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Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος
Δράσεις 2020 – 2022
 υμμετοχή στην διαβούλευση σε 7 χέδια 

Νόμου και Εθνικά χέδια / Προγράμματα

 Διοργάνωση 2 σεμιναρίων για την 

Περιβαλλοντική Νομοθεσία & αδειοδότηση

 Ομάδα Εργασίας για την αποκατάσταση 

της λίμνης Κορώνειας

 Θέσεις για το Παραλιακό Μέτωπο 

Θεσσαλονίκης

 Προτάσεις στο ΤΠΕΝ για τα σημαντικά 

περιβαλλοντικά προβλήματα της ΠΚΜ

 Διοργάνωση 2 σεμιναρίων για την 

Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ

 Ομάδα Εργασίας για την αέρια ρύπανση

 Ομάδα Εργασίας για την διαχείριση των 

ΑΕΚΚ και την χρήση δευτερογενών υλικών 2

Προτεραιότητες 2020 – 2024

Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο: 
παρακολούθηση, επεξεργασία, σχολιασμός 
και προτάσεις για το περιβάλλον 

Προστατευόμενες περιοχές Κεντρικής 
Μακεδονίας και θαλάσσια οικοσυστήματα –
Έμφαση στην αποκατάσταση λίμνης 
Κορώνειας

Περιβαλλοντική διάσταση μεγάλων έργων και 
δραστηριοτήτων στην ΠΚΜ

Τδατικοί πόροι

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Κλιματική Αλλαγή – Κυκλική Οικονομία

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών



Σι σημαίνει κλιματική αλλαγή 

 Η υμφωνία Παρισίων (2015)

φιλοδοξεί να μειώσει την υπερθέρμανση αρκετά πιο κάτω από τους 2°C σε σχέση 

με την προβιομηχανική εποχή ενώ θέτει ως στόχο τον περιορισμό της αύξησης σε 

1,5°C

 Σο 2019 η θερμοκρασία της Γης είχε αυξηθεί κατά 1,1οC

 Σζον Ρόκστρομ, επικεφαλής της Κλιματικής Ερευνας του Ινστιτούτου Potsdam: 

«Γίνεται όλο και χειρότερο όςο ξεπερνάμε τον 1,5 βακμό. Έχουμε όλα τα επιςτθμονικά 

ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ο ςτόχοσ του 1,5 βακμοφ είναι το όριο του αςφαλοφσ κλίματοσ 

για τον πλανιτθ. Μόλισ τον ξεπεράςουμε, μπαίνουμε ςε μία επιςτθμονικά επικίνδυνθ ηώνθ, με 

πολφ αυξθμζνο ρίςκο.»

 https://www.ipcc.ch:

+1,5ο C Καταστροφή 70% κοραλλιογενών υφάλων

+2ο C Καταστροφή 99% κοραλλιογενών υφάλων /βιότοποι ψαριών – αλιεία 3



Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα
4

 Σενάριο +1,5°C 

 Αύξηση κατά 41% των δασικών εκτάσεων που θα 
καίγονται ετησίως

 Αύξηση κατά 173% των ακραίων καυσώνων, που 
κανονικά εμφανίζονται μία φορά στα είκοσι 
χρόνια

 Αύξηση κατά 10% των ραγδαίων βροχοπτώσεων.

 Σενάριο +2°C

 Αύξηση κατά 62% των δασικών εκτάσεων που θα 
καίγονται ετησίως

 Αύξηση κατά 478% των ακραίων καυσώνων, που 
κανονικά εμφανίζονται μία φορά στα είκοσι 
χρόνια

 Αύξηση κατά 21% των ραγδαίων βροχοπτώσεων.
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Κλιματικός Νόμος 4936/2022

 Σκοπός

 βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της 
Ελλάδας – μείωση εκπομπών και αύξηση απορροφήσεων

 διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας, έως το 2050, σε κλιματική 
ουδετερότητα με τον πλέον περιβαλλοντικά  βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. 

 Ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι  - μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου

 Έτος 2030 - 55%

 Έτος 2040 - 80% 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990
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Για την υλοποίηση και παρακολούθηση 
των στόχων θεσπίζονται: 

1. Η Εθνική τρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΠΚΑ)

2. Tα Περιφερειακά χέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΚΠΑ)

3. Σομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα στους ακόλουθους τομείς: α) παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας, β) μεταφορές, γ) βιομηχανία, δ) κτίρια, ε) γεωργία και κτηνοτροφία, στ) 
απόβλητα, ζ) δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγή χρήσεων γης και δασοπονίας 

4. Δημοτικά χέδια Μείωσης Εκπομπών με στόχο τη μείωση εκπομπών (10%) για το έτος 2025 και 
(30%) για το έτος 2030, (έτος βάσης 2019)

i. Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – ΤΚΚΠΠ

ii. Διαδικτυακός τόπος Κλιματικού διαλόγου – ΟΥΤΠΕΚΑ

iii. Ετήσια έκθεση προόδου – ΤΠΕΝ

iv. Εθνικό υμβούλιο για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – ΤΚΚΠΠ

v. Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής - ΤΠΕΝ



Ειδικές Διατάξεις 
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Μέτρα

 Εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ, ανανεώσιμα αέρια και 
καύσιμα

 Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος αστικών και 
περιαστικών περιοχών 

 Διαχείριση αποβλήτων – κυκλική οικονομία 
 Ενίσχυση Υυσικών οικοσυστημάτων

 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Παύση παραγωγής από στερεά ορυκτά καύσιμα από την 31η 

Δεκεμβρίου 2028 
• Δυνατότητα επίσπευσης στόχου/ Επάρκεια ισχύος – ασφάλεια 

εφοδιασμού
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Μέτρα προώθησης των οχημάτων 

μηδενικών εκπομπών 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2024 
 (1/4) τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 

χρήσης, που ταξινοµούνται ανά εταιρεία σωρευτικά, είναι αµιγώς 

ηλεκτρικά οχήµατα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα εξωτερικής 

φόρτισης, ρύπων έως πενήντα (50) γραµµαρίων διοξειδίου του 

άνθρακα, ανά χιλιόµετρο (CO2/χλµ).

 Από την 1η Ιανουαρίου 2026

 Οχήματα μηδενικών εκπομπών όλα τα νέα  ΣΑΞΙ και το (1/3) 

οχημάτων εκμίσθωσης σε τρίτους στην Περιφέρεια Αττικής και στην 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης

 Δημόσιες συμβάσεις
 Δυνατότητα αξιολόγησης προσφορών οχημάτων μηδενικών 

εκπομπών σε ελάχιστο 5% για προμήθεια ή για παροχή υπηρεσιών 

χρήσης οχημάτων 
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Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών 

από τα κτίρια

 Από την 1η Ιανουαρίου 2025 
 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου 

θέρµανσης.

 Από την 1η Ιανουαρίου 2030 

 επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρµανσης, 

αναµεµειγµένο σε ποσοστό τουλάχιστον (30%) κατ’ όγκο µε ανανεώσιµα 

υγρά καύσιµα.

 Από την 1η Ιανουαρίου 2023 
 Ειδικά κτίρια >500m3 υποχρεούνται να εγκαταστήσουν φ/β ή θερμικά 

ηλιακά στο (30%) της κάλυψης 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2023 
 στο χέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του 

ν. 4342/2015 (Α΄ 143), συµπεριλαµβάνεται ο υπολογισµός του 

ανθρακικού αποτυπώµατος των κτιρίων, σύµφωνα µε το πρότυπο «ISO 

14064-1:2018», κατηγορίας 1 και 2 ή µε άλλη αντίστοιχη µέθοδο.
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Προσεγγίζοντας το ISO 

14064

11



Η επόμενη μέρα των 

ΠΕΑ με ενσωμάτωση 

του embodied 

carbon;
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Διάσταση της κλιματικής αλλαγής 

στην περιβαλλοντική αδειοδότηση

 Έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 

υποχρεούνται σε µείωση εκποµπών κατά (30%), έως το 2030 σε σχέση µε το έτος 

2019, µε αναγωγή στην κατάλληλη µονάδα προϊόντος και έργου. 
 Από το 2026, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της παρ. 1 υποβάλλει 

έκθεση σχετικά µε τις εκποµπές του προηγούµενου έτους. 

