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Οι νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης οδηγίας για το πόσιμο 
νερό αποτελούν πλέον τον κανόνα σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι νέοι 
κανόνες διασφαλίζουν ένα από τα υψηλότερα πρότυπα στον 
κόσμο για το πόσιμο νερό, σύμφωνα με τη φιλοδοξία για 
μηδενική ρύπανση που ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία. 

Οι κανόνες αυτοί ανταποκρίνονται επίσης στην πρώτη 
επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Right2Water» 
υπέρ της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για 
όλους τους Ευρωπαίους, η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατ. 
υπογραφές. 

Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του πόσιμου νερού, η 
οδηγία για το πόσιμο νερό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα 
πρότυπα ασφάλειας, εισάγει μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό 
και τη διαχείριση των κινδύνων ποιότητας σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού νερού, καθιερώνει έναν κατάλογο 
επιτήρησης των αναδυόμενων ουσιών, όπως τα μικροπλαστικά 
και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, καθώς και νέων τύπων χημικών 
ουσιών που πρέπει να παρακολουθούνται, ενώ εισάγει και 
διατάξεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν σε επαφή με το πόσιμο νερό.  

Η νέα οδηγία αντιμετωπίζει τις διαρροές νερού, καθώς σήμερα, 
κατά μέσο όρο, το 23% των επεξεργασμένων υδάτων στην ΕΕ 
χάνεται κατά τη διανομή. Επίσης  τα κράτη μέλη καλούνται να 
βελτιώσουν και να διατηρήσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό 
για όλους, και ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες 
ομάδες. Περισσότερα  Directive (EU) 2020/2184 

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στα 

έσοδα από φόρους για το περιβάλλον 

Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της ΕΕ, μαζί με την 

Πολωνία, όπου τα έσοδα από περιβαλ-

λοντικούς φόρους ως ποσοστό των συνολικών 

φορολογικών εσόδων και εισφορών αυξήθηκε 

το 2021 σε σχέση με το 2019. 

Η Ελλάδα είχε το 2021 τα υψηλότερα έσοδα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση από περιβαλλοντικούς 

φόρους, δηλαδή φόρους στην ενέργεια και τις 

μεταφορές, ως ποσοστό στα συνολικά 

φορολογικά έσοδα, σύμφωνα με στοιχεία της 

Eurostat. Ελλάδα (9,5%), Βουλγαρία (9,1%), 

Λετονία (8,9%) 

Συνολικά το 2021, τα έσοδα από 

περιβαλλοντικούς φόρους της ΕΕ ανήλθαν σε 

325,8 δισ ευρώ, σε σύγκριση με τα 300,2 δισ 

ευρώ το 2020. 

Παράλληλα, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα, μαζί 

με την Πολωνία, που τα έσοδα από 

περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό των 

συνολικών φορολογικών εσόδων και εισφορών 

αυξήθηκαν το 2021 σε σχέση με το 2019. 

 Περισσότερα  

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Μηδενική ρύπανση: Σε πλήρη εφαρμογή οι νέες 

απαιτήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του 

πόσιμου νερού και της πρόσβασης σε αυτό 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Ιανουάριος 2023 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2417
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2417
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2417
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230116-1?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230116-1?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230116-1?language=el
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82 περιφέρειες σε 16 κράτη μέλη (που αντιπροσωπεύουν 

σχεδόν το 30 % του πληθυσμού της ΕΕ) πλήττονται 

σοβαρά από την εν λόγω μείωση του πληθυσμού σε 

ηλικία εργασίας, το χαμηλό ποσοστό αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή την αρνητική κινητικότητα 

του πληθυσμού τους ηλικίας 15-39 ετών.  

