
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, η Συµφωνία των Παρισίων στη
Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική
αλλαγή  που  κυρώθηκε  µε το  ν. 2205/1994 (Α΄60), η ο-
ποία υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 12 Δεκεµβρίου 2015
στην 21η  Συνδιάσκεψη των Μερών της Σύµβασης και υ-
πογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016 και το
κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα
και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της Γ΄,  5 Οκτωβρίου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση- Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή
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Άρθρο δεύτερο
Αρµόδια αρχή

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντονί-
ζει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, τα συναρµόδια
Υπουργεία και ενδεχοµένως τους λοιπούς συναρµόδι-
ους φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για:
α) την εφαρµογή των διατάξεων της Συµφωνίας και
β) την κατάρτιση Εθνικού Προγράµµατος για την ε-

φαρµογή της  Εθνικά Καθορισµένης Συνεισφοράς στην
παγκόσµια αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4  της
κυρούµενης Συµφωνίας και την παρακολούθηση της ε-
φαρµογής του Προγράµµατος αυτού. 

Άρθρο τρίτο
Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού είναι δυνατόν να ενσωµατώνονται ειδικότερα θέµα-
τα και λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Συµ-
φωνίας.

2.  Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-

πουργού, είναι δυνατόν να ενσωµατώνονται ή/ και  να
θεσπίζονται µέτρα εφαρµογής των Αποφάσεων των Δια-
σκέψεων των Μερών που ενεργούν ως Σύνοδοι των Με-
ρών, όπως αποφάσεις µε τις οποίες εγκρίνονται ή τροπο-
ποιούνται τα Παραρτήµατα που προβλέπονται στο άρθρο
23 παρ. 2 της Συµφωνίας.

3. Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου µετά από ει-
σήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε-
γκρίνεται το Εθνικό Πρόγραµµα για την  Εθνικά Καθορι-
σµένη Συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο δεύτερο
του νόµου. Στην ίδια Πράξη προβλέπεται η έκδοση κοι-
νών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού, µε τις οποίες µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα ε-
φαρµογής και εξειδίκευσης του Εθνικού Προγράµµατος.

Άρθρο τέταρτο

Η προβλεπόµενη στα άρθρα 3 και 4 Εθνικά Καθορισµέ-
νη Συνεισφορά,  εντάσσεται στο πλαίσιο της  από κοινού
υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-
µελών για το επίπεδο των εκποµπών και καθορίζεται α-
ναλόγως µεταξύ των κρατών-µελών µε σχετική Απόφα-
ση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του νόµου. 
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Άρθρο πέµπτο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας
που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του
άρθρου 21 της Συµφωνίας.
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Αθήνα,                                                                2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ
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