
Τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα βιώνει σε κάθε άκρη του πλανήτη ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές 
που λίγα χρόνια πριν φάνταζαν σενάρια επιστημονικής ταινίας. Ποιος φταίει; Τα αέρια του θερμοκηπίου που 
προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η εντατική κτηνοτροφία 
και η καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων, όπως είναι τα δάση και οι ωκεανοί, είναι ίσως τα βασικότερα αίτια.  

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη να φτάνει το 1,1°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως 
επισημαίνεται και στη νέα παγκόσμια έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος 
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), ο κόσμος ήδη βιώνει τις καταστροφικές συνέπειες από την 
καθυστερημένη ανάληψη κλιματικής δράσης: από τις πυρκαγιές στην Τουρκία και την Ελλάδα, έως τις πλημμύρες 
στην Ευρώπη και την Κίνα, τους καύσωνες στη Βόρεια Αμερική, έως την καταστροφική ξηρασία στη Μαδαγασκάρη. 
Οι εξελίξεις στην κλιματική επιστήμη μας επιτρέπουν πλέον να συνδέσουμε άμεσα την αυξημένη συχνότητα και 
ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, με την κλιματική αλλαγή. Γεγονός που μας κάνει πλέον να μιλάμε για 
κλιματική κρίση καθώς βιώνουμε σχεδόν καθημερινά τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη. 

Οι εθελοντικές δεσμεύσεις των κρατών, στο πλαίσιο της Συνθήκης του Παρισιού, για απεξάρτηση από τον άνθρακα 
αποδείχθηκαν πολύ κατώτερες των κρίσιμων περιστάσεων. Με τις ισχύουσες δεσμεύσεις, η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τους +3°C ως το τέλος του αιώνα που συνεπάγεται αχαρτογράφητες 
καταστάσεις ραγδαίων και εξαιρετικά απρόβλεπτων επιπτώσεων.  

Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο που θέτει η επιστήμη η Ελλάδα οφείλει να λάβει τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που και θα 
μειώνουν το αποτύπωμα της χώρας, αλλά και θα μπορέσουν να τη θωρακίσουν απέναντι στις καταστροφικές 
επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
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Το  2021  βρίσκει  τον  πλανήτη  εν  μέσω  πανδημίας  και  βαθιάς  
οικονομικής  ύφεσης,  αλλά  τα επιτεύγματα της επιστήμης και οι 
πρόσφατες εξελίξεις στην κλιματική διπλωματία προσφέρουν μία πιο 
αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον. Τον περασμένο Δεκέμβριο οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν για την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού 
κλιματικού στόχου σε τουλάχιστον 55% έως το 2030, ενώ λίγους μήνες 
νωρίτερα η Κίνα ανακοίνωσε στόχο ανθρακικής ουδετερότητας έως το 
2060. Ο Πρόεδρος Biden με την ανάληψη των καθηκόντων του, 
επανέφερε τις ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού και ανακοίνωσε γενναίες 
αποφάσεις, όπως η ακύρωση της κατασκευής του αγωγού Keystone και η 
αναστολή της παραχώρησης ομοσπονδιακών εδαφών και υδάτων για 
έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.  

Για πρώτη φορά στην ιστορία των διεθνών διαπραγματεύσεων για το 
κλίμα, οι τρεις μεγαλύτεροι ρυπαντές του πλανήτη εμφανίζονται 
ευθυγραμμισμένοι  για  να χτίσουν ένα μέλλον μακριά από τα ορυκτά 
καύσιμα, υποκινούμενοι όχι μόνο από την απειλή της κλιματικής κρίσης, 
αλλά και τις νέες οικονομικές ευκαιρίες που η αντιμετώπισή της γεννά.   

