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Συμφωνία Παρισιού (state of play)   
 Στις 12 Δεκεμβρίου 2015, στην 21η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης 

Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή τον Δεκέμβριο 
του 2015, συμφωνήθηκε από τα Μέρη της Σύμβασης, η Συμφωνία του 
Παρισιού, με την Απόφαση 1/CP21.  

 
 Η Συμφωνία του Παρισιού είναι μια νομικώς δεσμευτική πολυμερής 

συμφωνία που έχει εγκριθεί από 195 χώρες. 
 
  Η Συμφωνία του Παρισιού παρέχει σαφείς κατευθυντήριους στόχους 

για όλες αυτές τις προσπάθειες, γεγονός που είχε αποτελέσει σημαντικό 
αίτημα της ΕΕ.  



Συμφωνία Παρισιού (state of play) 
 Σε ότι αφορά τον μετριασμό, στη Συμφωνία ορίζεται μακροπρόθεσμος 

στόχος διατήρησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα πολύ 
κατώτερα των 2°C και συνέχισης των προσπαθειών περιορισμού της στον 
1,5°C. Για τον σκοπό αυτό, οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να φτάσουν 
στα ανώτατα επίπεδά τους το συντομότερο δυνατόν και στη συνέχεια να 
μειωθούν ταχέως, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ εκπομπών και 
καταβοθρών διοξειδίου (ήτοι, κλιματική ουδετερότητα) κατά το δεύτερο 
ήμισυ του αιώνα, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.  

 
 Η Συμφωνία επισημαίνει, επίσης, τη σημασία των δράσεων προσαρμογής 

ορίζοντας μακροπρόθεσμο στόχο για την προσαρμογή προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να περιοριστεί η ευπάθεια σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 



Συμφωνία Παρισιού (state of play) 
 

 Τον πυρήνα της συμφωνίας αποτελεί μια νομικώς δεσμευτική διάταξη, 
σύμφωνα με την οποία κάθε Μέρος οφείλει να καταρτίσει, να 
παρουσιάσει και να τηρήσει όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξες διαδοχικές 
εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς για τον μετριασμό, στις 
οποίες θα αποτυπώνεται η πρόοδος με την πάροδο του χρόνου.  

 Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτών των προθέσεων 
συνεισφοράς, τα Μέρη θα εφαρμόσουν εγχώρια μέτρα μετριασμού. 

 



Συμφωνία Παρισιού (state of play) 
 Στις 22 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε τελετή υπογραφής 

της Συμφωνίας στη Νέα Υόρκη. Tην εν λόγω Συμφωνία 
υπόγραψε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης. 

 Στις 23 Δεκεμβρίου 2016 η Κυπριακή Δημοκρατία 
ολοκλήρωσε τη διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας του 
Παρισιού με τη θέσπιση του Νόμου 30(ΙΙΙ)/2016 «ο Περί της 
Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή 
(κυρωτικός) Νόμος του 2016.   

 Η Συμφωνία, τίθεται σε ισχύ το 2020.  
 
 

 
 



              

           

        

Στόχοι για την Ευρώπη 



Στόχοι για την Ευρώπη 
 Μέσα από τη Συμφωνία του Παρισιού, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 

ανέλαβαν δέσμευση για την από κοινού επίτευξη έως το 2030 στόχου μείωσης 
των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% για το σύνολο της 
οικονομίας σε σύγκριση με το 1990 για το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και 
την ενέργεια με ορίζοντα το 2030.  

 Ο στόχος σε επίπεδο ΕΕ θα κατανεμηθεί μεταξύ του Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ) και του 
στόχου που θα πρέπει να υλοποιήσουν συλλογικά τα κράτη μέλη στους τομείς 
εκτός του εν λόγω συστήματος.  

 Ο τομέας ΣΕΔΕ θα πρέπει να επιτύχει μείωση 43% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου το 2030 και ο τομέας εκτός ΣΕΔΕ μείωση 30%, αμφότεροι σε 
σύγκριση με το 2005. 



              

           

        
              
        

Στόχοι για την Κύπρο 



Στόχοι για την Κύπρο 
     
 Η συλλογική προσπάθεια για τον τομέα εκτός ΣΕΔΕ θα 

κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη 
σχετικά κριτήρια και κυρίως τον σχετικό πλούτο, βάσει του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ.  

 
Ως εκ τούτου, οι εθνικοί στόχοι μέχρι το 2030 για τα κράτη μέλη 

της ΕΕ θα διακυμανθούν από 0% - 40% σε σχέση με το 2005.  
 
Ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

αναμένεται να καθοριστεί για την Κύπρο θα είναι μεταξύ 23-
25% από τα επίπεδα του 2005.  



