1.2. Η κεντρική τράπεζα, η εποπτική αρχή ή η ένωση τραπεζών
υποστηρίζει προγράμματα κατάρτισης του τραπεζικού κλάδου σε
βιώσιμες τραπεζικές πρακτικές και συναφή θέματα.
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3.1.3. Υπάρχει σύστημα ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες
(ταξινομία) και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με μια διαδικασία βασισμένη
στην επιστήμη και με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς.
3.1.4. Υπάρχει σύστημα ταξινόμησης για μη βιώσιμες δραστηριότητες
(ταξινομία) και έχει αναπτυχθεί μετά από μια διαδικασία βασισμένη
στην επιστήμη και με πολλούς ενδιαφερόμενους.
3.1.5. Οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες υποχρεούνται να
αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την ευθυγράμμιση των
τρεχουσών και προγραμματισμένων δραστηριοτήτων τους με τις
υπάρχουσες ταξινομήσεις για βιώσιμες ή μη βιώσιμες δραστηριότητες.
3.1.6. Υπάρχουν στόχοι ή κίνητρα για τις τράπεζες για να
υποστηρίξουν ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας, βάσει
περιβαλλοντικών και κοινωνικών εκτιμήσεων.
3.1.7. Υπάρχουν κανονισμοί ή κατευθυντήριες γραμμές που
καλύπτουν την έκδοση ή τη διάθεση βιώσιμων χρηματοπιστωτικών
προϊόντων και βασίζονται σε πρότυπα που αναπτύχθηκαν με
διαδικασία βασισμένη στην επιστήμη και την ευρεία διαβούλευση.
3.1.8. Υπάρχουν στοχευμένοι μηχανισμοί για την προώθηση της
τήρησης βιώσιμων χρηματοοικονομικών προϊόντων με διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα.
3.1.9. Στη χώρα εφαρμόζεται μηχανισμός τιμολόγησης του άνθρακα

















Ειδικότερα η Τράπεζα της Ελλάδας και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μακροπροληπτικής πολιτικής, είναι σημαντικό να ξεκινήσουν να συντάσσουν και
να δημοσιοποιούν από κοινού ετήσια έκθεση αξιολόγησης των συστημικών κινδύνων που
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση αυτή θα είναι σημαντικό να κατατίθεται και να
παρουσιάζεται στη Βουλή και να περιλαμβάνει περιγραφή των υφιστάμενων και δυνητικών
συστημικών επιπτώσεων των κινδύνων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στη
χρηματοπιστωτική και οικονομική σταθερότητα (συμπεριλαμβανόμενου του φυσικού κινδύνου
και του κινδύνου μετάβασης), και να προτείνει μέτρα εντοπισμού, αντιμετώπισης και διαχείρισής
τους.
Ως πρακτική εφαρμογή της αρμοδιότητας για άσκηση μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής
πολιτικής, η Τράπεζα της Ελλάδας πρέπει να υποβάλλει τακτικά τα πιστωτικά ιδρύματα υπό την
εποπτεία της σε διετείς κλιματικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (climate stress tests).
Αξιόλογο παράδειγμα που μπορεί να αξιοποιηθεί ως βάση είναι αυτό της Τράπεζας της
Αγγλίας,427 το οποίο προβλέπει την υποβολή σε stress tests των ιδρυμάτων του τραπεζικού και
του ασφαλιστικού κλάδου. Οι τομείς στους οποίους οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα
αναμένεται να επιδείξουν ικανότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κινδύνων
που προκαλεί η κλιματική αλλαγή αφορούν τη διακυβέρνηση (εποπτεία από τις διοικήσεις), τη
διαχείριση και μοντελοποίηση των κινδύνων και εκτίμηση της έκθεσης των συνεργατών, την
ανάλυση σεναρίων, και την ποιότητα των δεδομένων.
Σκοπός των προσομοιώσεων αυτών είναι η αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του χαρτοφυλακίου τους σε
δραστηριότητες που επηρεάζονται από κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή,
συμπεριλαμβανομένων του φυσικού κινδύνου και του κινδύνου μετάβασης. Τα αποτελέσματα
των κλιματικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις
εποπτικές αρχές για το καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
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Το προφίλ των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην Ελλάδα
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση τις λιγοστές, αλλά σαφείς ως προς τη
διατύπωση των ερωτημάτων, έρευνες για το προφίλ των καταναλωτών στην Ευρώπη δείχνουν
πως στην Ελλάδα οι καταναλωτές δείχνουν αξιοσημείωτη ευαισθησία στα ζητήματα του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιλογών τους για επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά
προϊόντα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια προέρχονται από έρευνα που
πραγματοποιήθηκε το 2021 σε έξι χώρες της ΕΕ από τον οργανισμό «2° Investing Initiative».428
Η έρευνα είχε ως στόχο να αξιολογήσει το μέγεθος του προβλήματος της προβολής από
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ψευδεπίγραφης ταυτότητας σε προϊόντα που δεν πληρούν
βασικά κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (greenwashing) και να εκτιμήσει τις τάσεις
ζήτησης πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών από τους καταναλωτές. Η αντιμετώπιση του
greenwashing αποτελεί στόχο και νομοθεσίας της ΕΕ, με κυριότερους τους κανονισμούς
2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων
επενδύσεων (κανονισμός ταξινόμησης) και 2019/2088 για τις γνωστοποιήσεις αειφορίας στον
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και ειδικές διατάξεις της οδηγίας
2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID). Όπως όμως αποδεικνύεται στην
πράξη, η διαφήμιση ψευδεπίγραφα ‘πράσινων’ ή ‘φιλικών προς το περιβάλλον’ προϊόντων
αποτελεί πρόβλημα που εντείνεται, με σκοπό την εκμετάλλευση της διαρκώς αυξανόμενης
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας των καταναλωτών. Η έκθεση εκτιμά πως εάν δεν
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σκάνδαλα greenwashing και δεν κλείσουν οι ευκαιρίες που
δίνονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για ‘βάφτιση’ ως πράσινων προϊόντων που δεν
πληρούν βασικά κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και μηδενικού κλιματικού
αποτυπώματος, τότε εύλογα υπάρχει κίνδυνος να πληγεί σοβαρά η εμπιστοσύνη της κοινωνίας.
Η έρευνα εκτιμά ότι το δυναμικό της αγοράς για πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στη
Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία ανέρχεται σε 2,8
τρισεκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα της δυναμικής αυτής εικόνας, η πραγματική αγορά
πράσινων χρηματοπιστωτικών προϊόντων για ολόκληρη την ΕΕ αποτιμάται σε μόλις 22 δισεκ.
ευρώ (αρχές του 2021), καταδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, οι έλληνες καταναλωτές δείχνουν ενδιαφέρον για
επένδυση των κεφαλαίων τους σε προϊόντα που έχουν θετική επίδραση στην προστασία του
περιβάλλοντος (9,6%) και / ή είναι ευθυγραμμισμένα με τις προσωπικές τους αξίες (11%). Η
έρευνα εκτιμά ότι στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε πράσινα χαρτοφυλάκια θα μπορούσαν να
αποτελέσουν το 27% του συνόλου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των
νοικοκυριών.
Πίνακας 2: Προφίλ επενδυτών σε σχέση με περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις
Καθαρή επιδραστικότητα (impact)
Καθαρές αξίες
Καθαρές αποδόσεις
Μίγμα επιδραστικότητας & αποδόσεων
Μίγμα αξιών και αποδόσεων
Μίγμα αξιών και επιδραστικότητας
Μίγμα αξιών, επιδραστικότητας,
απόδοσης
Όχι καθαρό προφίλ

