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Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με 

την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής, επειδή δεν 

ολοκλήρωσαν την επανεξέταση των σχεδίων τους διαχείρισης 

λεκανών απορροής ποταμού, όπως απαιτείται από την οδηγία-

πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ), και τα σχέδια 

διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την 

οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ).  

Και οι δύο οδηγίες απαιτούν από τα κράτη μέλη να 

επικαιροποιούν και να υποβάλλουν ανά εξαετία τα σχέδια 

διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και των κινδύνων 

πλημμύρας, αντίστοιχα. Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών 

απορροής ποταμού περιλαμβάνουν πρόγραμμα μέτρων που είναι 

καθοριστικά για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης όλων των 

υδατικών συστημάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τα 

σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καταρτίζονται βάσει 

χαρτών οι οποίοι παρουσιάζουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες 

που συνδέονται με σενάρια πλημμύρας. Τα εν λόγω 16 κράτη 

μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να 

απαντήσουν και να διορθώσουν τις παραλείψεις που 

επισημάνθηκαν. Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων αποτελεί 

βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

Περισσότερα  

 

 

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκ 
μέρους όλων των Δήμων – μελών του Δικτύου 
Πόλεων με Λίμνες, εκφράζω τα θερμά μου 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος 
Δημάρχου Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ, καθώς και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους συνεργάτες και τα 
στελέχη του Δήμου. 

Οι πολίτες των Ιωαννίνων με την ψήφο τους, τον 
κατέστησαν Δήμαρχό τους και ο Μωυσής Ελισάφ 
με το όραμα, τις πράξεις και την καθημερινή του 
προσπάθεια ανύψωσε τον Δήμο Ιωαννιτών 
οικουμενικά.  

Προσωπικότητα της ανιδιοτέλειας και της 
προσφοράς έχαιρε της απόλυτης εκτίμησης όλων 
ως άνθρωπος αλλά και ως επιστήμονας. Το όραμα, 
το ήθος και η ανιδιοτελής προσφορά του 
αποτελούν βαρυσήμαντη κληρονομιά για όλους 
όσους πίστεψαν σε αυτόν και τον ακολούθησαν και 
θα είναι η παρακαταθήκη, που θα τους 
συντροφεύει για πάντα. 

Εμείς, θα τον θυμόμαστε επίσης και ως ένα 
πολύτιμο συνοδοιπόρο στον δρόμο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου βίου. 

Καλό ταξίδι αγαπητέ σε όλους μας Μωυσή. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 

Γεώργιος Καπεντζώνης 

Δήμαρχος Δωρίδος 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Διαχείριση του νερού 
Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και 15 κράτη μέλη της ΕΕ 

σε επανεξέταση των σχεδίων για τα ύδατα 

 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Φεβρουάριος 2023 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/inf_23_525
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/inf_23_525
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/inf_23_525
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Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και 

θαλάσσια οικοσυστήματα 

Η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων για βελτίωση 

της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ. 

Η δέσμη αυτή αυτή περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: 

Μία ανακοίνωση για την ενεργειακή μετάβαση στον 

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ 

ένα σχέδιο δράσης για την προστασία και την 

αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων για 

μια βιώσιμη και ανθεκτική αλιεία, μια ανακοίνωση 

σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική σήμερα και 

αύριο και έκθεση σχετικά με την κοινή οργάνωση 

των αγορών για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Οι κύριοι στόχοι των μέτρων είναι η προώθηση της 

χρήσης καθαρότερων πηγών ενέργειας και η μείωση 

της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και η 

μείωση του αντίκτυπου του τομέα στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα. Οι προτεινόμενες δράσεις θα 

υλοποιηθούν σταδιακά ώστε να διευκολυνθεί η 

προσαρμογή του τομέα. Ένα «σύμφωνο για την 

αλιεία και τους ωκεανούς» θα στηρίξει επίσης την 

πλήρη εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής 

(ΚΑΠ) σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και τους 

ενδιαφερόμενους στον κλάδο της αλιείας, μεταξύ 

των οποίων οι αλιείς, οι οργανώσεις παραγωγών, τα 

περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια και οι 

επιστήμονες. Περισσότερα  

 