Ένας νέος μηχανισμός της ΕΕ: ο «μηχανισμός ενίσχυσης 

ταλέντων» 

Νέο πιλοτικό έργο που θα δρομολογηθεί το 2023 για να 

βοηθήσει τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 

τελμάτωση ανάπτυξης ταλέντων να εκπονήσουν, να 

εδραιώσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 

εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες στρατηγικές και να 

προσδιορίσουν σχετικά έργα για την κατάρτιση, την 

προσέλκυση και τη διατήρηση ειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού. Θα παρασχεθεί στήριξη σε περιφέρειες που 

θα επιλεγούν για την πιλοτική εφαρμογή βάσει ανοικτής 

πρόσκλησης. 

Μια νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Έξυπνη προσαρμογή 

των περιφερειών στη δημογραφική μετάβαση» θα 

ξεκινήσει το 2023 για να βοηθήσει τις περιφέρειες με 

υψηλότερα ποσοστά εξόδου των νέων να 

προσαρμοστούν στη δημογραφική μετάβαση και να 

επενδύσουν στην ανάπτυξη ταλέντων μέσω 

εξατομικευμένων τοποκεντρικών πολιτικών. Οι 

επωφελούμενες περιφέρειες θα επιλεγούν βάσει 

ανοικτής πρόσκλησης. 

Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις! 

Περισσότερα  Έκθεση 2023 - ΕΕ δημογραφικό 

 

Υπάρχει ταλέντο στην Ευρώπη. Ωστόσο, το ταλέντο 

πρέπει να καλλιεργηθεί, ιδίως καθώς η ΕΕ διανύει 

σημαντική δημογραφική μετάβαση. Αυτό είναι ακόμη 

πιο αναγκαίο στις περιφέρειες που πλήττονται από 

συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό και χαμηλό ποσοστό 

αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε 

περιφέρειες που πλήττονται από τη φυγή των νέων. 

Το «τέλμα ανάπτυξης ταλέντων» σε ορισμένες 

περιφέρειες της ΕΕ 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν απότομη μείωση 

του πληθυσμού τους σε ηλικία εργασίας. Ο πληθυσμός 

αυτός μειώθηκε κατά 3,5 εκατ. άτομα από το 2015 έως 

το 2020 και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κατά 35 

εκατ. άτομα έως το 2050. 

Η διασφάλιση ότι οι περιφέρειες που είναι αντιμέτωπες 

με μια τελμάτωση ανάπτυξης ταλέντων θα γίνουν πιο 

ανθεκτικές και ελκυστικές είναι ζωτικής σημασίας για τη 

δέσμευση της ΕΕ να μην μείνει κανένα άτομο και κανένας 

τόπος στο περιθώριο. 

Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τον 

μηχανισμό ενίσχυσης ταλέντων. Ο μηχανισμός αυτός θα 

στηρίξει τις περιφέρειες της ΕΕ που πλήττονται από την 

ταχεία μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας όσον 

αφορά την κατάρτιση, τη διατήρηση και την προσέλκυση 

των ατόμων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

δημογραφικής μετάβασης. 

  

Αξιοποίηση ταλέντων στην Ευρώπη: Νέα προγράμματα για τις περιφέρειες της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2023/harnessing-talent-in-europe-s-regions_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2023/harnessing-talent-in-europe-s-regions_en
https://commission.europa.eu/system/files/2023-01/the_impact_of_demographic_change_in_a_changing_environment_2023.PDF
https://commission.europa.eu/system/files/2023-01/the_impact_of_demographic_change_in_a_changing_environment_2023.PDF
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2023/harnessing-talent-in-europe-s-regions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η 
Ευρωβουλευτής της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ελίζα Βόζεμπεργκ διοργάνωσε 
εκδήλωση με θέμα «Αύξηση της βίας κατά των γυναικών, αιτίες και πολιτικές 
αντιμετώπισης».  

Η Ελίζα Βόζεμπεργκ ανέδειξε τη διεθνή διάσταση του φαινομένου της έμφυλης βίας, 
παρουσίασε τις νομοθετικές εξελίξεις στο χώρο της ΕΕ και τόνισε την ανάγκη ενθάρρυνσης 
και στήριξης των γυναικών θυμάτων βίας. Αναφέρθηκε επίσης στην έγκριση από την 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της νομοθετικής Έκθεσης που υπέβαλε με 
θέμα το φαινόμενο της έμφυλης διαδικτυακής βίας, η οποία αναμένεται να αποτελέσει 
τη βάση για την σχετική πρόταση Οδηγίας. 

Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Για την ευρωπαϊκή στρατηγική στο βιώσιμο τουρισμό και τις ιδιαίτερες προκλήσεις και 

ανάγκες που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος, μίλησε η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-

Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Κουντουρά, προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Circle the Med 

Forum 2022. 

Στην ειδική ενότητα Circular Dialogues μαζί με την πρώην Υπουργό Τουρισμού της 

Βουλγαρίας Nikolina Angelkova, η Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στην αξία της 

Μεσογείου, ως μοναδικού οικοσυστήματος και κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού 

προορισμού, που σήμερα απειλείται δυσανάλογα από την κλιματική κρίση. 

To μέλλον της Μεσογείου μας αφορά όλους και οφείλουμε να έχουμε κοινό όραμα και 

στρατηγική για την προστασία της» τόνισε και πρόσθεσε ότι μέσα από τη συλλογική 

δράση και την εντατική συνεργασία, η Μεσόγειος μπορεί και πρέπει να καταστεί πρότυπο 

βιωσιμότητας, αντιστροφής του αντίκτυπου της κλιματικής κρίσης και δίκαιης πράσινης 

μετάβασης. Περισσότερα  

  

Χαιρετισμός Χρήστου Γκόκα, Υπεύθυνου του Τομέα Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. 

του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για τη Διασφάλιση της 

Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού με θέμα: «Νερό- Δημοκρατία- Δημόσια Αγαθά-

Κινήματα». 

Για μας είναι ξεκάθαρο, το έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη, η θέση μας είναι 

συγκεκριμένη και σταθερή. 

‘’Το Νερό είναι Δημόσιο Αγαθό και Ανθρώπινο Δικαίωμα.’’ 

‘’Το Νερό δεν πωλείται και η Διαχείρισή του ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.’’ 

Αυτή η θέση μας καθορίζει και καθόρισε τη στάση μας, τις παρεμβάσεις και τις ενέργειές 

μας, στα αντίστοιχα ζητήματα που έχουν προκύψει. Περισσότερα  

 

Έλενα Κουντουρά: Ομιλήτρια στο διεθνές συνέδριο Circle the 

Med Forum 2022 για τον βιώσιμο τουρισμό στη Μεσόγειο 

Νίκος Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ: «Δημόσια Διαχείριση του 

Νερού, με Ποιότητα και Χαμηλό Κόστος για τους Πολίτες» 

Ελίζα Βόζεμπεργκ: Εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών 

https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
https://www.youtube.com/watch?v=c2_cdunQc7g
https://www.youtube.com/watch?v=c2_cdunQc7g
https://www.youtube.com/watch?v=c2_cdunQc7g
https://kinimaallagis.gr/dimosia-diaxeirisi-nerou-poiotita-xamilo-kostos-polites/
https://kinimaallagis.gr/dimosia-diaxeirisi-nerou-poiotita-xamilo-kostos-polites/
https://kinimaallagis.gr/dimosia-diaxeirisi-nerou-poiotita-xamilo-kostos-polites/
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Σε συνέχεια των μη τυπικών, για τον ανταγωνισμό, πρωτοβουλιών για 

αρδευτικά έργα στην Ελλάδα (E-005109/2021), η κυβέρνηση σκοπεύει να 

ιδιωτικοποιήσει 2.700 αρδευτικά κανάλια που σήμερα διαχειρίζονται οι 

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων/Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ). 