Γερμανία
11%
16%
20%
2,5%
12%
7%

Ελλάδα
9,6%
11%
16%
4,5%
14,6%
6%

Δανία
9,6%
10%
30%
4%
16%
4%

Εσθονία
8,5%
13%
20%
2.6%
23%
3%

Ιρλανδία
9%
9%
22%
5%
12%
4.5%

Ρουμανία
7%
7%
11%
2,7%
17%
4%

19%

31%

17%

21%

33%

47%

12%

8%

9%

10%

5,5%

4,3%

Πηγή: Έρευνα Retail Investing Research Program

2° Investing Initiative. (2022, Μάιος). What do your clients actually want? Understanding and estimating household
demand for sustainable financial products. https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2022/05/What-do-your-clientsactually-want.pdf
428

124

Στη δεύτερη φάση της έρευνας,429 η 2° Investing Initiative εστίασε στην ποιότητα των υπηρεσιών
που προσφέρονται από τους συμβούλους επενδύσεων προς πελάτες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον
για χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν θετικό πρόσημο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και
χαμηλό κλιματικό αποτύπωμα. Και στις έξι χώρες, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι οι σύμβουλοι έδειξαν
αρκετά καλή γνώση των διαθέσιμων πράσινων προϊόντων, όμως δεν γνώριζαν σε ικανοποιητικό
βάθος βασικές έννοιες και κριτήρια περιβαλλοντικά βιώσιμης χρηματοοικονομικής.
Η αργή πορεία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος προς την ευθυγράμμιση με
σαφείς, διαφανείς και ισχυρούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους φαίνεται να μη
συμφωνεί καθόλου με τις κοινωνικές τάσεις στην Ελλάδα.

γ) Κλιματική ευθυγράμμιση δημόσιων οικονομικών πολιτικών
Τα κύρια εργαλεία άσκησης δημόσιας οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα, μέσω της
κινητροδότησης επενδύσεων από την ιδιωτική οικονομία, τα οποία θα εξετάσουμε στην ενότητα
αυτή ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, είναι:
 Η διαδικασία ενίσχυσης των «στρατηγικών επενδύσεων», οι οποίες νοούνται ως επενδυτικά
σχέδια «που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη
συνολική εθνική οικονομία».
 Οι αναπτυξιακοί νόμοι, οι οποίοι προσφέρουν ενίσχυση (μέσω απευθείας επιδότησης ή
φορολογικών απαλλαγών) πρακτικά σε οποιοδήποτε ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο είναι
συμβατό με την κοινή αγορά και τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ.
 Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Στη συνέχεια, εκτιμάται η ‘κλιματική ευθυγράμμιση’ της κάθε μιας από τις εθνικές επενδυτικές
πολιτικές με την πορεία της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα και με βάση τις
μεταρρυθμίσεις που διατυπώνονται στην πρόταση της κοινωνίας πολιτών για κλιματικό νόμο.

Στρατηγικές επενδύσεις
Η ενότητα αυτή αφορά το θεσμικό πλαίσιο διευκόλυνσης και παροχής φορολογικών κινήτρων ή
επιδοτήσεων σε σχέδια που χαρακτηρίζονται ως «στρατηγικές επενδύσεις».
Σύμφωνα με τις εισαγωγικές παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από 12 χρόνια
ως νόμος
3894/2010 για την «επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών
επενδύσεων», μέσα από το θεσμικό αυτό πλαίσιο επιχειρείται η ενθάρρυνση της αναπτυξιακής
πολιτικής της χώρας, µέσω ρυθµίσεων οι οποίες διευκολύνουν την προσέλκυση στρατηγικών
επενδύσεων και τη χρηµατοδότηση της κατασκευής µεγάλων αναπτυξιακών έργων µε τη
δηµιουργία σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος για τους ενδιαφερόμενους. Δηλωμένο δε
στόχο του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις αποτελεί «η ταχεία αδειοδότηση για επενδύσεις
κεφαλαιώδους σηµασίας, µε γνώµονα τις εθνικές στρατηγικές, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και τη βιώσιµη ανάπτυξη». Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παροχή φορολογικών
κινήτρων προς τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, όπως το ‘πάγωμα’ του φορολογικού
καθεστώτος και η μείωση ή ακόμα και απαλλαγή από τέλη και ειδικούς φόρους.
Παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις δεν έχει υποστεί σοβαρή
πολιτική κριτική ως προς την πραγματική του προσφορά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
και την έξοδο από την κρίση, όπως διακήρυσσε ο ν. 3894, ενώ όλες οι κυβερνήσεις έχουν
εισαγάγει τροποποιήσεις για περαιτέρω απλοποιήσεις και συμπερίληψη περισσότερων
κατηγοριών επενδύσεων, εντούτοις τα πραγματικά αποτελέσματα αυτού του πλαισίου στην
εθνική οικονομία είναι καταφανώς ισχνά.

2° Investing Initiative. (2022, Μάιος). Please don’t let them be misunderstood! How financial advisors consider clients’
sustainability motivations before upcoming MiFID II Delegated Act. https://2degrees-investing.org/resource/please-dont-letthem-be-misunderstood/
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Από το 2011 έχουν χαρακτηριστεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» και έχουν ενταχθεί στο
καθεστώς κινήτρων 53 έργα. Τα ενταγμένα έργα αφορούν τις εξής κατηγορίες:
o
o
o
o
o
o
o
o

4 βιομηχανικά,
4 εμπορικά κέντρα (mall),
19 μεγάλα τουριστικά,
Ένα οικιστικό (στη Βούλα),
Δυο επενδύσεις υποδομών (δίκτυο τηλεπικοινωνιών και το ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των
απορριμμάτων στην Πελοπόννησο),
14 ενεργειακά: 10 φωτοβολταϊκά, 3 αιολικά, ένα ηλιοθερμικό,
Ένα μεταλλείο: Χρυσωρυχεία Θράκης.
8 PCI - έργα κοινού ενεργειακού ενδιαφέροντος: δυο έργα διασύνδεσης, ένα
αντλησιοταμίευσης, πέντε έργα ορυκτού αερίου (αγωγοί και σταθμοί).