Στόχοι για την Κύπρο 
 Εκτιμάται ότι, για την επίτευξη του νέου αυτού στόχου θα 

απαιτηθούν αλλαγές κυρίως στον τομέα της ενέργειας με 
κατάλληλη διείσδυση καθαρότερων καυσίμων (π.χ. φυσικού 
αερίου), προώθηση κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για 
περεταίρω εξοικονόμηση ενέργειας και διείσδυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστούν κατάλληλα και οι 
σχετικές πολιτικές και μέτρα από τους άλλους επιμέρους τομείς, 
όπως των μεταφορών, της γεωργίας, της βιομηχανίας, της χρήσης 
γης και της διαχείρισης αποβλήτων. 



Στόχοι για την Κύπρο 
     Η Κύπρος, παρά τον φιλόδοξο στόχο που αναμένεται να 

αναλάβει, εκτιμάται ότι με την κατάρτιση και εφαρμογή των 
κατάλληλων πολιτικών και μέτρων προς επίτευξή του, θα 
ανεξαρτητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα μεταβεί σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  

Μέσα από το νέο πακέτο κλίμα και ενέργειας της ΕΕ, η Κύπρος θα 
μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα 
οποία θα υποστηρίζουν την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών 
και μέτρων. Καταληκτικά, με την κύρωση της εν λόγω Συμφωνίας, 
η Κύπρος δεν αναλαμβάνει πρόσθετες δεσμεύσεις πέραν των 
υποχρεώσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ. 

 



              

           

        
              
        

Ενέργειες - Δράσεις  



Ενέργειες - Δράσεις 
 

 Κατάρτιση του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για το 
Κλίμα και την Ενέργεια   

 Ενσωμάτωση του στρατηγικού σχεδιασμού και  υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την υλοποίηση των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια. 

 Ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των υπευθύνων για την κλιματική και 
ενεργειακή πολιτική σε εθνικό επίπεδο. 

 Ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος διακυβέρνησης χωρίς 
περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις, το οποίο θα συντελέσει ώστε να 
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων μας. 

 Διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κατάθεσης σχετικής 
Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 



Ενέργειες - Δράσεις 
 

 Ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου για το Κλίμα και την Ενέργεια 
 Θα καλύπτει την περίοδο από το 2021 έως το 2030. 
 Θα ενσωματώνει στοιχεία για την ενέργεια και το κλίμα, και πρέπει να είναι 

ολιστικό και να αντικατοπτρίζει τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης.  
 Θα είναι σύντομο, συγχρονισμένο έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού υψηλού 

επιπέδου.  
 Θα περιγράφει το εθνικό ενεργειακό σύστημα, την εθνική πολιτική για το 

κλίμα και το εθνικό πλαίσιο πολιτικής για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής 
Ένωσης, περιλαμβάνοντας συναφείς εθνικές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις. 

 Στόχος η ετοιμασία του πρώτου Εθνικού Σχεδίου εντός του 2018. 

 



Ενέργειες - Δράσεις 
 

 Ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής 

 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών 
 Δημόσιες και κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεις με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς 
 Διαμόρφωση πλαίσιου ενδεικνυόμενων δράσεων 

προσαρμογής το οποίο αποτελεί την Εθνική Στρατηγική 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

  
 



Ενέργειες - Δράσεις 
 

 Ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής 

 Στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής: 
 Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής της Κύπρου στις 

παρατηρημένες και προβλεπόμενες μεταβολές του 
κλίματος  

 Αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των 
αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με τον 
πιο ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο  

  
 



Ενέργειες - Δράσεις 
 

 Ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής 

 Στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής: 
 Συμβολή στην προώθηση της αειφόρου, πράσινης και 

γαλάζιας ανάπτυξης 
Ορθολογιστική διαχείριση πόρων 
 Βελτίωση της αποδοτικότητας παραγωγής και  

προστασία των υποδομών 
 



Ενέργειες - Δράσεις 
 

 Ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής 

 Στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής: 
 Αναζωογόνηση της οικονομίας με νέες ευκαιρίες τόσο 

για την αγορά, με επενδύσεις σε καινοτόμες 
τεχνολογίες και προϊόντα ανθεκτικά στην κλιματική 
αλλαγή 

 Βελτίωση της δημόσιας υγείας, της ευημερίας και της 
ποιότητας ζωής των πολιτών  

Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
 



 
Ευχαριστώ 


	�Συμφωνία του Παρισιού – �Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Στόχοι για την Ευρώπη
	Slide Number 8
	Στόχοι για την Κύπρο
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Ενέργειες - Δράσεις 
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