Ο Εμμανουήλ Φράγκος επισημαίνει τα νέα προβλήματα που μπορούν να 

προκύψουν από την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, καθώς 

συγκεκριμένες εταιρίες θα επωφεληθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι 

φόβοι για νέα κόστη και η δημιουργία μονοπωλίων ενδέχεται να πλήξουν 

ακόμα περισσότερο τους Έλληνες αγρότες.  Περισσότερα  

Σε δεινή θέση βρίσκονται οι κάτοικοι στις περιοχές των νομών της Δυτικής 

Μακεδονίας (Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά), αφού επωμίζονται το 

τεράστιο κόστος της θέρμανσης, τη στιγμή που στις περιοχές τους ο χειμώνας 

διαρκεί έως και εννέα μήνες, τονίζει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ σε 

Ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτός από τις πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και αέριο, 

υπάρχει επίσης έλλειψη σε καυσόξυλα και πέλετ, τα οποία βέβαια όπου υπάρχουν 

είναι επίσης πανάκριβα. 

Παράλληλα, ο λαός της περιοχής είναι αντιμέτωπος και με το τεράστιο κύμα 

ακρίβειας στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης που σαρώνει όλη τη χώρα, ενώ 

ειδικά στη Δυτική Μακεδονία η ανεργία βρίσκεται σχεδόν στο 20%. 

Περισσότερα   

Με ποσοστό μόλις 16,7%,  η Κύπρος παρουσιάζεται να είναι τελευταία στη λίστα 
με τις δημοσιεύσεις συναντήσεων των ευρωβουλευτών με ομάδες λόμπινγκ. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του EU Integrity Watch, τα κράτη, των οποίων οι 
ευρωβουλευτές δημοσιεύουν λιγότερο τις συναντήσεις τους είναι η Κύπρος 
(16,7%), και η Ελλάδα (19%).   

Κληθείς να σχολιάσει τα δεδομένα, ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, ο οποίος 
είναι και ο μόνος, που παρουσιάζεται να έχει δηλώσει τρεις συναντήσεις, 
υποστήριξε ότι οι Κύπριοι ευρωβουλευτές δεν διαθέτουν χρόνο για επαφές με 
λομπίστες, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι συναντήσεις, τις οποίες έχει δηλώσει ότι 
πραγματοποίησε (πρέσβης των Αρμενίων και ΜΚΟ Rights Defender of Armenia), 
έγιναν λόγω του γεγονότος ότι ο ίδιος είναι Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας 

Αρμενίας – Ευρωκοινοβουλίου. Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ - Να παρθούν μέτρα 

στήριξης για θέρμανση και ρεύμα στη Δυτική Μακεδονία 

Λουκάς Φουρλάς: Tελευταίοι... οι Κύπριοι ευρωβουλευτές 

στο λόμπινγκ 

Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης»: Παρέμβαση για τη 

διαφαινόμενη ιδιωτικοποίηση της αγροτικής άρδευσης 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-000112_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-000112_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-000112_EL.html
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11961458
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11961458
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11961458
https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/1634543/teleftaioi-oi-kyprioi-evroboyleftes-sto-lompingg
https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/1634543/teleftaioi-oi-kyprioi-evroboyleftes-sto-lompingg
https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/1634543/teleftaioi-oi-kyprioi-evroboyleftes-sto-lompingg
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Κατά την αντιπυρική περίοδο του 2022 εκδηλώθηκε ο 

μεγαλύτερος αριθμός πυρκαγιών από το 2006. Οι 

πυρκαγιές αυτές έκαψαν μια πολύ μεγάλη έκταση σε όλη 

την Ευρώπη, ακόμη και σε χώρες που συνήθως δεν 

αντιμετωπίζουν τέτοιες προκλήσεις, όπως η Τσεχία, η 

Γερμανία και η Σλοβενία.  

 

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για τις 

δασικές πυρκαγιές (Effis) και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Copernicus, 7,85 εκατ. στρέμματα έγιναν στάχτη από την 

1η Ιανουαρίου έως τις 19 Νοεμβρίου. 

 

Οι συγκεκριμένες πυρκαγιές έκαψαν υπερδιπλάσια 

έκταση δασών «των λίγο περισσότερων από 3,17 εκατ. 