Κατηγορία επενδυτικών σχεδίων
Υποσύνολο «Βιομηχανικά»:
Υποσύνολο «Εμπορικά Κέντρα» (mall):
Υποσύνολο «Τουριστικά»:
Υποσύνολο «Οικιστικά»:
Υποσύνολο «Υποδομές»:
Υποσύνολο «Ενεργειακά»:
Υποσύνολο «Ορυχεία»:
Υποσύνολο «Έργα κοινού ενεργειακού
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος – PCI»:

Συνολικός προϋπολογισμός επενδυτικών
σχεδίων
200.060.311
270.881.560 €
2.826.960.000 €
174.862.691 €
228.000.000 €
4.821.795.772 €
144.600.000 €
9.651.800.000 €

o Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τη μερίδα του λέοντος στα ενισχυόμενα με
κρατική επιχορήγηση αναπτυξιακά έργα έχουν οι μεγάλοι αγωγοί ορυκτού αερίου
(Poseidon, Gastrade,430 και Trans-Adriatic Pipeline) που χαρακτηρίζονται ως «έργα κοινού
ενεργειακού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
o Από τα 53 ενταγμένα έργα, αναφέρεται ως ολοκληρωμένο μόνο το ένα (έργο
τηλεπικοινωνιών).
o Από το 2010, το θεσμικό πλαίσιο έχει τροποποιηθεί σχεδόν συνολικά μέσα από τουλάχιστον
15 νόμους.431
o Τα 53 έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως «στρατηγικής σημασίας» και έχουν ενταχθεί στις
ευεργετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις δεν συμβάλλουν
στη διαφοροποίηση της εθνικής οικονομίας από το κλασικό ελληνικό πρότυπο της
οικοδόμησης (για σκοπούς αναψυχής ή οικισμού), της εκτατικής τουριστικής ανάπτυξης και
των δραστηριοτήτων μεγάλης περιβαλλοντικής επίπτωσης.
o Τόσο ο αρχικός νόμος 3894/2010, όσο και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του έχουν
σημάνει απώλεια και όχι ενίσχυση του περιβαλλοντικού κεκτημένου, καθώς σε αρκετά
σημεία ‘χαλαρώνουν’ τη νομοθεσία που αφορά ιδίως την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τις
παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας, την εκτός σχεδίου δόμηση και τη δασική νομοθεσία.
o Η συμμόρφωση του επενδυτή με τη νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελεί
κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως «στρατηγικής επένδυσης» και για την ένταξή
του στο πλαίσιο κινήτρων.
Ειδικότερα σε σχέση με το τελευταίο σημείο, χαρακτηριστική της απουσίας αποτελεσματικού
ελέγχου του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ενισχυόμενων σχεδίων, αλλά και του
Σύμφωνα με την πράξη υπαγωγής του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, της
εταιρείας GASTRADE Α.Ε. στις διατάξεις κρατικών ενισχύσεων για τις στρατηγικές επενδύσεις, η συνολική επιλέξιμη
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 166.684.275,71 ευρώ.
431
Τροποποιήσεις του νόμου 3894/2010 για τις στρατηγικές επενδύσεις έχουν ψηφιστεί με τους εξής, κατά χρονολογική
σειρά, νόμους: ν. 4055/2012, ν.4072/2012, ν.4146/2013, ν.4310/2014, ν.4315/2014, ν.4242/2014, ν.4280/2014, ν.
4262/2014, ν.4412/2016, ν.4484/2017, ν. 4608/2019, ν. 4759/2020, ν.4864/2021, ν.4951/2022.
430
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σεβασμού της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και των βέλτιστων διεθνώς
αποδεκτών μεθόδων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος είναι η περίπτωση της ένταξης
τριών σχεδίων κατασκευής μεγάλων τουριστικών μονάδων στο νησί της Ίου. Εδώ αξίζει να
σημειωθεί ότι από το 1977 η Ίος είναι χαρακτηρισμένη ως «τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»,
με σκοπό «να προστατευθεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού από την
ανεξέλεγκτη ανέγερση υψηλών και ογκωδών οικοδομών» (ΦΕΚ Β’ 763). Οι φορείς των
επενδυτικών σχεδίων είναι τρεις εταιρείες με κύριο μέτοχο τον ίδιο επενδυτή, οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των οποίων βαρύνονται με σειρά αυθαιρεσιών, όπως η εκχέρσωση και
επιχωμάτωση υγροτόπων και ρεμάτων, η παράνομη δόμηση, η παράνομη διάνοιξη δρόμων,
παράνομες εκσκαφές και ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών και άλλες παράνομες ενέργειες σε
διάφορες περιοχές της Ίου, όπως το προστατευόμενο Έλος Παπά,432 το Πικρί Νερό και η
Κουμπάρα-Διακοφτό,433 και άλλες τοποθεσίες434 στο ίδιο νησί.
Ο χαρακτηρισμός ως ‘στρατηγικών επενδύσεων’ σχεδίων τουριστικής εκμετάλλευσης από
εταιρείες που έχουν με επανειλημμένες και καταγεγραμμένες παράνομες ενέργειες εκχερσώσει
και δομήσει φυσική γη και η ένταξή τους στο πλαίσιο οικονομικών και άλλων κινήτρων είναι
λυπηρή απόδειξη ότι η πιο εμβληματική εθνική πολιτική για την προσέλκυση επενδύσεων όχι
μόνο στερείται περιβαλλοντικών διασφαλίσεων και σαφούς κατεύθυνσης για οικολογικά βιώσιμη
ανάπτυξη, αλλά αντιμετωπίζει τον φυσικό χώρο σαν οικόπεδο προς δόμηση. Ακόμα χειρότερα:
δεν διστάζει να προσφέρει πολιτική νομιμοποίηση σε υπαίτιους παραβίασης της νομοθεσίας
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Δίνεται έτσι προς κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή το
μήνυμα ότι στην Ελλάδα οι νόμοι είναι διακοσμητικοί και όσοι τους παραβιάζουν αποκτούν
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επενδυτών που αποζητούν ασφάλεια δικαίου
και καθαρούς όρους επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Κάθε περιβαλλοντική παράβαση ή αυθαίρετη οικοδομική δραστηριότητα και παραβίαση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο απόρριψης αίτησης για υπαγωγή
σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης.
Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι 12 χρόνια από τη θέσπισή του, το θεσμικό πλαίσιο
κινήτρων για τις στρατηγικές επενδύσεις δεν έχει αποφέρει σοβαρά αποτελέσματα. Δυστυχώς,
η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις μειώνει το επίπεδο προστασίας
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ιδανικά, το θεσμικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις θα
έπρεπε να καταστήσει σαφές ότι ο «στρατηγικός χαρακτήρας» των ενισχυόμενων επενδυτικών
σχεδίων πρέπει να συνεπάγεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος
και ανάδειξης της καινοτομίας στην εφαρμογή περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνολογιών.
Η ανάγκη ευθυγράμμισης των κρατικών βοηθειών με τους στόχους για την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης, την προστασία της βιοποικιλότητας, και την ανάπτυξη της κυκλικής
οικονομίας αναγνωρίζεται πλέον ρητά από την ΕΕ. Αυτή η κατεύθυνση αναδεικνύεται (α) από
τη θέσπιση ελάχιστου ποσοστού δαπανών που προορίζονται για επενδύσεις για την κλιματική
μετάβαση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και του νέου Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), και (β) από την εφαρμογή της αρχής για μη πρόκληση
σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης («do no significant harm principle») στα ίδια χρηματοδοτικά
εργαλεία, σε ό,τι αφορά το σύνολο των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται.
Αριθμός Διοικητικής Απόφασης (ΑΔΑ): Ψ1ΣΘ7ΛΞ-3ΙΨ. «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 23828/290/10-03-2017
Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων με θέμα: «Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 30
του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ως ισχύει στους: α) οικογένεια Άγγελου
Μιχαλόπουλου και Βασιλικής Πετρίδου μετά των μελών της (Αντώνιος Μιχαλόπουλος, Έρρικα Μιχαλοπούλου, Ζωή
Μιχαλοπούλου, Άρια Μιχαλοπούλου, και Μελίσσα Μιχαλοπούλου), β) εταιρεία ''Sharivan Limited'', γ) κ. Αντώνιο
Μπουζαλάκο και δ) εταιρεία ''Lucas A.E.'', για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας» (ΑΔΑ: ΩΠ597ΛΞ-3ΑΜ)
σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Α914/2020 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου».
433
Αριθμός Διοικητικής Απόφασης ΨΞΝ47ΛΞ-ΘΑ4. (2017, 13 Μαρτίου). «Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο)
σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ως ισχύει στην
εταιρεία105 Α.Ε, για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας».
434
Παράδειγμα: Απόφαση Ω73Α7ΛΞ-ΕΝ9. (2015, 4 Νοεμβρίου). «Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία ''Sarivan
Limited'', για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας με συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος στη
περιοχή Έλος Κάλαμος της νήσου Ίου του Ν. Κυκλάδων».
432
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Στους σκοπούς του θεσμικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις είναι απαραίτητο να
προστεθεί η ουσιαστική συμβολή στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους μετασχηματισμού
σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, διατήρησης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων
και της βιοποικιλότητας, και ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΕ) 2020/852 (κανονισμός ταξινόμησης), και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών [εάν και εφόσον
οι εν λόγω επενδύσεις τηρούν την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης,
όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852]».