Υπό αυτό το πρίσμα, οι υδρογονάνθρακες – όπως και ο λιγνίτης – είναι 
ασύμβατοι με τα εθνικά συμφέροντα και τις οικονομικές και κλιματικές μας 
προτεραιότητες. Επιπροσθέτως, τον  Νοέμβριο  του  2020  η  Repsol  
παρουσίασε το  νέο  της  στρατηγικό πλάνο  προβλέποντας θεαματικές 
αλλαγές, όπως η σημαντική μείωση της παραγωγής πετρελαίου και της 
διεθνούς της παρουσίας στον τομέα των εξορύξεων. Το νέο αυτό σχέδιο 
που αποτελεί το πρώτο αποφασιστικό βήμα της Repsol  στη διαδικασία 
μετασχηματισμού της σε μία ενεργειακή επιχείρηση μηδενικού άνθρακα  
έως  το  2050,  επηρεάζει  τρεις  παραχωρήσεις  δικαιωμάτων  έρευνας  
και  εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Ιόνιο 
και Ιωάννινα).  Πρωτίστως όμως, θέτει πλέον  επιτακτικά  ερωτήματα  για  
τη  βιωσιμότητα του  εθνικού  προγράμματος  ανάπτυξης 
υδρογονανθράκων. Ήδη τα ΕΛΠΕ έχουν παραιτηθεί οριστικά από τα 
δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα οικόπεδα Άρτα – Πρέβεζα και 
Αιτωλοακαρνανία.  

Η Repsol  δεν είναι μόνη. Ήδη, οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
έχουν δεσμευτεί να πετύχουν  μηδενικό ισοζύγιο  άνθρακα  έως  το  2050,  
και  θα πρέπει  συνεπώς  να  αναμένονται  

αντίστοιχες πρωτοβουλίες του κλάδου προς την κατεύθυνση της 
απανθρακοποίησης στο εγγύς μέλλον. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα 
αφανές ευτύχημα για τη χώρα μας. Μπορεί να μας απαλλάξει από ένα 
σημαντικό κίνδυνο έκθεσης σε μη οικονομικά αποδοτικά έργα με βαρύ 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή ένταση άνθρακα, ενώ δίνει το 
έναυσμα για να ξανασυζητηθεί από μηδενική βάση η προοπτική  των 
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα στη μετά Covid-19  εποχή. Για να γίνει 
όμως αυτό, η κυβέρνησή και κάθε βουλευτής προσωπικά, καλείται να 
λάβει γενναίες και ανατρεπτικές  αποφάσεις. Η οριστική ακύρωση όλων 
των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, από τα οποία έχουν ήδη παραιτηθεί ή 
αναμένεται να παραιτηθούν οι συμβεβλημένες εταιρίες, και η επανεξέταση 
της βιωσιμότητας του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης 
υδρογονανθράκων από μηδενική βάση υπό τα σημερινά, νέα δεδομένα 
είναι μονόδρομος.   

 

  

Η Ελλάδα υπέβαλε σύμφωνα με τη 

δεσμευτική νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα 

και την ενέργεια τα κράτη μέλη το εθνικό 

σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) 

τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ τον Οκτώβριο 

του 2020, η ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δημοσίευσε την αξιολόγησή της για κάθε 

ΕΣΕΚ. Το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ έχει 

πράγματι αυξημένη φιλοδοξία σε σχέση με 

το προηγούμενο, αλλά αποτυγχάνει - όπως 

και το προηγούμενο - να καταστεί ο οδηγός 

για την συγκράτηση της ανόδου της 

θερμοκρασίας κάτω από τους 1,5°C ή 2°C 

σε εθνικό επίπεδο, ενώ η κλιματική κρίση 

συνεχίζει να βαθαίνει.   