 Από την 1/1/2024 ενεργοποιείται το άρθρο 18 σχετικά µε την ενδυνάµωση της 

διάστασης της κλιµατικής αλλαγής στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και των 

περιεχομένων των ΜΠΕ
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Ενδυνάμωση της διάστασης της κλιματικής 

αλλαγής στην περιβαλλοντική αδειοδότηση

 Ποσοτική εκτίμηση άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 

σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και μετά το πέρας λειτουργίας

 Έλεγχος της συµβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας, 

 ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων µείωσης των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου και του ΕΕΚ, 

 την αποτύπωση του τρόπου συµβολής στην κλιµατική ουδετερότητα το 2050, 

 την καταγραφή των ανωτέρω στο πρόγραµµα παρακολούθησης της παρ. 7 

και 

 τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τον µετριασµό των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου µε ποσοτική τους ανάλυση, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 υμπερίληψη των παραπάνω πληροφοριών στην μη τεχνική περίληψη της ΜΠΕ

14



Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών 

από επιχειρήσεις

Έως την 31η Οκτωβρίου 2023
 υποχρέωση υποβολής έκθεσης σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα για 

το έτος αναφοράς 2022, σε δημόσια προσβάσιμη  ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων (ΟΥΤΠΕΚΑ). την έκθεση συμπεριλαμβάνονται εθελοντικοί 
στόχοι και δράσεις μείωσης των εκπομπών 

 Τπόχρεοι:

1) οι εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 
2) τα πιστωτικά ιδρύματα, 
3) οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
4) οι επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
5) οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, 
6) οι εταιρείες ταχυμεταφορών, 
7) οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
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Ο ρόλος του μηχανικού 

 υνεργασία με κλιματικούς επιστήμονες 

 Επιλογές τεχνικών λύσεων που εξυπηρετούν τους 

σκοπούς και τις υποχρεώσεις του κλιματικού νόμου

 Να μελετά όλα τα επιστημονικά δεδομένα και να 

εφαρμόζει αυτό που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο 

υπό το πρίσμα του νόμου

16



Θέσεις της Μ.Ε. 

 Θεωρείται επιβεβλημένη και θετική η ψήφιση του κλιματικού νόμου

 Εντοπίζεται η έλλειψη πλήρους προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις του “fit
for 55” και ενσωμάτωσης των νέων δεσμεύσεων που απορρέουν από το 
REPowerEU

 Εκτιμάται ότι ο κλιματικός νόμος οφείλει να αναδεικνύει σαφείς στόχους 
στον αγροδιατροφικό τομέα και την σπάταλη τροφίμων, καθώς και στην 
διατήρηση της φύσης και την διαχείριση του νερού

 τον τομέα των μεταφορών, εντοπίζεται η πλήρης έλλειψη στόχων για τις 
δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ παραλείπονται οι εμπορευματικές μεταφορές 

 Οι ρυθμίσεις του κλιματικού νόμου οφείλουν να διέπουν όχι μόνο τις ΜΠΕ, 
όπως ορθά νομοθετείται, αλλά και άλλα εργαλεία σχεδιασμού, όπως οι 
ΜΠΕ και τα ΕΦ (πχ ΕΦ παραλιακού μετώπου Θεσσαλονίκης)

 Σο ΣΕΕ μπορεί και πρέπει να αναλάβει διακριτό ρόλο στα όργανα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως η Επιστημονική Επιτροπή για 
την κλιματική αλλαγή και ο διαδικτυακός τόπος διαλόγου
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Σας ευχαριστούμε!
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