Αναπτυξιακοί νόμοι
Από την εφαρμογή των αναπτυξιακών - επενδυτικών νόμων τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια (ν.
3299/2004, ν. 3908/2011, ν. 4146/2013, ν. 4399/2016) εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι
δημόσιες ενισχύσεις, είτε με τη μορφή φορολογικών και άλλων κινήτρων, είτε ως απευθείας
επιδοτήσεις, καταλήγουν να προάγουν σχεδόν οποιαδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία, εκτός
από όσες υπόκεινται σε περιορισμούς από το ενωσιακό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό και τις
κρατικές ενισχύσεις.
Μέχρι σήμερα, οι αναπτυξιακοί νόμοι προωθούν μια χαοτική πολιτική χρηματοδότησης, δίχως
ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου. Από τα
ελάχιστα διαθέσιμα δεδομένα που πρακτικά μόνο μέσω της Διαύγειας και με κοπιώδη εργασία
μπορούν να ανακτηθούν, οι αναπτυξιακοί νόμοι φαίνονται απλά να αναπαράγουν το ήδη ισχύον
αναπτυξιακό πρότυπο, καθώς οι αιτήσεις υπαγωγής σχεδίων αντικατοπτρίζουν την
επιχειρηματικότητα που ήδη αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος αριθμός σχεδίων
αφορούν τον τουρισμό, κλάδο που είναι ήδη υπερ-ανεπτυγμένος και κατέχει το μεγαλύτερο
μερίδιο της ελληνικής οικονομίας: σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, το 2019 ο τουρισμός
είχε το 20,8% του ΑΕΠ και 21,7% της συνολικής απασχόλησης.435 Ευθύνεται επίσης για πολύ
μεγάλη επίπτωση στον φυσικό χώρο και σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, καθώς και για μεγάλο
μέρος των εκπομπών που προκαλούνται από τις μετακινήσεις – μεταφορές και την κατανάλωση
ηλεκτρισμού. Από τα διαθέσιμα δεδομένα, είναι φανερή η δυσανάλογα με κάθε άλλον τομέα
κατάληψη μεγάλου μέρους των ενισχύσεων και κινήτρων που εγκρίνονται στο πλαίσιο των
αναπτυξιακών νόμων κατά την τελευταία δεκαετία κατευθύνεται στον τομέα του τουρισμού. Ένα
σχέδιο εμπλουτισμού της ελληνικής οικονομίας με επενδυτικά σχέδια, έργα και δραστηριότητες
υψηλού βαθμού καινοτομίας και πρωτοποριακής προσέγγισης σε κρίσιμες πτυχές της
περιβαλλοντικά βιώσιμης επιχειρηματικότητας μπορεί να προσφέρει στη χώρα σαφές
αναπτυξιακό πλεονέκτημα.
Επιπλέον, όπως φαίνεται και από τα ελάχιστα διαθέσιμα συγκεντρωτικά δεδομένα εφαρμογής
τους, οι αναπτυξιακοί νόμοι διέπονται από έμφαση στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα των
ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων με όρους οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Τέλος, η ίδια η διαδικασία μοριοδότησης δεν παρέχει σοβαρά κίνητρα για καινοτόμες
επενδύσεις, ειδικά σε ότι αφορά τη συμβολή στον πράσινο μετασχηματισμό.