Ο  προϋπολογισμός  άνθρακα (carbon 

budget) της  Ελλάδας  μέχρι  το  2050  

(απόλυτο όριο εκπομπών συμβατό με τον 

στόχο του 1,5°C) υπολογίζεται σε 0,37 Gt  

CO2-eq (66% πιθανότητα επίτευξης του 

στόχου) και 0,51 Gt CO2-eq (50% 

πιθανότητα επίτευξης του στόχου). Αυτά τα 

απόλυτα όρια συνεπάγονται μια σημαντική 

εμπροσθοβαρή μείωση εκπομπών, που 

υπολογίζεται στο 72% σε σχέση με το 1990, 

ώστε να μην ξεπεραστεί ο προϋπολογισμός 

άνθρακα της Ελλάδος προτού επιτευχθεί ο 

στόχος μηδενικών εκπομπών. Εντούτοις, με 

βάση τον υφιστάμενο ΕΣΕΚ η Ελλάδα 

ενδέχεται να εξαντλήσει τον προϋπολογισμό 

άνθρακα που της αναλογεί έως το 2050 

κατά το 1ο μισό της δεκαετίας του 2030. 
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Το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα και 
την ενέργεια έως το 2030 (Fit for 55%) είναι το πιο ισχυρό 
και ευρύ πλέγμα κλιματικό δράσεων από οτιδήποτε έχει 
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να 
υπολείπεται σημαντικά από αυτό που απαιτείται για τον 
επιστημονικά τεκμηριωμένο και κοινωνικά δίκαιο 
μετασχηματισμό στην κλιματική ουδετερότητα.  

Στα θετικά της στοιχεία, η πρόταση απαιτεί το 100% των 
εσόδων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 
(ΣΕΔΕ) να κατευθύνεται σε κλιματική δράση, από 50% που 
ισχύει σήμερα. Ένα άλλο θετικό σημείο είναι η απόφαση να 
ενσωματωθεί η διεθνής ναυτιλία στο ΣΕΔΕ, απόφαση που θα 
συμβάλει τελικά στη δραστική μείωση των εκπομπών από τον 
εν λόγω τομέα. Ωστόσο, αυτές οι θεαματικές αποφάσεις 
επισκιάζονται από σημαντικά προβληματικά σημεία και κενά 
των προτάσεων. 

Ειδικότερα, οι συνολικοί στόχοι παραμένουν πολύ χαμηλοί. Ο 
στόχος μείωσης των καθαρών εκπομπών κατά 55% πρέπει να 
αναβαθμιστεί σε τουλάχιστον 65%, ώστε να συμβάλει στη 
συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C. Το 
πακέτο δεν καλύπτει αυτό το κενό, προτείνοντας για 
παράδειγμα νέο στόχο διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, κατά μόλις τουλάχιστον 40%, όταν ένας στόχος 
διείσδυσης κατά 50% έως το 2030 θα συνέβαλε πολύ πιο 
αποφασιστικά στην προστασία του κλίματος και την 
οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας. 

Η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να χαρίζει χρήματα στη ρυπογόνο 
βιομηχανία χωρίς αυστηρούς όρους και πρέπει να διασφαλίσει 
ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα κερδίσουν από τη μετάβαση 
σε μία Ευρώπη μηδενικών εκπομπών. 

Ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών των τομέων που 
καλύπτονται από το ΣΕΔΕ κατά 61% δεν αρκεί (θα πρέπει να 
αναβαθμιστεί σε 70%) και η πιο σημαντική ρωγμή στο 
σύστημα δεν έχει επισκευαστεί. Η στρέβλωση της κατανομής 
δωρεάν δικαιωμάτων ρύπανσης, τα οποία χαρίζονται στη 
βαριά βιομηχανία, διορθώνεται μόνο μέσω της πρότασης να 
εξαρτηθεί η δωρεάν κατανομή από επενδύσεις για την αύξηση 
της ενεργειακής τους απόδοσης. Ωστόσο, εάν μια επιχείρηση 
δεν συμμορφώνεται, θα εξακολουθεί να λαμβάνει έως και το 
75% των δωρεάν δικαιωμάτων που δικαιούταν. Το WWF ζητεί 
τον τερματισμό της δωρεάν κατανομής από το 2023 και την 
πλήρη δημοπράτηση των δικαιωμάτων ρύπανσης.  

Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ο οποίος 
θα επιβάλει εισφορές στις εισαγωγές ορισμένων αγαθών από 
περιοχές με λιγότερο αυστηρούς κανόνες για το κλίμα, πρέπει 
να σχεδιαστεί μόνο συμπληρωματικά προς τον τερματισμό της 
δωρεάν κατανομής   δικαιωμάτων   στο   πλαίσιο  του  ΣΕΔΕ.   