Η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια 

διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση 

προτεραιοτήτων για τα νέα προϊόντα, οι οποίες θα 

ρυθμιστούν νομικά με τον κανονισμό για τον 

οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα, ο 

οποίος προτάθηκε πρόσφατα. Ο κανονισμός θα 

προβλέπει «νέες απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού» ώστε να καταστήσει πιο βιώσιμα από 

περιβαλλοντική άποψη ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ. Θα 

ενισχυθεί η αποδοτικότητά τους σε ενέργεια και 

πόρους, η κυκλικότητα και ιδίως η δυνατότητα 

επανάχρησής και επισκευής τους, η ανθεκτικότητα 

και η ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων αυτών 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με 

παράλληλη αύξηση της περιεκτικότητάς τους σε 

ανακυκλωμένα υλικά. 

Θα καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων 

ή για ομάδες προϊόντων με κοινά χαρακτηριστικά. 

Η Επιτροπή θέλει να συγκεντρώσει απόψεις 

σχετικά με τις κατηγορίες νέων προϊόντων και τα 

μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν πρώτα, ώστε ο 

καθορισμός των προτεραιοτήτων να είναι 

διαφανής και συμπεριληπτικός. 

Διαβούλευση ΕΕ 

  

 

Οικολογικός σχεδιασμός 

για βιώσιμα υλικά. 

Διαβούλευση σχετικά με τις 

προτεραιότητες για τα νέα προϊόντα 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-energy-transition-eu-fisheries-and-aquaculture-sector_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-energy-transition-eu-fisheries-and-aquaculture-sector_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-eu-action-plan-protecting-and-restoring-marine-ecosystems-sustainable-and_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-eu-action-plan-protecting-and-restoring-marine-ecosystems-sustainable-and_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-eu-action-plan-protecting-and-restoring-marine-ecosystems-sustainable-and_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/common-fisheries-policy-today-and-tomorrow-fisheries-pact-towards-sustainable-science-based_el
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/common-fisheries-policy-today-and-tomorrow-fisheries-pact-towards-sustainable-science-based_el
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/common-fisheries-policy-today-and-tomorrow-fisheries-pact-towards-sustainable-science-based_el
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/implementation-regulation-eu-no-13792013-common-organisation-markets-fishery-and-aquaculture_el
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/implementation-regulation-eu-no-13792013-common-organisation-markets-fishery-and-aquaculture_el
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/implementation-regulation-eu-no-13792013-common-organisation-markets-fishery-and-aquaculture_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2013
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2013
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1_el
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Την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, περί αναπροσαρμογής του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την αντιμετώπιση της κρίσης 
ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, ανέδειξε, από το βήμα της Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας 
και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Ευρωβουλευτής, κα 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου.  

Συγκεκριμένα, η κα Ασημακοπούλου εξήγησε ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκάλεσε η 
πανδημία και σήμερα προσαρμόζεται για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης. Ως προς την αντιμετώπιση της επόμενης πρόκλησης στην Ευρώπη, 
που είναι εκείνη της ανταγωνιστικότητας, αφού ανέφερε ότι ορισμένοι πρότειναν ένα 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας, τόνισε τη δυνατότητα εξεύρεσης μίας λύσης και πάλι 

διαμέσου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Σημαντικές θέσεις και προτάσεις της εισηγήτριας της LEFT Έλενας Κουντουρά για το 

ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας των πολιτών, υπερψηφίστηκαν με 

συντριπτική πλειοψηφία στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  ITRE κατά 

την ψηφοφορία για τον νέο νομοθετικό Kανονισμό της ΕΕ που διαμορφώνει το νέο κοινό 

πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, γνωστή ως eID. 

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βελτιώνει κατά πολύ την αρχική πρόταση της 

Κομισιόν για τον επικείμενο Kανονισμό, έχοντας ως στόχο να εξασφαλίσει για πρώτη 

φορά την καθολική πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων σε ασφαλή 

και αξιόπιστη ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας, μέσω προσωπικού 

ασφαλούς και διαλειτουργικού ευρωπαϊκού ψηφιακού πορτοφολιού στο κινητό 

τηλέφωνο του κάθε χρήστη. Περισσότερα  

  

Πάνω από μια δεκαετία η ελληνική κοινωνία και οικονομία ταλανίζεται από ένα 

δυσθεώρητο ιδιωτικό χρέος που απειλεί τις συνθήκες ζωής του ελληνικού λαού αλλά και 

τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. 