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. (2020). Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού 2019.
https://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/
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Όπως μάλιστα αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4399/2016,436 η οποία περιείχε
μια από τις πολύ σπάνιες και αρκετά τεκμηριωμένη αποτίμηση της επίδρασης στην εθνική
οικονομία από την εφαρμογή των μέχρι τότε αναπτυξιακών νόμων, εξαιτίας μιας σειράς από
πολιτικές και διοικητικές παθογένειες, τα κίνητρα και οι ενισχύσεις των αναπτυξιακών νόμων
κατέληξαν τελικά να ωφελήσουν µία μικρή οµάδα επιχειρήσεων, περιορίζοντας σηµαντικά τη
διασπορά των ενισχύσεων σε ευρύτερα επιχειρηματικά στρώµατα. Έτσι, κατά την εφαρμογή
των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011 «εντοπίστηκαν έξι
επιχειρηµατικοί όµιλοι -πέντε στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας και ένας στον κλάδο του
τουρισµού-, οι οποίοι ενισχύθηκαν για 133 επενδυτικά σχέδια (0,9% του συνόλου των σχεδίων
των τριών νόµων) µε συνολική ενίσχυση ύψους περίπου 1 δις. ευρώ (8,1% των συνολικών
ενισχύσεων), ενώ το 25,4% των συνολικών ενισχύσεων απορροφήθηκε από 95 επιχειρήσεις ή
οµίλους επιχειρήσεων σε 407 επενδυτικά σχέδια».
Όπως έχει πολλές φορές επισημάνει το WWF Ελλάς, «με άρμα τους επενδυτικούς ή/και
αναπτυξιακούς νόμους, η Ελλάδα επί δεκαετίες ενίσχυε οικονομικά σχεδόν κάθε μορφής
επιχειρηματικότητα, με ελλιπή και γενικώς αμφισβητήσιμα κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας,
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, αδύναμους μηχανισμούς ελέγχου και δίχως περιβαλλοντική
πρόνοια». Σταθερά, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων υπαγωγής στις κρατικές ενισχύσεις του
αναπτυξιακού νόμου αφορά τους κλάδους του τουρισμού και της αγροδιατροφής. Αντίστοιχα, οι
περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων του 3908/2011 αφορούσαν τον
τομέα «ενέργεια – νερό» (327 επενδυτικά σχέδια ή 49,8%), ο οποίος δεν υπάγεται στα
καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου του 2016.
Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από έρευνα στη Διαύγεια είναι ότι κατά την τελευταία τριετία
(1/1/2019-20/8/2022) υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο πολλών κατηγοριών και οικονομικών
μεγεθών επενδυτικά σχέδια, ενώ φαίνεται να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασπορά των
ενισχύσεων. Τα σχέδια όμως αυτά από πουθενά δεν προκύπτει ότι παρακολουθούνται επί της
ουσίας της εφαρμογής τους, ενώ σίγουρα δεν προσφέρονται κάπου ανοιχτά δημόσια δεδομένα
αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων και της συνεισφοράς των
ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων στον εμπλουτισμό της ελληνικής οικονομίας με
επιχειρηματικές δραστηριότητες ισχυρής αναπτυξιακής συμβολής. Το μάλλον αντίθετο: όπως
προκύπτει από τη συλλογή των αποφάσεων υπαγωγής σχεδίων στους αναπτυξιακούς νόμους,
όπως αυτές δημοσιεύονται στη Διαύγεια, φαίνεται πως ενισχύεται δυσανάλογα η μονοπώληση
της οικονομικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις στους ήδη ανεπτυγμένους κλάδους του
τουρισμού (ιδίως μεγάλα ξενοδοχεία), των υδατοκαλλιεργειών, της γεωργοκτηνοτροφικής
παραγωγής και των τροφίμων.
Κατά την τελευταία τριετία δεν ανακύπτει επίσης καμία ένταξη νέου σχεδίου ηλεκτροπαραγωγής
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου μάλιστα ότι έργα «στον τομέα παραγωγής,
διανομής και υποδομών ενέργειας» είχαν εξαιρεθεί από τον αναπτυξιακό νόμο του 2016. Αξίζει
να σημειωθεί ως θετική εξέλιξη η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων ηλεκτροπαραγωγής από
ΑΠΕ στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 (ΦΕΚ Α’16), τα οποία ακολουθώντας τις
κατευθύνσεις του προγράμματος REPowerEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζονται ως
«στρατηγικές επενδύσεις», εάν πληρούν μια σειρά από κριτήρια. Είναι απαραίτητο όμως επίσης
να τονιστεί πως κάθε πολιτική παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας πρέπει απαραιτήτως να:
i) Εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα χωρικής ανάπτυξης που βασίζεται θεσμικά
στο ήδη εκκρεμές χρονικά και περιβαλλοντικά ελλιπές χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.437
ii) Υπόκειται σε αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας, με εστίαση στη διατήρηση
των οικοσυστημάτων και ευαίσθητων ειδών πανίδας στις περιοχές ανάπτυξης.438
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. (2016, 2 Ιουνίου). «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.» Αιτιολογική έκθεση. https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/AnazitisiNomothetikou-Ergou?law_id=9b433789-dc33-4a10-a454-a61901526035
436

Βλ. σχετικά: WWF Ελλάς. (2021, 2 Αυγούστου). Επιστολή προς ΥΠΕΝ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.
https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/politiki/?uNewsID=4193766
438
Βλ. σχετικά, ιδίως το Β Μέρος (άρθρα 6-10): WWF Ελλάς. (2022, 30 Ιουνίου). Σύστημα χωρικής ανάπτυξης ΑΠΕ.
Πρόταση νόμου σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση. https://ecodialogues.gr/diavouleuseis/systima-xorikis-anaptyksis-ape
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iii) Ενισχύει την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών
κοινωνιών στην παραγωγή ενέργειας από καθαρές πηγές και στην ανάπτυξη συστημάτων
ενεργειακής αποδοτικότητας.439

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή
έξοδο από την κρίση που προκαλεί η πανδημία και αναμφίβολα θα επηρεάσει την αναπτυξιακή
πορεία της Ελλάδας για τουλάχιστον μια δεκαετία. Για την Ελλάδα, αλλά και για κάθε κράτος
μέλος της ΕΕ με περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, η απόφαση δημιουργίας ενός αμοιβαίου
ευρωπαϊκού μηχανισμού ανάκαμψης είναι ιστορικά αξιοσημείωτη και πρέπει να αποτελέσει
μοχλό για τον μετασχηματισμό του υπάρχοντος αναπτυξιακού μοντέλου που δεν ήταν ποτέ
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο. Μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(RRF), η Ελλάδα προβλέπεται να έχει πρόσβαση σε 18,1 δισεκ. ευρώ μεταβιβάσεων (σε
αναλογία περίπου το 10% του ονομαστικού ΑΕΠ του 2019) και 12,7 δισεκ. ευρώ σε δάνεια (με
ευνοϊκούς όρους), ώστε να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις δημοσιονομικής τόνωσης της
οικονομίας και μεταρρυθμίσεις που να ευνοούν μια ταχεία οικονομική ανάκαμψη.
Σε αυτή την εποχή ραγδαίων εξελίξεων και συνεχών κρίσεων, μεγάλη πρόκληση είναι η επίτευξη
βιωσιμότητας, με κοινωνίες ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές. Η ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή
στη διάπλαση των πολιτικών εξόδου από την κρίση, οι οποίες θα καθορίσουν την πορεία της
χώρας για τις επόμενες δεκαετίες, πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες πρόταγμα.
Κατά τους τελευταίους ειδικότερα μήνες, η κατεπείγουσα απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην ενεργειακή κρίση που εκδηλώνεται στην Ευρώπη με αφορμή τον πόλεμο της Ρωσίας κατά
της Ουκρανίας και οφείλεται στη βαθιά εξάρτηση από το ορυκτό αέριο είναι η διαμόρφωση του
σχεδίου REPowerEU. Στόχος είναι το τέλος της εξάρτησης από ρωσικής προέλευσης ορυκτά
καύσιμα το αργότερο μέχρι το 2030 και ο γρήγορος μετασχηματισμός του ενεργειακού
συστήματος με επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Συγκεκριμένα, εκτός από τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αερίου, η Επιτροπή
προτείνει για το 2030:
- Αύξηση κατά 13% του δεσμευτικού στόχου εξοικονόμησης και ενεργειακής αποδοτικότητας
(από 32,5% που ισχύει σήμερα).
- Εκ νέου αύξηση του πρωταρχικού στόχου ΑΠΕ στο 45% στην τελική κατανάλωση ενέργειας
(προηγούμενη αύξηση του στόχου από το 32% στο 40% πραγματοποιήθηκε το 2021).
Για να επιτευχθεί η χρηματοδότηση των στόχων του REPowerEU, η Επιτροπή υπολογίζει πως
είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν σε όλη την ΕΕ πρόσθετες επενδύσεις 210 δισεκ. ευρώ
μέχρι το 2027.440 Οι επενδύσεις αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων,





