
Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για το Κλίμα 
και την Ενέργεια – Εθνικό Σχέδιο 2021-2030 
Μέτρα του Τομέα Μεταφορών 

 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

ΥΓΑΑ&Π 

 

Υπηρεσία 
Ενέργειας 

ΥΕΕΒ&Τα 

 

Υπουργείο 
Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και 
Έργων  



Εκπομπή Αερίων του Θερμοκηπίου: Τομείς εκτός 

Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS) 

Οι συνολικές εκπομπές από τους πιο πάνω τομείς ανέρχονται περίπου στα 

4 εκ. τόνους ισοδ. CO2 ετησίως 



Τομέας Μεταφορών: Υφιστάμενες Συνθήκες (1) 



Τομέας Μεταφορών: Υφιστάμενες Συνθήκες (1) 



Τομέας Μεταφορών: Υφιστάμενες Συνθήκες (3) 

Λευκωσία: 1,9% Ετήσια Αύξηση 

Λεμεσός: 1,5% Ετήσια Αύξηση 



Αναθεωρημένα σενάρια προβλέψεων 

Ετοιμάστηκαν 2 κατηγορίες μέτρων:  
 Με υφιστάμενα μέτρα: 

• With existing measures WEM – πολιτικές και μέτρα 
που έχουν υιοθετηθεί 

 Με πολιτικές και μέτρα υπό εξέταση: 
• With proposed policies and measures WPPM  

πολιτικές υπό εξέταση 
 

 



      
 Υφιστάμενα μέτρα (1) 

 
 
 

 Μέτρο 1: Εγκατάσταση 10 επιπλέον διπλών σημείων επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων (Υπάρχουν 19 υφιστάμενα σημεία φόρτισης )  

 

 Μέτρο 2: Σύστημα διαχείρισης στόλου για τα οχήματα της δημόσιας 
υπηρεσίας  

 
 Μέτρο 3: Οι νέες συμβάσεις λεωφορείων / Εγκατάσταση συστήματος 

τηλεματικής στις υπηρεσίες λεωφορείων 
 

- Μέσος όρος ηλικίας στόλου λεωφορείων 
- Πρόνοια για αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων 
- Πρόνοια για μετατροπή οχημάτων για τροφοδοσία με φυσικό αέριο 

 



      
Υφιστάμενα μέτρα (2) 

 
 
 

 
 Μέτρο 4: Η αναθεώρηση των φόρων επί των οχημάτων και των 

ετήσιων φόρων κυκλοφορίας 
 
 Μέτρο 5: Η χρήση αυτοκινήτων με υγραέριο 
 
 Μέτρο 6: Χρήση βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών 



      
Πολιτικές και μέτρα υπό εξέλιξη  

 
 
 

 Μέτρο 1: Μετατόπιση οχηματικών διακινήσεων σε βιώσιμα μέσα 
μεταφοράς 

 

 Μέτρο 2: Περεταίρω χρήση λεωφορείων με χαμηλές ή μηδενικές 
εκπομπές 

  
 Μέτρο 3: Περεταίρω χρήση οχημάτων με χαμηλές ή μηδενικές 

εκπομπές 
 

 Μέτρο 4: Ευρεία δενδροφύτευση σε αστικούς και υπεραστικούς 
δρόμους 



Πολιτικές και μέτρα υπό εξέλιξη / Μέτρο 1: Μετατόπιση 

Οχηματικών Διακινήσεων σε Βιώσιμα Μέσα Μεταφοράς 

Αντίκτυπο (Πηγή: ΣΒΑΚ 

Λεμεσού/Λάρνακας): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τιμές των μεριδίων θα τεθούν ως στόχοι 

στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας 

Ενδεχόμενες δράσεις: 

1) Σημαντικά βελτιωμένη υπηρεσία 

λεωφορείων 

2) Αναβάθμιση των υποδομών για τους 

πεζούς και ποδηλάτες και δημόσιων 

μεταφορών 

3) Ανάπτυξη και εφαρμογή ορθολογιστικής 

πολιτικής στάθμευσης 

4) Μέτρα πολιτικής για ενθάρρυνση της 

χρήσης των βιώσιμων μέσων μεταφοράς 

και αποθάρρυνσης της χρήσης του 

αυτοκινήτου 

5) Ανάπτυξη και εφαρμογή αξόνων υψηλής 

ποιότητας ΜΜΜ σε όλες τις πόλεις  



Πολιτικές και μέτρα υπό εξέλιξη / Μέτρο 2: Χρήση 

λεωφορείων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές 

Αντίκτυπο (Πηγή: Μελέτη Αντικτύπου 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτιμώμενο Κόστος 2020-2030 

• Τα έργα θα υλοποιηθούν από ιδιωτικές 

επενδύσεις  

• Φυσική διείσδυση της τεχνολογίας 

Επιπλέον δράσεις: 

