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Προτάςεισ  τησ Δ.Ε. του ΣΕΕ/ΣΚΜ για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 

και τη Μετάβαςη ςτην κλιματική ουδετερότητα και προςαρμογή ςτην κλιματική αλλαγή 

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ κεωρεί επιβεβλθμζνθ τθν ψιφιςθ ενόσ κλιματικοφ νόμου, για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων διατιρθςθσ τθσ φφςθσ, απεξάρτθςθσ από τα ορυκτά καφςιμα, μείωςθσ των 

εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και τελικά τθσ κλιματικισ ουδετερότθτασ. 

Ο κλιματικόσ νόμοσ οφείλει να προβλζπει γενναίεσ πολιτικζσ, οι οποίεσ όμωσ για να είναι 

εφαρμόςιμεσ πρζπει να ςυνοδεφονται από τθν ανάλογθ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ. 

Από τθν άλλθ μεριά, ο κλιματικόσ νόμοσ πρζπει να διαςφαλίηει τθν δίκαιθ μετάβαςθ για το 

ςφνολο τθσ κοινωνίασ. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ χαιρετίηει τθν κατάκεςθ του ςχεδίου νόμου, κακϊσ και τθν επαρκι περίοδο 

δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και κατακζτει προτάςεισ για τθν βελτίωςθ του. 

 

Γενικά  

 Το Σ.Ν. Θα πρζπει να προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε. Οδθγίεσ για τθν 

ενεργειακι αποδοτικότθτα Fit 55 

 Στο Σ.Ν δεν περιλαμβάνονται ςτόχοι για τθ μείωςθ τθσ ςπατάλθσ τροφίμων, τθσ 

προϊκθςθσ τθσ ιπιασ μετακίνθςθσ, οφτε για τον πρωτογενι τομζα τθσ οικονομίασ. 

 Παράλλθλα πρζπει να επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν 

αποβλιτων και εφαρμογισ γενναίων πολιτικϊν κυκλικότθτασ, εφαρμόηοντασ τα 

κίνθτρα και αντικίνθτρα ωσ προσ τθν ταφι. 

 

Άρθρο 1 κοπόσ 

Προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτθν πρϊτθ παράγραφο θ «αςφάλεια δικαίου ςτουσ 

παραγωγοφσ και καταναλωτζσ» και θ ομαλι μετάβαςθ τθσ οικονομίασ «και τθσ κοινωνίασ» 

ςτθν κλιματικι ουδετερότθτα. 

 

Άρθρο 6 Περιφερειακά χζδια για την Προςαρμογή ςτην Κλιματική Αλλαγή 

Θα πρζπει να ολοκλθρωκοφν άμεςα τα περιφερειακά ςχζδια προςαρμογισ ςτθν κλιματικι 

αλλαγι και να γίνουν πραγματικά εργαλεία για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι. 

Προτείνεται θ καταγραφι όλων των δεικτϊν τρωτότθτασ να αναρτθκοφν ςε ζναν χάρτθ 

ϊςτε να διευκολυνκεί και θ διαδικαςία αςφάλειασ των υποδομϊν ζναντι των κλιματικϊν 

κινδφνων. Παράλλθλα οι δείκτεσ κλιματικισ τρωτότθτασ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 



ςτισ μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (άρκρο 15), για να γίνει όμωσ εφικτό κάτι τζτοιο 

κα πρζπει να αναπτυχκοφν εργαλεία και ειδικζσ βάςεισ δεδομζνων. Με τον τρόπο αυτό κα 

προςτατευτεί και θ ανκρϊπινθ ηωι αλλά και θ αξία των υποδομϊν.  

 

Άρθρο 12 Μζτρα προώθηςησ των οχημάτων μηδενικών εκπομπών 

Α. Δημόςια ςυγκοινωνία  

 Ο ςτόχοσ τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν κα πρζπει να περάςει μζςα από τθ δθμόςια 

ςυγκοινωνία κάτι που δεν αποτυπϊνεται ςτον κλιματικό νόμο. Προτείνεται το 80% 

των δθμόςιων μεταφορϊν να είναι χαμθλϊν ι μθδενικϊν εκπομπϊν μζχρι το 2030, 

δράςθ που κα ζχει πολλαπλά οφζλθ (εκπομπζσ, ατμοςφαιρικι ρφπανςθ) Σχετικόσ 

ςτόχοσ κα πρζπει να ενταχκεί και ςτα δθμοτικά ςχζδια με τθν προϊκθςθ τθσ ιπιασ 

αςτικισ κινθτικότθτασ.  

