
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία : Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και Κράτη Μέλη



Χαιρετισμός 
διαδικτυακού 
σεμιναρίου από 
τον κ. Ιερόθεο 
Παπαδόπουλο, 
Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαικής 
Ένωσης στην 
Κύπρο. 



Βιογραφικό Εκπαιδευτή 
-Νικόλαος 
Κορογιαννάκης

- LLB Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
1989
- LLM Ευρωπαϊκό Δίκαιο - ULB Βρυξέλλες 
1993
- Δικηγόρος και Μέλος του Δ.Σ. Αθηνών, 
Βρυξελλών (Liste E), Λουξεμβούργου (Liste
IV). 



Περιεχόμενα 
σεμιναρίου:

• Εισαγωγή: Τι είναι η πράσινη συμφωνία; 
• Πολιτική προγραμματική δέσμευση της Προέδρου της 

Επιτροπής του Κοινοβούλιού
• Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής - Βασικά 

νομοθετικά κείμενα
• Ανάλυση περιεχομένου κάποιων από τους βασικούς 

στόχους
Α. Από το αγρόκτημα στο πιάτο ‘’ From Farm to Fork’’ 
– Βιοποικιλότητα
Β. Οικοδόμηση και ανακαίνιση - «Κύμα 
ανακαινίσεων»
Γ. Τράπεζες-Βιώσιμη Χρηματοδότηση

• Απτά παραδείγματα σε Κύπρο και Ελλάδα
• Συμπεράσματα 

• Ερωτήσεις & Απαντήσεις 



Τι είναι η πράσινη συμφωνία; 

«Στρατηγικός χάρτη πορείας της ΕΕ για να 
επιτύχει  τη βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ»
• Οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη 

χρήση των πόρων
• Κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν 

θα μένει στο περιθώριο
• Μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου έως το 2050
àhttps://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


Πρόγραμμα 
εργασίας της 
Επιτροπής -
Βασικά 
νομοθετικά 
κείμενα: 

Από το αγρόκτημα 
στο πιάτο « From

Farm to Fork »

Βιώσιμη βιομηχανία

Οικοδόμηση και 
ανακαίνιση

Βιώσιμη κινητικότητα

Βιοποικιλότητα:

Εξάλειψή της 
ρύπανσης 



Από το αγρόκτημα στο πιάτο ‘’ From 
Farm to Fork’’ – Βιοποικιλότητα: 

Βασικοί στόχοι:

• Προμήθεια οικονομικά προσιτών και 
βιώσιμων τροφίμων στους Ευρωπαίους 
• Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
• Προστασία του περιβάλλοντος
• Διατήρηση της βιοποικιλότητας
• Αύξηση της βιολογικής καλλιέργειας



Από το 
αγρόκτημα στο 
πιάτο ‘’ From 
Farm to Fork’’ –
Βιοποικιλότητα:

Μεγάλες ανατροπές –
Στόχοι μέχρι το 2030

Συνεργασία Κρατών μελών 
και Επιτροπής

Με ποιον τρόπο θα στηρίξει 
αυτή η στρατηγική τους 

γεωργούς, τους αλιείς και 
τους παραγωγούς 

υδατοκαλλιέργειας;

Horizon Europe: 

Invest EU 

Eu Taxonomy 

Με ποιον τρόπο θα 
προωθήσει η στρατηγική 

την παγκόσμια μετάβαση σε 
βιώσιμα συστήματα 

τροφίμων;



Οικοδόμηση και ανακαίνιση -
«Κύμα ανακαινίσεων»:

• Κατασκευαστικός τομέας

• Χρηματοδοτική Στήριξη

• Προτεινόμενες Δράσεις



Βιώσιμη 
Χρηματοδότηση:

Στόχοι του Σχεδίου δράσης:

Κανονισμός 2020/852
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852

1. Αναπροσανατολισμό των ροών κεφαλαίων προς αειφόρες 
επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη

2. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν από 
την κλιματική αλλαγή, την εξάντληση των πόρων, την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και από κοινωνικά ζητήματα

3. Ενίσχυση της διαφάνειας και του μακρόπνοου χαρακτήρα των 
οικονομικών δραστηριοτήτων.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852


ΕU Taxonomy 

Περιβαλλοντικοί στόχοι 

Τι είναι και τι δεν είναι το 
EU Taxonomy;

Προτεινόμενες ενέργειες



Παραδείγματα: 
Κύπρος –
Ελλάδα  



ΕΛΛΑΔΑ

• Κλείσιμο όλων των μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από άνθρακα (λιγνίτη) έως το 
2023

http://www.opengov.gr/minenv/?p=10155&c
page=3
• Ανάπτυξη Ηλεκτροκίνησης

• Εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας

http://www.opengov.gr/minenv/?p=10155&cpage=3


ΚΥΠΡΟΣ

• Nέο Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης της 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής 

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page
61_gr/page61_gr?OpenDocument
• Eυρωπαϊκό πρόγραμμα 

Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα
https://www.oeb.org.cy/wp-
content/uploads/2018/09/Business4Climate_Outline
_ppt.pdf
ΟΕΒ, ΤΕΠΑΚ και Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
• Πράσινη Φορολόγηση και πράσινα έργα 

ανάπτυξης στο κρατικό προϋπολογισμό 
http://mof.gov.cy/en/press-office/minister-s-press-
releases/788/?ctype=ar

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page61_gr/page61_gr?OpenDocument
https://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2018/09/Business4Climate_Outline_ppt.pdf
http://mof.gov.cy/en/press-office/minister-s-press-releases/788/?ctype=ar


President of the European Investment Bank 
‘GAS IS OVER’



Συμπεράσματα:

Πως μπορούμε να 
συμμετέχουμε ενεργά 
σαν δικηγόροι στην 
διαδικασία για την 
υλοποίηση της πράσινης 
αυτής διαδικασίας



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας !!!