στρεμμάτων που ήταν ο μέσος όρος από το 2006 ως το 

2021». Μάλιστα, επισημαίνεται ότι οι εκπομπές άνθρακα 

λόγω των πυρκαγιών ανέρχονται σε 9 μεγατόνους, 

συγκριτικά με τον μέσο όρο των 6,75 μεγατόνων για το 

διάστημα από το 2003 ως το 2021. 

 

Τα δορυφορικά δεδομένα Copernicus (CAMS) 

καταγράφουν συνολικές εκπομπές από τις δασικές 

πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο από την 1η Ιουνίου ως τις 31 Αυγούστου 2022: 

6,4 μεγατόνους άνθρακα, δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο 

για τους μήνες αυτούς από το καλοκαίρι του 2007. 

 

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ 

ενεργοποιήθηκε 11 φορές, κινητοποιώντας 33 

αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, περίπου 350 πυροσβέστες και 

άλλα είδη αντιμετώπισης πυρκαγιών. 

Περισσότερα  Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα (EMD) είναι η 

ετήσια διήμερη εκδήλωση, όπου οι θαλάσσιες 

κοινότητες της Ευρώπης συναντιούνται για να 

δικτυωθούν, να συζητήσουν και να σχεδιάσουν 

κοινές δράσεις για τη θάλασσα και τη βιώσιμη 

γαλάζια οικονομία. 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα (EMD) 2023 

θα εορταστεί δια ζώσης στη Βρέστη της Γαλλίας, 

στις 24-25 Μαΐου 2023 και διοργανώνεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Δήμο της Βρέστης,  τη 

Γενική Γραμματεία για τη Θάλασσα της Γαλλίας και 

την Περιφέρεια της Βρετάνης. Όπως κάθε χρόνο, 

θα συνοδεύεται από πληθώρα εκδηλώσεων που 

προβάλλουν τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τη 

βιώσιμη γαλάζια οικονομία, τις εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ στο 

πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα 

στη χώρα μου». 

Υποβάλετε τις προτάσεις σας για τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων το 2023, στη σχετική αίτηση ως τις 28 

Φεβρουαρίου 2023 και φέρτε την Ευρωπαϊκή 

Ημέρα για τη Θάλασσα στη χώρα σας!  Οι φετινές 

εκδηλώσεις «Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα 

στη χώρα μου» θα περιλαμβάνουν εκδηλώσεις δια 

ζώσης, διαδικτυακές ή υβριδικές, που θα 

πραγματοποιηθούν από τις 1 Απριλίου έως τις 31 

Οκτωβρίου 2023. 

Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ - Προθεσμία 28 

Φεβρουαρίου 2023. 

Περισσότερα           

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

Δασικές πυρκαγιές: Πολιτική 

προστασία της ΕΕ για το 2023 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη 
Θάλασσα στη χώρα μου 2023 

https://atmosphere.copernicus.eu/cams-ends-action-packed-year-high
https://atmosphere.copernicus.eu/cams-ends-action-packed-year-high
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/forest-fires_el
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/forest-fires_el
https://atmosphere.copernicus.eu/cams-ends-action-packed-year-high
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b07d044d-1265-269d-d531-0cc0617a6e38
https://maritime-day.ec.europa.eu/index_en
https://maritime-day.ec.europa.eu/index_en
https://maritime-day.ec.europa.eu/index_en
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Στις 29 Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός 
για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP), ο οποίος 
προβλέπει νομικά δεσμευτική υποχρέωση για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος από ορισμένες από τις πλέον επιβλαβείς 
χημικές ουσίες στα απόβλητα. Αν και γενικά οι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα 
προϊόντα, εξακολουθούν να εντοπίζονται σε απόβλητα 
που προκύπτουν από τη διάθεση ορισμένων 
βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων μετά το 
τέλος της διάρκειας ζωής τους. 
 