 

1) Ενσωμάτωση στους όρους των νέων 

συμβάσεων δημόσιων μεταφορών 

 

2) Παροχή κινήτρων για «τουριστικά» 

λεωφορεία με καθαρές μορφές ενέργειας 

 

3) Εφαρμογή πολιτικών/οδηγιών 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

κατασκευαστές οχημάτων και δημόσιες 

υπηρεσίες   
 



Πολιτικές και μέτρα υπό εξέλιξη  / Μέτρο 3: Χρήση 

οχημάτων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές 

Αντίκτυπο (Πηγή: Μελέτη Αντικτύπου 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον δράσεις 

 

1) Κίνητρα υπέρ της χρήσης οχημάτων με 

χαμηλές εκπομπές και αντικίνητρα για τη 

συνέχιση της χρήσης οχημάτων με 

συμβατικά καύσιμα 

 

2)  Εφαρμογή πολιτικών/οδηγιών 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από κατασκευαστές 

οχημάτων και δημόσιες υπηρεσίες  

 

Εκτιμώμενο Κόστος 2020-2030  

• Τα έργα θα υλοποιηθούν από 

ιδιωτικούς πόρους  

• Φυσική διείσδυση της τεχνολογίας 80% 

11% 

9% 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  

ΥΒΡΙΔΙΚΑ 



Πολιτικές και μέτρα υπό εξέλιξη / Μέτρο 4: Ευρεία 

Δενδροφύτευση σε αστικούς και υπεραστικούς δρόμους 

1) Δενδροφύτευση μέχρι και 650,000 δέντρα 

κατά μήκος του αστικού οδικού δικτύου 

2) Δενροφύτευση μέχρι  350,000 δέντρα κατά 

μήκος του υπεραστικού οδικού δικτύου 

 

Οφέλη (μακροπρόθεσμα): 

 

• Σκίαση και μείωση θερμοκρασίας 

• Αισθητική αναβάθμιση  

• Απορρόφηση CO2 

• Καλύτερες συνθήκες για περπάτημα και 

ποδηλασία 

Εκτιμώμενο Κόστος (Πηγή: Τμήμα 

Δασών) και αντίκτυπο:  

€85 εκατομμύρια για 1 εκατομμύριο δέντρα 

(χωρίς το κόστος άρδευσης /συντήρησης) 



Σύγκριση κατηγοριών μέτρων (1)  

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟ 

ΕΞΕΛΙΞΗ  

Μέτρο 1/2/3/4/5 

Μέτρο 6 

 Εκπομπές στο τομέα των 

μεταφορών:   -2% 

 

Μέτρο 1 

Μέτρο 2 

Μέτρο 3 

Μέτρο 4 

   Εκπομπές στο τομέα των 

μεταφορών :  -19% 

 Επιπρόσθετες επενδύσεις:     

€1,378 εκ 

   Εξοικονομήσεις δαπανών:   

€2,078 εκ 

  



Σύγκριση κατηγοριών μέτρων (2)  

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟ 

ΕΞΕΛΙΞΗ  

ΜΕΤΡΑ/ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 

ΣΤΟΧΟ 2030 

Μέτρο 1/2/3/4/5 

Μέτρο 6 

  

 Εκπομπές στο τομέα των 

μεταφορών:   -2% 

 

Μέτρο 1 

Μέτρο 2 

Μέτρο 3 

Μέτρο 4 

  

   Εκπομπές στο τομέα των 

μεταφορών :  -19% 

 Επιπρόσθετες επενδύσεις:     

€1,378 εκ 

   Εξοικονομήσεις δαπανών:   

€2,078 εκ 

Μέτρο 1 

Μέτρο 2 

Μέτρο 3 

Μέτρο 4 

Στόχος για τον τομέα Non-

ETS:  -24%  

Επιπρόσθετες επενδύσεις:  
Φορολογική μεταρρύθμιση  

  



Πολύπλευρα οφέλη των μέτρων στο τομέα των Μεταφορών 

Οικονομικά Οφέλη 

- Τοπική οικονομική ανάπτυξη 

- Απόδοση πόρων 

- Προσιτό κόστος διακίνησης 

 

Περιβαλλοντικά οφέλη  

- Η πρόληψη κλιματικής 
αλλαγής 

- Μετριασμός της 
ρύπανσης του αέρα 

- Μετριασμός ρύπανσης 
από το θόρυβο  

 

Κοινωνικά Οφέλη  

-  Δημόσια υγεία 

Βελτίωση Ποιότητας ζωής 

- Οδική Ασφάλεια  



Σας ευχαριστούμε 

Demetris Psyllides | MEng, CEng, MCIHT  

Civil Engineer/Transport Planner 

Ministry of Transport, Communications and 

Works 

  

Email: dpsyllides@pwd.mcw.gov.cy 