 Η προϊκθςθ τθσ αςτικισ ςυγκοινωνίασ κα πρζπει να είναι από τα πρϊτα μζτρα 

μείωςθσ εκπομπϊν. Οι υφιςτάμενοι διαγωνιςμοί των 770 νζων αςτικϊν 

λεωφορείων κα πρζπει να ακολουκιςουν τισ επιταγζσ του κλιματικοφ νόμου και 

αυτά άμεςα να μετατραποφν ςε θλεκτρικά οχιματα αντί πετρελαίου . Με τον τρόπο 

αυτό και θ πολιτεία κα μπορεί να δείξει ότι αναλαμβάνει άμεςθ δράςθ ςτα κζμα 

του κλίματοσ. Η παράταςθ του διαγωνιςμοφ αγοράσ 770 νζων αςτικϊν λεωφορείων 

κα πρζπει να αξιοποιθκεί ωσ ευκαιρία  

 Το Εκνικό Σχζδιο για τθν Ηλεκτροκίνθςθ κα πρζπει να κωδικοποιείται ςυςτθματικά, 

να υπάρχει ζνασ κοινόσ ιςτότοποσ για τθν εφρεςθ όλων των ΦΕΚ, εγκυκλίων κτλ. 

 Η θλεκτροκίνθςθ πρζπει να βαςίηεται ςτθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΠΕ, ςυνεπϊσ 

οι ςτόχοι που τίκενται ςτο παρόν άρκρο πρζπει να ςυμβαδίηουν με τθν επάρκεια 

τροφοδότθςθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ από ΑΠΕ. 

Β. Εναλλακτικά καφςιμα  

 Στο Σ.Ν δε γίνεται καμία αναφορά ςτα εναλλακτικά καφςιμα  

Γ. Εναλλακτικά καφςιμα ςτισ αεροπορικζσ και ναυτιλιακζσ μεταφορζσ  

 Στο Σ.Ν δε γίνεται καμία αναφορά ςτα εναλλακτικά καφςιμα των αεροπορικϊν και 

ναυτιλιακϊν μεταφορϊν  

 

Άρθρο 13 Δημοτικά χζδια Μείωςησ Εκπομπών 

 Το άρκρο είναι ςαφζςτατα κετικό. Θεωροφμε, όμωσ, ότι θ αξιοπιςτία των ΔθΣΜΕ 

κα εξαςφαλιςτεί με τθν ενεργότερθ ςυμμετοχι των Διμων και ςε άλλα ςτάδια του 

ςχεδιαςμοφ και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν κλιματικι 

αλλαγι. 

 Πιςτεφουμε ότι είναι αναγκαίο να αποςαφθνιςτεί εάν ςτο ΔθΣΜΕ περιλαμβάνονται 

τα μζτρα για τθν μείωςθ εκπομπϊν που παράγονται από τισ δραςτθριότθτεσ του 

ΟΤΑ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, ι γενικότερα από τισ δραςτθριότθτεσ οι 

οποίεσ πραγματοποιοφνται εντόσ των ορίων του.  

 



Άρθρο 14 Μζτρα για τη μείωςη των εκπομπών από τα κτίρια 

Παράγραφος 4  

 Η παράγραφοσ 21 του ν. 4067/2012 ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 100 του νόμου 

4759/2020. 

 Το 30% κάλυψθ δεν τεκμθριϊνεται, γιατί όχι 50% ι 90% ι όςο είναι διακζςιμο ενϊ 

εξαιροφνται τα κτίρια κάτω των 500 τ.μ. ;  Θα μποροφςε να είναι υποχρεωτικι θ 

κάλυψθ όλων των ελευκζρων δωμάτων Ή θ περαιτζρω ςυμπλιρωςθ των 

ελεφκερων δωμάτων πζρα των απαιτιςεων του ΚΕΝΑΚ . Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ 

βάςει τθσ απαίτθςθσ του nzeb κτιρίων θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ καλφπτεται από 

τισ απαιτιςεισ του ΚΕΝΑΚ. Απαιτείται λοιπόν καλφτερθ κωδικοποίθςθ του νόμου.  