Ο νέος κανονισμός θεσπίζει, για πρώτη φορά, όρια για 
ορισμένες από τις εν λόγω χημικές ουσίες στα 
απόβλητα και τα καθιστά αυστηρότερα για άλλες που 
έχουν ήδη ρυθμιστεί. Τα υφιστάμενα όρια έχουν 
καταστεί αυστηρότερα για πέντε ουσίες και έχουν 
συμφωνηθεί νέα όρια για τέσσερις νέες ουσίες που 
μπορούν να βρεθούν, για παράδειγμα, σε αδιάβροχα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και αφρούς 
πυρόσβεσης, σε επεξεργασμένα ξύλα και σε άλλα 
υλικά. Ο περιορισμός της παρουσίας αυτών των 
χημικών ουσιών στα απόβλητα θα αποτρέψει την εκ 
νέου είσοδό τους στην οικονομία. 
 
Οι νέοι κανόνες στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά 

με τη δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει τους έμμονους 

οργανικούς ρύπους στα απόβλητα και να ηγηθεί της 

πορείας προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από 

τοξικές ουσίες σε διεθνές επίπεδο. Οι περισσότερες 

από τις διατάξεις του κανονισμού θα τεθούν σε 

εφαρμογή 6 μήνες. 

Συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εφοδιασμού με 

ασφαλείς δευτερογενείς πρώτες ύλες χωρίς τοξικές 

ουσίες, ο κανονισμός διαδραματίζει επίσης σημαντικό 

ρόλο στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης για 

την κυκλική οικονομία, του σχεδίου δράσης για 

μηδενική ρύπανση και της στρατηγικής για τη 

βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων. 

Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι (POP) είναι οργανικές 

ουσίες που παραμένουν στο περιβάλλον, 

συσσωρεύονται στους ζώντες οργανισμούς και ενέχουν 

κίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Μπορούν 

να μεταφερθούν με τον αέρα, το νερό ή τα 

αποδημητικά είδη διαμέσου των διεθνών συνόρων, 

φθάνοντας σε περιοχές όπου δεν έχουν παραχθεί ούτε 

έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Η διεθνής διαχείριση 

κινδύνου είναι απαραίτητη καθώς καμία περιφέρεια 

δεν μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που 

απορρέουν μόνο από τις εν λόγω ουσίες!!!  

Χημικές ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί ως POP 

περιλαμβάνουν: 

- παρασιτοκτόνα (όπως το DDT)· 

- βιομηχανικές χημικές ουσίες (όπως πολυχλωριωμένα 

διφαινύλια, που χρησιμοποιούνται ευρέως στον 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό)· ή 

- ακούσια υποπροϊόντα που προέρχονται από 

βιομηχανικές διεργασίες, αποδόμηση ή καύση (όπως 

διοξίνες και φουράνια). 

Περισσότερα       Νέος κανονισμός ΕΕ    

  

Απαγόρευση των επιβλαβών χημικών ουσιών: Νέοι κανόνες για τους 

έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) στα απόβλητα! 

https://echa.europa.eu/el/understanding-pops
https://echa.europa.eu/el/understanding-pops
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A317%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A317%3ATOC
https://echa.europa.eu/el/understanding-pops
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Περισσότερα  

 

 

Στην ΕΕ, κατά την περίοδο 2015-2020, τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω 

αυξάνονταν κατά 1,6% κάθε χρόνο σε κυρίως αστικές περιοχές και σε 

ενδιάμεσες περιοχές. Σε κυρίως αγροτικές περιοχές, αυξάνονταν κατά 1,8% 

κάθε χρόνο. 

Τα άτομα ηλικίας 20-64 ετών που ζουν σε αγροτικές περιοχές μειώθηκαν κατά 

0,6% κάθε χρόνο. Ο αριθμός των ατόμων κάτω των 20 ετών μειώθηκε επίσης 

κατά 0,7% κάθε χρόνο. 

Αυτές οι ίδιες δύο ομάδες παρουσίασαν ανάπτυξη σε κυρίως αστικές περιοχές 

(0,1% και 0,3% κάθε χρόνο, αντίστοιχα). 

