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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ:  

COP 25 - 25η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

ΙFEMA, Μαδρίτη, 2-13.12.2019 

 

Η 25η Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (COP25) 

πραγματοποίησε τις εργασίες της από τις 2 έως και τις 13 Δεκεμβρίου στη Μαδρίτη, υπό την 

Προεδρία της Χιλής, με την παρουσία συνολικά 25.000 συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, η 25η 

Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κλιματική Αλλαγή (25th Conference of Parties-COP 25) της UNFCCC (United Nations Framework 

Convention for Climate Change), πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με σκοπό τη διεξαγωγή 

διεθνών κλιματικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου οι χώρες να δεσμευθούν σε πιο φιλόδοξους 

εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, σύμφωνα με τις 

επιταγές και στόχους τους Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα. Η Διάσκεψη επρόκειτο να 

πραγματοποιηθεί στο Σαντιάγο της Χιλής, ωστόσο λόγω των βίαιων ταραχών που έπληξαν τη 

χώρα, τη διοργάνωση ανέλαβε η Ισπανία. Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και η 

κοινωνία των πολιτών διαπραγματεύθηκαν για τις νέες δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή και 

υλοποίηση των ήδη υπαρχόντων, στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων.  

Κατά την πρώτη ημέρα της Διάσκεψης, ηγέτες, υπουργοί και εκπρόσωποι του ΟΗΕ άνοιξαν τη 

Διάσκεψη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. António Guterres, έκανε έκκληση για ανάληψη 

περαιτέρω δράσης και υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων, καθώς η Συμφωνία των Παρισίων 

κρίνεται ανεπαρκής. Δήλωσε, χαρακτηριστικά, ότι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ δύο δρόμων, της 

«παράδοσης» και της «ελπίδας», των βιώσιμων λύσεων και της πλήρους απολιγνιτοποίησης έως 

το 2050, ενώ η κάθε χώρα οφείλει να επιδείξει την πολιτική βούληση που οι λαοί περιμένουν. 

Ακόμη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, κ. Pedro Sánchez, έκανε λόγο για ανάγκη πολυμερούς 

συνεργασίας για την οικολογική μετάβαση και την απολιγνιτοποίηση και για ανάληψη ηγετικού 

ρόλου από την Ευρώπη κυρίως προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία απεξάρτησης των 

οικονομιών μας από τον άνθρακα και έθιξε το ζήτημα της απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας έως το 

2028 με το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, παρά τη μεγάλη 

παραγωγή άνθρακα που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Παράλληλα, ανέφερε την υιοθέτηση 

του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για το Κλίμα και την Ενέργεια, της αύξησης χρήσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή στο 60% εντός της επόμενης δεκαετίας 

ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη οικονομικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των χωρών 

που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις για την ενεργειακή μετάβαση των περιοχών τους, στις 

οποίες γίνεται εξόρυξη λιγνίτη. Τέλος, τόνισε τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

στην πολιτιστική κληρονομιά, ενόψει πρωτοβουλίας για τη σύγκληση διάσκεψης υψηλού 

επιπέδου της χώρας μας στην Αθήνα το 2020 για αυτό το θέμα. 
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Ακόμη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της χώρας μας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, μετέβη 
στη Μαδρίτη για να συμμετάσχει στις εργασίες της 25ης Διάσκεψης, όπου, μεταξύ άλλων 
δράσεων, παρουσίασε τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις της χώρας μας στο κρίσιμο ζήτημα 
της κλιματικής αλλαγής. 
 
Επιπλέον, η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ursula Von der Leyen, παρουσίασε 
την πρώτη «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» για την κλιματική αλλαγή, που θα καταστήσει την 
οικολογική μετάβαση μονόδρομο και την Ευρώπη την πρώτη ήπειρο με μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα το 2050. Ενδιάμεσος στόχος για το 2030 είναι η μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου στο 55%, ενώ περιλαμβάνονται μέτρα, μεταξύ άλλων, σχετικά με 
την αύξηση των τιμών των εκπομπών και την εφαρμογή φόρου για τις εισαγωγές ενέργειας 
βασισμένης στον άνθρακα. Το ποσό που θα επενδυθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
ορίζοντα δεκαετίας, για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα, ανέρχεται στο 1 δις ευρώ και 
προβλέπεται ένα μεταβατικό ταμείο, ύψους τουλάχιστον 35 δις ευρώ για τις χώρες που θα 
πληγούν περισσότερο από την απολιγνιτοποίηση, ενώ απαραίτητες κρίνονται οι επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα. 