 Η εξαίρεςθ των τουριςτικϊν καταλυμάτων δεν καλφπτεται με αντίςτοιχθ απαίτθςθ 

ςε άλλο άρκρο του Σ.Ν ενϊ υπάρχει υποχρεωτικότθτα μείωςθσ 

εκπομπϊν; Παράλλθλα κα πρζπει να βοθκθκοφν κεςμικά οι διαδικαςίεσ virtual net 

metering για τισ περιπτϊςεισ κτιρίων που δεν μποροφν αποδεδειγμζνα να κάνουν 

netmetering.  

 Θα πρζπει να μελετθκεί ο προτεινόμενοσ ενεργειακόσ κανονιςμόσ τθσ Ε.Ε και να 

ενςωματωκοφν ςε εφκολο χρονικό διάςτθμα οι απαιτιςεισ του ςτον κλιματικό 

νόμο. Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να γίνει κωδικοποίθςθ όλων των απαιτιςεων για τισ 

νζεσ οικοδομικζσ άδειεσ. 

Παράγραφος 5  

 Η παράγραφοσ 12 του άρκρου 7 του ν. 4342/2015 ζχει ιδθ αντικαταςτακεί με το 

Άρκρο 6 ΝΟΜΟΣ 4843/2021.  

 Για το ςφνολο των κτιρίων του δθμοςίου τομζα και χϊρων ςυνάκροιςθσ κοινοφ να 

προβλεφκοφν α. Θζςεισ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων β. Στακμοί φόρτιςθσ θλεκτρικϊν 

οχθμάτων.  

 Προτείνεται για πανεπιςτθμιακά κτίρια και τθ πανεπιςτθμιακι κοινότθτα κα πρζπει 

να ηθτθκοφν carbon plans πεδίου εφαρμογισ 1, 2 και 3 για λόγουσ εκπαιδευτικοφσ 

αλλά και ανταγωνιςμοφ με τα πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ που εφαρμόηουν 

τζτοιεσ πρακτικζσ εδϊ και αρκετά ζτθ.  

 Για τθ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ του άρκρου δεν είναι ξεκάκαρο αν ςε όλο το 

υφιςτάμενο κτιριακό δυναμικό ι αποκλειςτικά τα νζα κτίρια. Παράλλθλα κα 

μποροφςε να αναφορά αρχικά κτίρια δθμοςίου, τριτογενι τομζα κ.α., με εξαίρεςθ 

τισ κατοικίεσ ι χωρίσ υποχρεωτικότθτα ςε αυτζσ.  

 Σχετικά με τα κτίρια είναι ςθμαντικό να ενταχκεί ςτον κλιματικό νόμο θ ζννοια του 

εμπεριεχόμενου άνκρακα. Συγκεκριμζνα είναι ςθμαντικό να ενταχκεί υπολογιςμόσ 

του ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ από τθ καταςκευι και τθ λειτουργία του κτιρίου, 

δθλαδι τθ διάρκεια ηωισ του. Για τον υπολογιςμό του LCA μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν διεκνισ μζκοδοι όπωσ θ DGNB, LEED, BREEAM. Σχετικά με τον 

υπολογιςμό ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ των υλικϊν κα πρζπει να αναπτυχκεί βάςθ 

δεδομζνων υλικϊν ενϊ είναι ςθμαντικό να υπάρξει και θ απαίτθςθ για EPDs , 

environmental product declaration. Σχετικζσ βάςεισ δεδομζνων είναι διακζςιμεσ 

όπωσ θ European Sustainable Construction Database ESUCO με προτεραιότθτα ςτισ 

Ελλθνικζσ παραγωγικζσ εταιρείεσ και τςιμεντοβιομθχανίεσ.  

 



Άρθρο 15 Ενδυνάμωςη τησ διάςταςησ τησ κλιματικήσ αλλαγήσ ςτην περιβαλλοντική 

αδειοδότηςη 

 Το άρκρο πρζπει να επεκτείνει τθν ιςχφ του όχι μόνο ςτισ περιβαλλοντικζσ 

αδειοδοτιςεισ, αλλά και ςε όλα τα εργαλεία ςχεδιαςμοφ, όπωσ ΣΜΠΕ, ΕΧΣ κλπ. 