Τα έσοδα από το ΣΕΔΕ πρέπει να κατευθυνθούν στη 
χρηματοδότηση της μετάβασης των αναπτυσσόμενων 
κρατών στην κλιματική ουδετερότητα. 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης μέτρα, μέσω του 
“Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα» και του ΣΕΔΕ, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι το πακέτο Fit for 55 δεν θα 
επηρεάσει άδικα πολίτες ή περιοχές της Ευρώπης και 
αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικά 
αυτά τα μέτρα πρέπει να διαμορφώνονται δίκαια και 
συμμετοχικά και να στηρίζονται σε ολοκληρωμένες 
αναλύσεις. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η επέκταση του ΣΕΔΕ στις 
μεταφορές και τα κτίρια είναι ανησυχητική διότι θα 
μπορούσε να επιβαρύνει υπέρμετρα τις πλέον ευάλωτες 
ομάδες. Ένα άλλο ανησυχητικό στοιχείο είναι τα 
“παραθυράκια” που θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να 
αποφύγουν τη χρήση των εσόδων από το ΣΕΔΕ για να 
υποστηρίξουν τους πιο ευάλωτους πολίτες. Για 
παράδειγμα οι κυβερνήσεις μπορούν να δηλώσουν 
γενικά τα κεφάλαια που δαπανώνται για το κλίμα και την 
κοινωνική προστασία, χωρίς να χρειάζεται να 
αναφέρεται αν αυτά τα κεφάλαια είναι νέα και πρόσθετα 
από το ΣΕΔΕ. 

Ένα από τα πλέον αρνητικά στοιχεία του πακέτου είναι 
η αποτυχία της Επιτροπής να σφίξει τους κανόνες για τη 
βιοενέργεια. Το κάψιμο των δέντρων και οι ενεργειακές 
καλλιέργειες αυξάνουν τις εκπομπές σε σύγκριση με τα 
ορυκτά καύσιμα, είτε γενικά, είτε στο χρονικό πλαίσιο 
που διαθέτουμε για να σταματήσουμε την κλιματική 
αλλαγή. Παρά τα δεδομένα αυτά, αυτές οι πρακτικές θα 
εξακολουθούν να θεωρούνται «ανανεώσιμες» και 
επομένως επιλέξιμες για δημόσιες επιδοτήσεις. Αυτή η 
προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την επιστήμη και 
υπονομεύει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής δράσης για 
το κλίμα. 

Επιπλέον, με τις αλλαγές στον κανονισμό χρήσεων της 
γης, αλλαγής χρήσεων της γης και δασοκομίας 
(LULUCF), η Επιτροπή δεν κατάφερε να αξιοποιήσει, 
όσο θα μπορούσε, τη φύση ως λύση για το κλίμα και να 
λάβει μέτρα που θα ωφελούσαν επίσης τη 
βιοποικιλότητα. Ο στόχος για τις καθαρές απορροφήσεις 
διοξειδίου του άνθρακα είναι μόνο ο μισός από αυτό 
που θα έπρεπε να είναι και η Επιτροπή σχεδιάζει να 
ενθαρρύνει την αντιστάθμιση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου με δικαιώματα ρύπανσης από τον τομέα 
της χρήσης γης, καθυστερώντας έτσι τη μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε άλλα σημεία του 
πλανήτη. 
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Ο δρόμος μπροστά 

Η συγκυρία, ειδικά ενόψει της COP26 που θα πραγματοποιηθεί στη 

Γλασκόβη τον Νοέμβριο, αλλά και με αφορμή τη δέσμευση της χώρας 

για απολιγνιτοποίηση, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την  

Ελλάδα  να  αναδειχθεί  σε  πρωτοπόρα  στη  μάχη  της  διεθνούς  

κοινότητας  κατά  της  κλιματικής κρίσης  και  να  προσελκύσει,  όσο  το  

δυνατόν  νωρίτερα, τις  κοινωνικές  και  οικονομικές  δυνάμεις 

καινοτομίας και προόδου προς την κλιματική ουδετερότητα.  