Κατά την περίοδο 2015–2020, οι αγροτικές περιοχές με τα υψηλότερα 

ποσοστά ερήμωσης στην ΕΕ ήταν: 

Ουγγαρία: Vukovarsko-srijemska županija (-2,5% ετησίως) 

Ουγγαρία: Požeško-slavonska županija και Βουλγαρία: Vidin (και οι δύο -2,3%). 

Οι αγροτικές περιοχές με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση: 

ΕΛΛΑΔΑ: Ικαρία, Σάμος (2,8% ετησίως) 

ΕΛΛΑΔΑ: Λέσβος, Λήμνος (2,7%) 

 

   Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Μεταβολή αστικού - 

αγροτικού πληθυσμού 

 

Η ερήμωση αγροτικών περιοχών της ΕΕ 
*Δύο νησιά της Ελλάδας εκπλήσσουν θετικά με την Στατιστική! 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230117-2?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230117-2?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230117-2?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230117-2?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230117-2?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230117-2?language=el
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Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω 

πρόσκλησης περιλαμβάνουν την προώθηση προγραμμάτων 

χορηγίας από την κοινότητα και της συμβολής των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών για την ένταξη και την ενσωμάτωση των 

μεταναστών.  

Η χρηματοδότηση θα διατεθεί επίσης για δράσεις που 

προωθούν την ένταξη στην αγορά εργασίας, π.χ. προωθώντας τη 

συνεργασία μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, 

εργοδοτών και δημόσιων φορέων. Η πρόσκληση αφορά επίσης 

την προώθηση συμπληρωματικών οδών που συνδέονται με την 

εργασία και οι οποίες στηρίζουν την ένταξη στην εκπαίδευση, 

ενώ δίνει προτεραιότητα και στην προστασία των παιδιών 

μεταναστών. 

Η πρόσκληση αξιοποιεί διδάγματα που αντλήθηκαν στο 

παρελθόν για τη στήριξη της ένταξης, όπως η υποδοχή των 

ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από την αδικαιολόγητη 

εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ΕΕ έχει δημοσιεύσει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για «Ασφαλείς κατοικίες» με σκοπό την 

παροχή στοχευμένης καθοδήγησης στη διοργάνωση 

πρωτοβουλιών ιδιωτικής στέγασης για όσους εγκαταλείπουν την 

Ουκρανία. Καίριας σημασίας είναι η συμμετοχή των τοπικών 

κοινοτήτων. 

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή έως τις 16 Μαΐου 2023. Οι κύριες 

δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν 

προγράμματα χορηγίας από την κοινότητα υποδοχής, την 

προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας και 

συμπληρωματικές οδούς που συνδέονται με την εργασία. 

Περισσότερα  

Η ΕΕ συμφωνεί να ενισχύσει και να επεκτείνει το 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και 

δημιουργεί ένα Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Η 

συμφωνία αυτή αποτελεί θεμελιώδες βήμα προς 

την υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ για μείωση 

των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Ταυτόχρονα, το 

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα θα διασφαλίσει ότι 

η μετάβαση θα είναι δίκαιη. 

Ως συμπλήρωμα των σημαντικών δαπανών για το 

κλίμα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, τα κράτη μέλη θα δαπανήσουν το σύνολο των 

εσόδων τους από την εμπορία δικαιωμάτων 

εκπομπών σε έργα που σχετίζονται με το κλίμα και 

την ενέργεια αλλά και για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών πτυχών της μετάβασης. 

Η συμφωνία θα καταργήσει σταδιακά τα δωρεάν 

δικαιώματα εκπομπών σε ορισμένες επιχειρήσεις 

και θα καθιερώσει σταδιακά τον μηχανισμό 

συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) 

μεταξύ 2026 και 2034 για τους καλυπτόμενους 

τομείς. 