€29 δισεκ. για την ενίσχυση των δικτύων, ώστε να διευκολυνθεί ο εξηλεκτρισμός,
€56 δισεκ. για ενεργειακή αποδοτικότητα και χρήση αντλιών θερμότητας,
€86 δισεκ. για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
€41 δισεκ. για μείωση από τη βιομηχανία της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσθέσουν στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης κεφάλαιο με έργα που
αφορούν την επίτευξη των στόχων του REPowerEU, στρέφοντας προς αυτή την κατεύθυνση το
δανειακό σκέλος, καθώς και 20 δισεκ. ευρώ νέα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων
εκπομπών.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, μεγάλη πρόκληση θα είναι η αναθεώρηση του εθνικού σχεδίου
ανάκαμψης, ώστε να ενσωματωθούν οι νέες κατευθύνσεις για επίτευξη των στόχων του
REPowerEU.

Οπ.π. Γ Μέρος (άρθρα 11 και 12).
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2022, 18 Μαΐου). Factsheet on Financing REPowerEU.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_22_3135
439
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Πρόταση WWF: Ενίσχυση του κλιματικού σκέλους του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης
Το WWF Ελλάς διατύπωσε αναλυτική και κοστολογημένη πρόταση για ένα ελληνικό πακέτο
ανάκαμψης που θα συμβάλει καθοριστικά στην πορεία της χώρας προς μια υγιή και βιώσιμη
ανάπτυξη. Η πρόταση αποτελείται από δέκα ενδεικτικά εμβληματικά επενδυτικά προγράμματα,
που αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης με
στόχο των μηδενισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μετάβαση προς μία κυκλική
οικονομία, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.441
Τα μέτρα και επενδυτικά προγράμματα που προτείνονται από το WWF Ελλάς είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένα με την αυξημένη φιλοδοξία του REPowerEU, ενώ ενισχύουν σημαντικά τον
κοινωνικά δίκαιο και οικολογικά συνεκτικό χαρακτήρα που είναι απαραίτητο να έχει η πορεία
μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.

Έσοδα από τη δημοπράτηση εκπομπών
Το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) θεσπίστηκε το 2005 ως
ένας από τους κύριους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Το ΣΕΔΕ ρυθμίζει τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου όλων των
μεγάλων βιομηχανικών και ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων των 27 χωρών της ΕΕ, της
Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας. Συνολικά καλύπτει περίπου 11.000
εγκαταστάσεις, οι οποίες ευθύνονται για τις μισές συνολικές εκπομπές CO2 της Ευρώπης. Το
ΣΕΔΕ λειτουργεί ως σύστημα «επιβολής ανώτατου ορίου και εμπορίας», θέτοντας ανώτατο όριο
(cap) για το σύνολο των εγκαταστάσεων, το οποίο ισοδυναμεί με αντίστοιχα δικαιώματα
εκπομπών.
Σκοπός του μηχανισμού είναι να δώσει κίνητρα για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων μείωσης
εκπομπών με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Το ΣΕΔΕ διανύει τη φάση 2021 -2030 (πρώτη 2005 – 2007, δεύτερη 2008 – 2012, τρίτη 20132020 ) και περιλαμβάνει, εκτός από τις σταθερές εγκαταστάσεις, και τις αεροπορικές εταιρείες
που εμπίπτουν στα κριτήρια του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΔΑΠΕΕΠ, τα έσοδα του ΣΕΔΕ ανέρχονται
από το 2018 και μετά σε περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό που μπορεί να
χρηματοδοτήσει σημαντικό μέρος των αναγκών της μετάβασης προς την κλιματική
ουδετερότητα, όμως κατά το μεγαλύτερο μέρος του καταλήγει να επιδοτεί τη βιομηχανία του
κλιματικά καταστροφικού ορυκτού αερίου.
Πίνακας 3: Συνολικά έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου 2013-2020 (εκατ. ευρώ)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

147,3

129,4

195,2

148,1

198,0

523,5

509,5

506,7

Πηγή: ΔΑΠΕΕΠ

Όσον αφορά την κατανομή των εσόδων αυτών, στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι την περίοδο
2016-2020 το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων διατέθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Ενέργειας
(ΕΛΑΠΕ-ΔΑΠΕΕΠ), ενώ για την περίοδο 2021-2022 η κατανομή του μεγαλύτερου μέρους των
εσόδων κατευθύνεται προς την υποστήριξη του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης» όπως ορίζεται στο άρθρο 61 ν. 4839/2021. Τέλος παρατηρείται μια σταθερή
ενίσχυση των επιχειρήσεων που «εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα», με
ποσοστό 11% για το 2022.
441
WWF Ελλάς . (2020, 6 Οκτωβρίου). Η πρόταση του WWF για ένα πράσινο πακέτο ανάκαμψης που θα ανοίξει 125.000
νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=934316
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Πίνακας 4: Κατανομή εσόδων ETS 2016-2022
2016

2017

2018-2019

2020

2021442

2022

(ΦΕΚ Β’ 3245)

(ΦΕΚ Β’ 2443)

(ΦΕΚ Β’1149)

(ΦΕΚ Β’ 2020)

(ΦΕΚ Β’ 5029)

(ΦΕΚ Β’ 5404)

-

-

-

-

69,86%

77,275%

Ενίσχυση επιχειρήσεων που «εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα»

15%

15%

15%

16,5%

11%

11%

Ειδικός λογαριασμός ενέργειας (ΕΛΑΠΕ-ΔΑΠΕΕΠ) 143, ν. 4001/2011

72%

72%

60%

78%

8%

2.000.000 €

6%

1%

4,5%

1,125%

Ειδικός λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» άρ. 61 ν. 4839/2021