Το WWF Ελλάς ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα τη συγγραφή πρότασης κλιματικού νόμου, η οποία και 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, μετά από δύο μήνες δημόσιας 

διαβούλευσης και χάρη στη συμβολή 13 οργανώσεων και φορέων, 

αλλά και εκατοντάδων πολιτών που συμμετείχαν ενεργά. Στο τελικό 

κείμενο ενσωματώθηκε η πλειονότητα των σχολίων που κατατέθηκαν 

(άγγιξαν τα 500), ενώ προστέθηκαν επίσης σημαντικές βελτιώσεις και 

τροποποιήσεις. Η τελική πρόταση αποτελεί μία εμπεριστατωμένη και 

συνολική πρόταση που καλύπτει σχεδόν το σύνολο της οικονομικής 

δραστηριότητας και της κοινωνικής ζωής, από το σύστημα παραγωγής 

και κατανάλωσης ενέργειας, μέχρι τη διατροφή και τα απόβλητα. 

Παράλληλα συνδέει τις δύο μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις 

της ανθρωπότητας, την κλιματική κρίση και την απώλεια της 

βιοποικιλότητας, προβλέποντας φιλόδοξες ρυθμίσεις για την 

προστασία και αποκατάσταση της φύσης. Τέλος, αναδεικνύει τους 

πολίτες σε πρωταγωνιστές του μετασχηματισμού προς την κλιματική 

ουδετερότητα, προστατεύοντας τα δικαιώματά τους, αλλά και 

κατανέμοντάς τους σημαντικές αρμοδιότητες στη διαμόρφωση και τον 

έλεγχο της κλιματικής πολιτικής. 

Το τελικό κείμενο που έχει ήδη αποσταλεί στο σύνολο των πολιτικών 

δυνάμεων της χώρας, μπορεί να αποτελέσει μία ουσιαστική συμβολή 

στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας για τη σύνταξη 

σχεδίου κλιματικού νόμου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 

προσεχές χρονικό διάστημα.  

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την πρόταση κλιματικού νόμου 

για την Ελλάδα. 

 Εδώ είναι διαθέσιμη η αιτιολογική έκθεση και εδώ η έκθεση 

διαβούλευσης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Άνθιμος Χατζηβασιλείου 

Συντονιστής πολιτικής συνηγορίας 

a.chatzivasileiou@wwf.gr 

Λεμπέση 21, Αθήνα, 11743 

Το ιστορικό εγχείρημα συγγραφής του 

πρώτου κλιματικού νόμου για την Ελλάδα, 

που προτείναμε στην κυβέρνηση ήδη από το 

2019, φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία 

ολοκλήρωσης του τις επόμενες μόλις ημέρες. 

Ένας αποτελεσματικός κλιματικός νόμος είναι 

απαραίτητο να μην περιοριστεί στα θέματα 

μείωσης των εκπομπών από συγκεκριμένους 

τομείς.  

Η κλιματική κρίση, η οποία ήδη εκδηλώνεται 

και στη χώρα μας, σε αρκετές περιπτώσεις 

με δριμύτητα, είναι μια ευκαιρία γενναίας 

αναμέτρησης της Ελλάδας με βαθιές 

παθογένειες  που  διαχρονικά  βυθίζουν  την  

κοινωνία,  την  οικονομία  και  την  ίδια  τη  

δημοκρατία  σε στασιμότητα και αναπτυξιακή 

ένδεια. Αυτές οι παθογένειες και συστημικές 

ανεπάρκειες, πολλές από τις οποίες έχει 

επισημάνει, μεταξύ άλλων, και η Επιτροπή 

Πισσαρίδη στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την 

Ελληνική  Οικονομία, υποσκάπτουν  τις  

δυνατότητες  της  χώρας  να  αντιμετωπίσει  

με  επιτυχία  την κλιματική αλλαγή.  
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