Γι’ αυτό και επιμένουμε : 

-Επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με 

επικαιροποιημένα κριτήρια και ασφαλείς διαδικασίες, παρέχοντας τη δυνατότητα στον 

δανειολήπτη να αποπληρώσει σε μία ρύθμιση που μπορεί να φτάνει μέχρι τα 35 χρόνια 

το ποσό που οι πιστωτές θα εισέπρατταν από τη ρευστοποίησή της. 

-Αντίστοιχη προστασία της αγροτικής περιουσίας, ώστε να διαφυλαχθεί η παραγωγική 

δύναμη των αγροτών μας. Περισσότερα  

 

Έλενα Κουντουρά: Υπερψηφίστηκαν στην Επιτροπή ITRE  

οι προτάσεις Κουντουρά για την ευρωπαϊκή ψηφιακή 

ταυτότητα των πολιτών 

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ιδιωτικό χρέος ναρκοθετεί την 

κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική ανάπτυξη 

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου: Η ελληνική πρόταση, για 

μετατροπή δανείων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας σε επιχορηγήσεις 

 

 

https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-i-elliniki/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-i-elliniki/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-i-elliniki/
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%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-itre-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%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%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-itre-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%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%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-itre-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://pasok.gr/nikos-androylakhs-to-idiwtiko-xreos-narkothetei-thn-koinwnikh-dikaiosynh-kai-thn-oikonomikh-anaptyxh/
https://pasok.gr/nikos-androylakhs-to-idiwtiko-xreos-narkothetei-thn-koinwnikh-dikaiosynh-kai-thn-oikonomikh-anaptyxh/
https://pasok.gr/nikos-androylakhs-to-idiwtiko-xreos-narkothetei-thn-koinwnikh-dikaiosynh-kai-thn-oikonomikh-anaptyxh/
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Το αιγοπρόβειο κρέας που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι στην πλειοψηφία 

του εισαγόμενο. 

Με ερώτηση μας αναζητούμε τα εργαλεία που μπορεί να παράσχει η ΕΕ στους 

κτηνοτρόφους μας για να αυξήσει η Χώρα μας την συγκεκριμένη παραγωγή. 

Η Ελλάδα εξαρτάται, εν πολλοίς, από τις εισαγωγές κυρίως στο κρέας και στα 

αυγά. Από το σύνολο των εισαγωγών τροφίμων την πενταετία 2015-2019, περίπου 

το 20% αφορούσε εισαγωγές κρέατος με συνολική αξία 5,5 δισ. ευρώ. 

Χαρακτηριστικά, το πρώτο εξάμηνο του 2012, η παραγωγή ελληνικού 

αιγοπρόβειου γάλακτος μειώθηκε κατά 1,5%, με προβλέψεις για μείωση κατά 5% 

έως το 2023. Περισσότερα  

«To χτύπημα των ισχυρών σεισμών στην Τουρκία και τη Συρία σε συνδυασμό με 
την πολιτική που αφήνει τους λαούς αθωράκιστους για τα κέρδη των 
επιχειρηματικών ομίλων, οδήγησε σε μια ανείπωτη τραγωδία με χιλιάδες νεκρούς, 
τραυματίες, άστεγους. Χαιρετίζουμε το κύμα γνήσιας αλληλεγγύης των λαών που 
συμμετέχει ο ελληνικός λαός όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 
Απαιτούμε να αρθούν τώρα όλες οι απαράδεκτες κυρώσεις που έχουν επιβάλει ΕΕ, 
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ ενάντια στη Συρία για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στο συριακό 
λαό που υποφέρει από την πολύχρονη ιμπεριαλιστική επέμβαση. 