Πράσινο Ταμείο (για δίκαιη μετάβαση)
Κάλυψη λειτουργικών του δαπανών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΟΦΥΠΕΚΑ (ποσοστό αυτού προς τη Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ)

2%
-

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (πλέον ΟΦΥΠΕΚΑ)

0,1%

0,6%

0,6%

3,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1%

1%

0,1%

Τράπεζα της Ελλάδος - Λογαριασμός ειδικού σκοπού για χρηματοδότηση έργων και
δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση προστασίας φυσικού περιβάλλοντος
Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ)

1%

6%

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου

0,04%

ΕΟΑΝ

1%

ΥΠΕΝ για πληρωμή συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς

1%

Άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων
οικιών «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ»

13%

Άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων
οικιών (συνδυάζονται το «Εξοικονομώ II»

12,9%
12,9%

442
Απόφαση του υπουργού και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (2021, 18 Νοεμβρίου). «Τροποποίηση της υπ’ αρ. κοινής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904/21.10.2021
«Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021» του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5029)».
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0,2%

Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης
Το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ιδρύθηκε με τον ν. 4839/2021, με τη νομική μορφή
του ειδικού λογαριασμού υπό τη διαχείριση του ΔΑΠΕΕΠ. Παρά τον τίτλο του, το ταμείο
αυτό ουδεμία σχέση έχει με τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, καθώς όπως
προκύπτει από τον ίδιο τον τίτλο του καταστατικού του άρθρου, σκοπός του είναι η
«χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε
καταναλωτές». Δεδομένου ότι, τουλάχιστον κατά το 2022, ο ειδικός αυτός λογαριασμός
απορροφά το 75% των εσόδων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου (Emissions Trading System – ETS), καταγράφεται το εξής κραυγαλέο
παράδοξο: η πρόβλεψη για επιδότηση της κατανάλωσης του κλιματικά καταστροφικού
ορυκτού αερίου με δημόσιους πόρους που εισπράττονται σε εφαρμογή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει» με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ακυρώνει τον
ίδιο τον σκοπό του ευρωπαϊκού Emissions Trading System.
Πρόταση WWF για κλιματικά ουδέτερη δημόσια επενδυτική πολιτική: 443
Στο πλαίσιο ειδικής μελέτης για την εκτίμηση και τον εντοπισμό των επενδυτικών και
πολιτικών κενών στην πορεία της Ελλάδας προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, το
WWF Ελλάς διατυπώνει τις εξής προτάσεις:






Διάθεση δημόσιων πόρων με τη μορφή της επιδότησης μόνο σε επενδυτικά σχέδια
μηδενικού κλιματικού αποτυπώματος, υψηλού βαθμού καινοτομίας και συνεισφοράς
στη διαφοροποίηση της οικονομίας από τομείς που καταγράφουν ήδη δυσανάλογα
μεγάλη ανάπτυξη, όπως ο ξενοδοχειακός κλάδος.
Αποκλεισμός από την κατανομή εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ETS) για την ενίσχυση της χρήσης ορυκτού
αερίου.
Προσθήκη στον αναπτυξιακό νόμο των πράσινων μεταφορών, με έμφαση στην
αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση καθαρών οχημάτων για χρήση σε αεροπορικές,
οδικές, και θαλάσσιες μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Αποκλεισμός από κάθε πολιτική παροχής στήριξης σε έργα βαθύτερης βύθισης της
χώρας στην εξάρτηση από το αέριο (είτε στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής είτε
στον οικιακό τομέα) με τη μορφή δημόσιων ενισχύσεων και επιδοτήσεων,
φοροαπαλλαγών και αδειοδοτικών κινήτρων.

δ) Πράσινος Κρατικός Προϋπολογισμός
Ανταποκρινόμενη στην πρόκληση για επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών κατά
55% μέχρι το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε για αφιέρωση του 30% των
πόρων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, δηλαδή του προϋπολογισμού της ΕΕ
για την περίοδο 2021-2017, σε ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Εκτιμάται πως αυτό το ποσοστό θα έχει ως αποτέλεσμα δαπάνες ύψους 300 δισεκ.
ευρώ ανά έτος. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του κλιματικού μέρους του
Προϋπολογισμού της ΕΕ, η Επιτροπή έχει θεσπίσει την υποχρεωτική εφαρμογή
κλιματικού συντελεστή σε όλες τις συναλλαγές και στους επίσημους λογαριασμούς της.
Αντίστοιχη μεταρρύθμιση στον Κρατικό Προϋπολογισμό διατυπώνεται ως πρόταση της
κοινωνίας των πολιτών, για θέσπιση στον εθνικό κλιματικό νόμο. Συγκεκριμένα, στην
πρόταση της κοινωνίας πολιτών για εθνικό κλιματικό νόμο προτείνεται η εξής ρύθμιση:

443
WWF Ελλάς. (2022). Επενδυτικό κενό προς την κλιματική ουδετερότητα.
https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=6840941
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«Το ποσοστό των ετήσιων εθνικών δημοσίων δαπανών που προορίζεται για τη
χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από το ποσοστό που προορίζει για κλιματικές δαπάνες το Πολυετές Δηµοσιονοµικό
Πλαίσιο της ΕΕ, με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού που αναπτύσσει το τελευταίο. Για
τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού, εξαιρούνται από τη βάση υπολογισμού οι
κατηγορίες δαπανών που δεν έχουν άμεση επίπτωση στην κλιματική αλλαγή, όπως είναι
οι μισθολογικές δαπάνες, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες, και οι κοινωνικές δαπάνες του
δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες γενικής διοίκησης του Κράτους.»