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, επίσης, έγιναν εισηγήσεις επιστημόνων και παρουσιάσεις 

ερευνών για την καθιέρωση των απαραίτητων μέτρων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον αποτελεί το ότι ο τουρισμός πέρυσι δημιούργησε το 8% των αερίων 

θερμοκηπίου και σύμφωνα με προβλέψεις, αν δεν ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα, οι μεταφορές 

για λόγους τουρισμού θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως το 2030, φθάνοντας το 12% του 

παγκόσμιου ΑΕΠ, το οποίο θα αντιπροσωπεύει το 21% των ρυπογόνων εκπομπών. Η Ισπανία, 

σχετικά με αυτό το ζήτημα, έχει αναπτύξει μία στρατηγική για τη βιωσιμότητα του τουρισμού έως 

το 2030. 

Κρίσιμο σημείο διαπραγμάτευσης αποτέλεσε το άρθρο 6 της Συμφωνίας των Παρισίων που 

αφορά το ζήτημα της αγοράς δικαιωμάτων ρύπων. Στο θέμα αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν 

επιτεύχθηκε συμφωνία και δόθηκε μία νέα προθεσμία στις χώρες, από τον Ιούνιο του 2020, να 

εγκρίνουν ένα σύστημα αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα στην επόμενη διάσκεψη 

COP26 τον Νοέμβριο του 2020 στη Γλασκώβη. Παράλληλα, ζήτημα για το οποίο επίσης δεν 

βρέθηκε λύση, είναι αυτό της χρηματοδότησης της διαδικασίας της οικολογικής μετάβασης, καθώς 

το κόστος θεωρείται υπέρογκο, ιδιαίτερα για της αναπτυσσόμενες χώρες. Συνεπώς, η 

δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα καθίσταται απαραίτητη. 

Το τελικό έγγραφο, με τίτλο «Χιλή-Μαδρίτη, ώρα για δράση», παροτρύνει τα κράτη να αυξήσουν 

τις φιλοδοξίες τους για το 2020 και να συμμορφωθούν με τη Συμφωνία των Παρισίων, με σκοπό 

να αποτρέψει την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω από 1,5 βαθμούς. 

Αναφέρεται, ακόμη, στην ανάπτυξη μέτρων για την αντιστάθμιση των άνισων επιπτώσεων που 

έχει η κλιματική αλλαγή στις πιο ευάλωτες χώρες. Συνοπτικά, 84 κράτη από τα 190 συμμετέχοντα, 

δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν πιο φιλόδοξα μέτρα το 2020 και 178 πολυεθνικές εταιρίες 

συμφώνησαν να πετύχουν τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα το 2050. 

Οι ΜΚΟ χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα απογοητευτικό καθώς η αναγκαία πολιτική βούληση δεν 

έχει ακόμη επιτευχθεί παρά την μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών, ενώ τονίζουν ότι αν οι 

κυβερνήσεις δεν ενεργήσουν άμεσα, η μέση θερμοκρασία θα ανέβει κατά 3 βαθμούς. Επομένως, 

το χάσμα μεταξύ λόγου και δράσης εξακολουθεί να είναι ορατό, γεγονός που αντικατοπτρίζεται 

και στην απουσία των κυριότερων πολιτικών ηγετών των πιο ρυπογόνων χωρών που συνολικά 

παράγουν το 55% των εκπομπών παγκοσμίως, του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald 

Trump, που έχει δηλώσει την έξοδο της χώρας από τη Συμφωνία των Παρισίων,  του προέδρου 
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της Κίνας Xi Jinping, του προέδρου της Ινδίας Ram Nath Kovind και του Ρώσου προέδρου 

Vladimir Putin. Στη διάσκεψη δεν παρευρέθηκαν, επίσης, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Jair 

Bolsonaro, ο Γάλλος Emmanuel Macron και η Γερμανίδα Angela Merkel, αν και τις χώρες 

εκπροσώπησαν οι υπουργοί ενέργειας ή περιβάλλοντος. 

Βάσει των παραπάνω, αναδεικνύεται η αντίφαση που υπάρχει μεταξύ των εκκλήσεων της 

επιστημονικής κοινότητας για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής και της δράσης των 

περισσότερο ρυπογόνων κρατών. Πάραυτα, ο ΟΗΕ και η Ισπανία, με τη διοργάνωση της 

Διάσκεψης, προσπάθησαν να φέρουν σε επαφή τα συμφέροντα όλων των κρατών ενώ η Ισπανία, 

ειδικότερα, άδραξε την ευκαιρία ανάληψης μίας παγκόσμιας διοργάνωσης, την οποία έφερε εις 

πέρας επιτυχώς. 
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