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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,  

Σε συνέχεια της πρότασής μας προς την Κυβέρνηση για θέσπιση εθνικού κλιματικού νόμου ως 
δέσμευσης κατά τις 100 πρώτες μέρες διακυβέρνησης, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως στις 15 
Απριλίου θέσαμε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο ελληνικού κλιματικού νόμου. Μέσα από 
την πλατφόρμα klimatikosnomos.gr ευελπιστούμε πως θα επιτευχθεί ουσιαστική συμβολή κάθε 
ενδιαφερόμενου πολίτη ή φορέων στη διαμόρφωση μιας τελικής πρότασης για τη θέσπιση ενός 
πρωτοποριακού και προσανατολισμένου προς το μέλλον θεσμικού πλαισίου για τη μεγαλύτερη απειλή 
στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. 

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. 

Η συγκυρία, ειδικά ενόψει της COP26 που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη 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 
αλλαγής και να προσελκύσει όσο το δυνατόν νωρίτερα τις κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις 
καινοτομίας και προόδου προς την κλιματική ουδετερότητα.  

Όπως θα μπορέσετε να δείτε στο κείμενο που έχουμε θέσει σε δημόσια διαβούλευση και σε διαδικασία 
ανοιχτής και συμμετοχικής συνδιαμόρφωσης, οι ρυθμίσεις που προτείνουμε αποτελούν γενναία 
βήματα πολύ πιο μπροστά από τον ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο που συμφωνήθηκε την περασμένη 
βδομάδα σε επίπεδο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και Ευρωκοινοβουλίου.  

Προσαρμόζοντας στην ελληνική πραγματικότητα τις καλύτερες πρακτικές των υφιστάμενων κλιματικών 
νόμων και τις καλύτερες πρακτικές από άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η πρότασή μας κινείται πάνω σε τρεις 
βασικούς άξονες: 

1. Η επιστήμη βάζει τον πήχη για τις απαραίτητες δράσεις ανάσχεσης της κλιματικής κρίσης. 
Έτσι, η πρόταση νόμου: 

 Ορίζει ως νομικά δεσμευτικό στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2045, 
θεσπίζοντας κλιματικούς προϋπολογισμούς πενταετίας, οι οποίοι αναλύονται στα αντίστοιχης 
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διάρκειας εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) και παρακολουθούνται σε ετήσια 
βάση μέσα από κλιματικούς ισολογισμούς. 

 Κατά το πρότυπο όλων των κλιματικών νόμων, ορίζει ανεξάρτητο επιστημονικό όργανο 
(Κλιματική Αρχή), το οποίο είναι απαραιτήτως ανεξάρτητο από κομματικές ταυτίσεις και δεν 
υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή. 

 Ορίζει πλαίσιο για την απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος, με έμφαση στην 
απαραίτητη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 

 Προβλέπει πενταετείς κύκλους αξιολόγησης και αναβάθμισης στόχων και πολιτικής, ώστε να 
ταυτίζονται περισσότερο χρονικά με τους εκλογικούς κύκλους, να διορθώνονται έγκαιρα πιθανές 
αποκλίσεις και να λαμβάνονται υπόψη οι πιο πρόσφατες πολιτικές, τεχνολογικές και 
επιστημονικές εξελίξεις. 

2. Οι ισχυρές κοινωνίες διαμορφώνουν με διαφάνεια και συμμετοχικότητα τις καλύτερες 
λύσεις και πολιτικές για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Κάνουμε πράξη αυτή την ακλόνητη 
πεποίθηση, με τις παρακάτω προτεινόμενες διατάξεις: 

 Πρόβλεψη ότι η κλιματική σταθερότητα αποτελεί κοινό αγαθό και η διασφάλισή της θεσπίζεται 
ως δικαίωμα κάθε πολίτη. 

 Ισχυρή πρόνοια για κοινωνική συμμετοχή στην ενεργειακή μετάβαση, μέσα από δεσμευτικό 
στόχο 25% ηλεκτροπαραγωγής από ενεργειακές κοινότητες, το 10% των οποίων θα αφορά 
ευάλωτα νοικοκυριά και 1.000.000 ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων έως το 2030. 

 Ρυθμίσεις ενεργητικής και παθητικής δημοσιότητας, πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη, 
καθώς και επαρκείς προθεσμίες διαβούλευσης, το αποτέλεσμα των οποίων λαμβάνεται υπόψη 
ή απορρίπτεται κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης. 

 Σύσταση Φόρουμ Διαρκούς Κοινωνικής Διαβούλευσης, που αποτελεί και την πλατφόρμα 
ενημέρωσης, διαλόγου και συνεννόησης μεταξύ πολιτικών φορέων, πολιτών και οικονομικών 
παραγόντων. 

3. Σαφή μέτρα προσανατολισμού της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα, τα οποία 
καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των δημόσιων πολιτικών. Μεταξύ άλλων προτείνονται, και 
ευελπιστούμε πως κατά τη διαβούλευση θα εμπλουτιστούν σημαντικά, τα παρακάτω μέτρα: 

 Ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας με εμπροσθοβαρή δράση 
και υψηλότερους στόχους σε σχέση με το ισχύον ΕΣΕΚ, αλλά και με αυστηρά κριτήρια 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών. 

Πεδίο 
Στόχοι 2030 υφιστάμενου 

ΕΣΕΚ 
Στόχοι 2030 πρότασης 

κλιματικού νόμου 

Μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας  

min.35% 50% 

Μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  

~ 61% - 64% 85% 

Τελική κατανάλωση ενέργειας 
(μείωση σε σύγκριση με προβλέψεις 
2007) 

min. -38% min. -50% 

Μείωση αερίων του θερμοκηπίου  
(σε σύγκριση με επίπεδα 1990) 

min. -42% min. -65% 

 Απαραίτητη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και 
καθορισμού οικολογικών διαδρόμων, ως βασικής στρατηγικής για την προσαρμογή οικοτόπων 
και ειδών στην κλιματική αλλαγή. 

 Δημοσιοποίηση των κλιματικών κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ενσωμάτωσή τους 
στην εποπτική πολιτική. 

 Ετήσιος προγραμματισμός και απολογισμός του κυβερνητικού έργου για την εκτέλεση του 
κλιματικού προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Επισυνάπτουμε το σχέδιο πρότασης κλιματικού νόμου που έχουμε θέσει σε δημόσια συζήτηση και 
διαβούλευση. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Γνωρίζοντας πως ένας κλιματικός νόμος δεν αποτελεί κλαδική αρμοδιότητα ενός υπουργείου, αλλά 
καλύπτει σχεδόν το σύνολο του κυβερνητικού έργου, ζητάμε ακρόαση από εσάς και τα συναρμόδια 
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μέλη του κυβερνητικού συμβουλίου που εσείς θα ορίσετε, ώστε να σας παρουσιάσουμε το σκεπτικό 
των ρυθμίσεων που προτείνουμε. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό να συζητήσουμε σε περισσότερο 
βάθος τη σημασία των αλλαγών που είναι απαραίτητες ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί σε 
πρωταγωνίστρια στην αγωνιώδη παγκόσμια προσπάθεια αναχαίτισης της κλιματικής κρίσης. 

 

Με τιμή, 

  

 

Δημήτρης Καραβέλλας 

Γενικός Διευθυντής, WWF Ελλάς 

 

 

  