Καλή πρακτική: Γαλλικός πράσινος προϋπολογισμός444
Ως καλή πρακτική μπορεί να επισημανθεί το παράδειγμα του «πράσινου
προϋπολογισμού» της Γαλλίας, ο οποίος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2021 ως
παράρτημα του κρατικού της προϋπολογισμού. Στη βάση μεθοδολογίας που
αναπτύχθηκε από δυο ελεγκτικές κρατικές αρχές, ο γαλλικός πράσινος
προϋπολογισμός: α) εκτιμά την ‘πράσινη’ επίδραση όλων των κρατικών δαπανών, β)
περιλαμβάνει όλες τις φορολογικές δαπάνες, γ) καλύπτει ζητήματα που δεν σχετίζονται
μόνο με την κλιματική κρίση, αλλά και με τη βιοποικιλότητα και τη ρύπανση, δ) δεν
περιορίζεται μόνο στην εκτίμηση των δαπανών με θετική περιβαλλοντική επίδραση,
αλλά αξιολογεί και εκείνες που προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις.
Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε βαθμολογεί τις κρατικές δαπάνες με μια κλίμακα από
το -1 (πολύ αρνητική επίπτωση) ως το +3 (πολύ θετική επίδραση) και καλύπτει έξι
περιβαλλοντικούς στόχους: 1) μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, 2) προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή και αποτροπή φυσικών καταστροφών, 3) διαχείριση υδάτινων πόρων,
4) μάχη κατά της ρύπανσης, 5) κυκλική οικονομία, απόβλητα και αποτροπή
τεχνολογικών κινδύνων, και 6) διατήρηση της βιοποικιλότητας και προστασία
γεωργικών, δασικών και άλλων πράσινων περιοχών.
Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν περιέχει δεσμευμένα
ποσά για κλιματική δράση, ούτε εφαρμόζει κάποια μεθοδολογία εκτίμησης του
κλιματικού αποτυπώματος των προβλεπόμενων δαπανών και χρηματοδοτικών
δεσμεύσεων κάθε οικονομικού έτους. Επίσης, οι πόροι που διατίθενται γενικά για
δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος περιορίζονται σε έξοδα που αφορούν το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και εμφανίζονται κατά κύριο λόγο ως έξοδα
μισθοδοσίας. Κύριος, σχεδόν αποκλειστικός, χρηματοδότης των πολιτικών προστασίας
του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα είναι οι
πόροι που λαμβάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων και
προγραμμάτων, με κυριότερο το ΕΣΠΑ, και βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης.
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Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle. (2020). Budget vert : La France est le
1er pays au monde à mesurer l’impact du budget de l’État sur l’environnement.
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Πρόταση: Θέσπιση πράσινου προϋπολογισμού
Στο πλαίσιο ειδικής μελέτης για την εκτίμηση και τον εντοπισμό των επενδυτικών και
πολιτικών κενών στην πορεία της Ελλάδας προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, το
WWF Ελλάς διατυπώνει τις εξής προτάσεις:






Διάθεση δημόσιων πόρων με τη μορφή της επιδότησης μόνο σε επενδυτικά σχέδια
μηδενικού κλιματικού αποτυπώματος, υψηλού βαθμού καινοτομίας και συνεισφοράς
στη διαφοροποίηση της οικονομίας από τομείς που καταγράφουν ήδη δυσανάλογα
μεγάλη ανάπτυξη, όπως ο ξενοδοχειακός κλάδος.
Αποκλεισμός από την κατανομή εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ETS) για την ενίσχυση της χρήσης ορυκτού
αερίου.
Προσθήκη στον αναπτυξιακό νόμο των πράσινων μεταφορών.
Δέσμευση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσοστού 30% των ετήσιων δημόσιων
δαπανών για δράσεις μετριασμού του εθνικού κλιματικού αποτυπώματος και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

ε) Διαφάνεια και ανοιχτή διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων
Απαραίτητο πάντοτε στοιχείο για την περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη
της κλιματικής ουδετερότητας είναι η διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία κατά τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων επενδυτικών πολιτικών. Με βάση το ισχύον
καθεστώς, μόνη πηγή διαφάνειας είναι οι αποφάσεις που αναρτώνται στη Διαύγεια, οι
οποίες όμως με κόπο ανακτώνται και συντίθενται σε μια συνεκτική εικόνα. Είναι θλιβερό
ότι μια ολόκληρη δεκαετία μετά τη θέσπιση του πολυτιμότερου εργαλείου διαφάνειας,
της Διαύγειας, η δημόσια λογοδοσία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την πορεία
εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών έχει μείνει στάσιμη. Χαρακτηριστικό ειδικά σε
σχέση με το κλιματικό αποτύπωμα της εθνικής οικονομικής πολιτικής είναι ότι από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό που κατατίθεται και συζητείται εκτενώς κάθε φθινόπωρο στη
Βουλή απουσιάζει μια συνολική εκτίμηση της θετικής ή αρνητικής συνεισφοράς των
δημόσιων δαπανών και των τομεακών αναπτυξιακών πολιτικών στο ζωτικής σημασίας
στοίχημα της διατήρησης της υγείας των οικοσυστημάτων και της κλιματικής
σταθερότητας.
Έτσι, είναι σχεδόν αδύνατη η αποτίμηση του συνολικού αποτελέσματος στην
πραγματική οικονομία, όπως επίσης και η αξιολόγηση της ποιότητας των επενδυτικών
σχεδίων που εγκρίνονται και λαμβάνουν γενναίες οικονομικές ενισχύσεις, ενώ σίγουρα
δεν προκύπτει καμία εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτελέσματος (θετικού ή
αρνητικού) από τη δημόσια επενδυτική πολιτική ανά έτος. Όπως μάλιστα έχει
επισημανθεί σε ειδική έκθεση του WWF Ελλάς, ειδικότερα σε σχέση με τις απευθείας ή
τις έμμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, δεν υπάρχει δημόσια διαθέσιμος σχετικός
απολογισμός.445

WWF Ελλάς. (2018). Ελληνικές επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα.
https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/Fossil_Fuel_Subsidies_in_Greece_Final.pdf
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Πίνακας αξιολόγησης
#

Πεδίο κλιματικά ουδέτερης οικονομίας

Α

Κλιματικός προϋπολογισμός

1

2

Θέσπιση κλιματικού προϋπολογισμού

Σύνδεση με το ΕΣΕΚ

Σημερινή κατάσταση

Προϋπολογισμός άνθρακα (3 ν.
4936/2022)



Τομεακοί προϋπολογισμοί
άνθρακα (7 ν. 4936/2022)



Σύνδεση με το ΕΣΕΚ



Ετήσια έκθεση κλιματικών επιδόσεων της
οικονομίας, στον Κρατικό Προϋπολογισμό
Β

Γ

3

Κλιματική ευθυγράμμιση χρηματοπιστωτικού τομέα
Ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων
στην εποπτική πολιτική

-



-



Κλιματική ευθυγράμμιση δημόσιων οικονομικών πολιτικών
Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων
Ευθυγράμμιση όλων των μέσων άσκησης
δημόσιας οικονομικής πολιτικής προς την
Στρατηγικές επενδύσεις
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.
Επενδυτικός νόμος
Πλήρης κλιματική ευθυγράμμιση του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Δ

Φιλοδοξία






Διαφάνεια και ανοιχτή διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων

Ετήσια έκθεση κλιματικού ισολογισμού,
ως μέρος του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Κάθε χρηματοπιστωτική οντότητα
δημοσιεύει ετήσια έκθεση αξιολόγησης
των οικονομικών επιπτώσεων της
έκθεσης στους κινδύνους που
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς συντάσσουν και
δημοσιοποιούν από κοινού ετήσια έκθεση
αξιολόγησης των συστημικών κινδύνων
που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Φιλοδοξία προς τον 1,5oC
Ισχυρή
Μέτρια
Χαμηλή
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-





© Αργύρης Καραμούζας

Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος και να χτίσει ένα μέλλον αρμονικής συνύπαρξης
ανθρώπων και φύσης, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα,
διασφαλίζοντας τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων,
και προωθώντας τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης
κατανάλωσης.
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Περισσότερες πληροφορίες: www.wwf.gr
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Αθήνα 11473

www.wwf.gr

137