 Για παράδειγμα, το ΕΧΣ για τθν Ανάπλαςθ του παραλιακοφ Μετϊπου 

Θεςςαλονίκθσ, το οποίο βρίςκεται ςε διαβοφλευςθ, κα πρζπει κεςμικά να 

υπακοφει ςτον κλιματικό νόμο. Αν όχι, υπάρχει ο κίνδυνοσ να ανατραποφν 

ςχεδιαςμοί τθν ςτιγμι των επιμζρουσ μελετϊν και περιβαλλοντικϊν 

αδειοδοτιςεων δραςτθριοτιτων. 

 

Άρθρο 16 Μείωςη εκπομπών από εγκαταςτάςεισ 

Παράγραφος 1  

  Σχετικά με τθν κατϋελάχιςτον μείωςθ των εκπομπϊν κατά 30% ζωσ το 2030 ςε ςχζςθ με το 

2022 ζχουμε να ςχολιάςουμε τα παρακάτω 

 Η οριηόντια αυτι δζςμευςθ δεν εξετάηει αν οι επιχειριςεισ ζχουν λάβει μζτρα μζχρι 

ςιμερα και τυχόν δράςεισ που ιδθ ζχουν ιδθ υλοποιθκεί. Κατά ςυνζπεια το μζτρο 

δε μπορεί να είναι οριηόντιο ενϊ το 2022 δε μπορεί να κεωρθκεί ζτοσ βάςθσ    

 Παράλλθλα για τισ εκπομπζσ δεν ξεκακαρίηεται αν αυτζσ αφοροφν ςε πεδίο 

εφαρμογισ 1, 2 ι και 3  

 Η εξαίρεςθ των εγκαταςτάςεων που δεν ανικουν ςτθν κατθγορία Α του άρκρου 1 

του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αφορά ςε χιλιάδεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα. Θα 

μποροφςαν να δθμιουργθκοφν απλζσ πρακτικζσ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν τουσ. 

Το ςυγκεκριμζνο αποτελεί ζνα ςθμαντικό κενό κακϊσ θ Ελλθνικι οικονομία είναι 

δομθμζνθ ςε πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Nα ςθμειωκεί ότι το περιβαλλοντικό 

αποτφπωμα των μικρομεςαίων επιχειριςεων, με ζμφαςθ ςτισ πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ (απαςχόλθςθ 0-9 εργαηομζνων / 96,2% του ςυνόλου των ελλθνικϊν 

επιχειριςεων), είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό. Εκτιμάται ότι ςτθν Ελλάδα οι ΜμΕ 

ευκφνονται για το 15%-20% των ςυνολικϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. 

 Απαιτοφνται ειδικά μζτρα για τθν ενεργοβόρα βιομθχανία (τςιμεντοβιομθχανία και 

χάλυβα) 

Παράγραφος 5  

 Για τουσ ςυντελεςτζσ εκπομπϊν απαιτείται ετιςια δθμοςιοποίθςθ τουσ 

από το υπουργείο, εργαλεία και μεκοδολογία.  

 

Άρθρο 19 Αςφάλιςη κινδφνου από την κλιματική αλλαγή 

 Η αςφάλιςθ κινδφνου αφορά μόνο ςε νζα κτίρια ενϊ ο άμεςοσ κίνδυνοσ 

είναι ςτα υφιςτάμενο κτιριακό δυναμικό, ςυνεπϊσ το μζτρο κα πρζπει να 

επανεξεταςτεί. 

 Επίςθσ κα πρζπει να προβλζπεται ςτο νόμο θ διαδικαςία με τθν οποία κα 

εκπονθκοφν ςυςτιματα / μζκοδοι εκτίμθςθσ και, πικανόν, πρόλθψθσ του κινδφνου. 



 

 

Άρθρο 24 Διαδικτυακόσ τόποσ κλιματικοφ διαλόγου 

 Προτείνουμε θ πρόβλεψθ του διαδικτυακοφ φόρουμ να ζχει μια ςυγκροτθμζνθ 

μορφι. Το Τεχνικό Επιμελθτιριο, ωσ Σφμβουλοσ τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ, μπορεί 

να ζχει διακριτό, προβλεπόμενο από το νόμο, ρόλο ςτθν κωδικοποίθςθ του 

διαλόγου, ςτθν τεκμθρίωςθ και ςτισ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ. 

 

Για τθ ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Ο Πρόεδροσ 

Γεϊργιοσ Τςακοφμθσ 

 
 

 

 