Ο συμβιβασμός αυξάνει επίσης το μέγεθος των 

Ταμείων Καινοτομίας και Εκσυγχρονισμού και 

δημιουργεί ένα νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, 

το οποίο θα παρέχει ειδική χρηματοδοτική στήριξη 

στα κράτη μέλη, προκειμένου να βοηθήσουν τους 

ευάλωτους πολίτες και τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις με επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης. Θα χρηματοδοτηθεί με 65 δισ. ευρώ 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ επιπρόσθετο 

25% θα συγχρηματοδοτηθεί από τα κράτη μέλη. 

Περισσότερα  

 

 

Προγράμματα 
  

Διαχείριση της μετανάστευσης: 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα 

στην ΕΕ 

https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_el
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_el
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7796
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7796
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7796
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Curabitur suscipit ut orci et sagittis. Aliquam erat 

volutpat. Ut mi justo, condimentum ac consectetur id, 

euismod vitae sem. raesent sagittis vel lacus eget 

interdum. Aenean vehicula turpis nec feugiat 

vulputate. Suspendisse ligula tellus, convallis ac 

consectetur sit amet, dictum quis orci. Aliquam 

blandit convallis urna, sed luctus felis tristique sit 

amet. Proin metus augue, porttitor sit amet est nec, 

laoreet pulvinar neque. Morbi egestas eleifend tortor, 

nec hendrerit mauris commodo vitae. Praesent tellus 

elit, dictum sed viverra vel, vehicula at justo. Phasellus 

pellentesque nisi vitae enim imperdiet, eu molestie 

enim mollis. Maecenas consequat dui sed elementum 

bibendum. Pellentesque vel sapien tempor, tristique 

eros non, tempus felis. Nullam luctus quis nulla id 

ornare. Sed arcu felis, bibendum a urna sed, bibendum 

mattis lacus. Suspendisse volutpat tellus vitae 

aliquam tempus.  

Duis ut lectus aliquam, porttitor justo sed, tincidunt 

dui. Suspendisse dignissim, erat eu sollicitudin 

adipiscing, arcu mi mattis augue, nec pellentesque 

ligula massa at orci. Aliquam vel dapibus nisl. Nulla sit 

amet eleifend odio, quis rutrum leo. Quisque dictum 

auctor magna, nec condimentum risus aliquam vitae. 

Etiam a massa in enim posuere semper quis ut turpis. 

In sodales libero id lectus pulvinar, et eleifend tortor 

dignissim. Curabitur sagittis porta varius. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 

netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus 

tristique consectetur sapien, vel ultrices neque 

dapibus sit amet.  

Morbi at porta mi, a cursus massa. Sed congue 

tincidunt magna. Maecenas non vehicula risus, mattis 

vehicula arcu. Cras cursus felis id lectus venenatis, et 

dapibus odio feugiat. Donec augue dui, rhoncus ac 

vehicula in, rhoncus id lorem. Nunc ac mi sit amet arcu 

commodo dictum sit amet nec purus. Etiam placerat 

fringilla velit, sed consequat urna imperdiet eu.  

Pellentesque lacus massa, accumsan sodales purus 

vitae, euismod facilisis est. Duis suscipit posuere libero 

eu venenatis. Duis nibh sapien, convallis id massa 

dapibus, tempus mattis erat. Proin tincidunt vehicula 

mattis. Morbi turpis augue, euismod in dapibus id, 

gravida a urna. Donec suscipit, arcu id lobortis 

faucibus, ipsum elit sollicitudin turpis, sit amet ornare 

dolor lectus quis quam. Duis cursus mauris a lacinia 

lacinia. Phasellus magna nibh, bibendum sit amet 

imperdiet nec, faucibus id sem. Nunc ornare laoreet 

nunc, a volutpat quam congue vel. Curabitur in congue 

massa. Suspendisse potenti. Nunc sodales vestibulum 

leo aliquet fermentum.  

Praesent pretium odio nec erat mattis imperdiet. 

Proin in odio iaculis, hendrerit metus sit amet, 

molestie lorem. Quisque ullamcorper velit ut aliquam 

volutpat. Quisque ut sapien at felis sagittis mollis. 

Aenean bibendum velit non tortor mollis, ultrices 
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