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι σε σεισμογενείς χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία με βάση 
την επιζήμια για το λαό "πράσινη στρατηγική" της ΕΕ, οι κυβερνήσεις προκρίνουν 
την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων γιατί είναι κερδοφόρα για τους 
κατασκευαστικούς  και άλλους ομίλους αλλά όχι τη διασφάλιση στατικής 

επάρκειας των κτιρίων με την αναγκαία αντισεισμική θωράκιση.» Περισσότερα

  

Παρέμβαση είχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ - S&D) στην συζήτηση 

για την ανθρωπιστική κατάσταση μετά από τον σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία 

και την συμβολή της ΕΕ.Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής στην παρέμβασή του ανέφερε 

τα εξής: 

«Το μέγεθος της τραγωδίας είναι ακόμα δύσκολο να γίνει αντιληπτό. Δεκάδες 

χιλιάδες ζωές χάθηκαν ή αγνοούνται, καταστροφή και πόνος. Ανάμεσα σε αυτούς 

που χάθηκαν άδικα και 24 μαθητές, δικά μας παιδιά, από το τουρκο-κατεχόμενο 

μέρος της Κύπρου, μαζί με τους συνοδούς τους. Από την πρώτη στιγμή, η Κυπριακή 

Δημοκρατία εξέφρασε την ετοιμότητά της να συνεισφέρει με ομάδα διασωστών 

και ιατροφαρμακευτική βοήθεια, όμως το καθεστώς Ερντογάν την απέρριψε για 

πολιτικές σκοπιμότητες και κίνητρα.». Περισσότερα  

 

 

 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Μόνο ο λαός σώζει 

το λαό με την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση ολοκληρωμένου 

αντισεισμικού σχεδιασμού 

Κώστας Μαυρίδης στο Ευρωκοινοβούλιο για σεισμούς:  

«Η ανθρωπιά ενάντια στα απάνθρωπα καθεστώτα» 

Εμμανουήλ Φράγκος: Εργαλεία της ΕΕ στους 

κτηνοτρόφους για το αιγοπρόβειο κρέας 

https://twitter.com/e_fragkos/status/1626562177103429632/photo/1
https://twitter.com/e_fragkos/status/1626562177103429632/photo/1
https://twitter.com/e_fragkos/status/1626562177103429632/photo/1
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%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8E%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8C-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8E%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8C-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8E%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8C-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8E%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8C-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://www.facebook.com/cmavrides/posts/628038592664313
https://www.facebook.com/cmavrides/posts/628038592664313
https://www.facebook.com/cmavrides/posts/628038592664313
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Πάνω από 117 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 20 πολυεθνικά 

έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζωντας 

Ευρώπη» για να συμβάλουν στην αποστολή της ΕΕ για την 

αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων. Τα έργα θα 

εστιάσουν σε δράσεις για την προστασία και την 

αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση 

της ρύπανσης, τη στήριξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας 

«Digital Twin Ocean» («Το ψηφιακό δίδυμο του 

ωκεανού») και τη διασφάλιση της συμμετοχής των 

πολιτών.  

 

Τα έργα φέρνουν σε επαφή 297 εταίρους από 39 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων κρατών μελών 

της ΕΕ. 

 

Ορισμένα από αυτά τα έργα παρουσιάστηκαν στο 1ο 

ετήσιο φόρουμ της αποστολής στις Βρυξέλλες. Το φόρουμ 

έφερε σε επαφή την κοινότητα των ενδιαφερόμενων 

μερών που συμμετέχουν στην αποστολή, μεταξύ άλλων 

εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εθνικών 

και περιφερειακών δημόσιων αρχών, οργανισμών και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προέβει σε απολογισμό των 

δράσεων της αποστολής κατά το πρώτο έτος 

δραστηριοποίησής της ενώ θα παρουσιαστούν 

πρωτοβουλίες και έργα που αποτελούν πηγή έμπνευσης.  

Αποτελεί ευκαιρία επίσης για τον εορτασμό της επίτευξης 

ενός νέου ορόσημου: περισσότερες από 200 δράσεις 

δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τον χάρτη της αποστολής, 

συμβάλλοντας στην υλοποίησή της. 

Περισσότερα  

EU Mission: Restore our Ocean and Waters 

Η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες οι οποίοι, μόλις 

τεθούν σε εφαρμογή, θα μειώσουν τα ανώτατα 

όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) δύο φυτοφαρμάκων στα 

τρόφιμα. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που 

διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (EFSA), οι δύο χημικές ουσίες 

clothianidin και thiamethoxam, που ανήκουν στην 

ομάδα των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, 

είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τις μέλισσες και 

συμβάλλουν στην παγκόσμια μείωση των 

επικονιαστών. Γι’ αυτό, η χρήση τους σε 

εξωτερικούς χώρους απαγορεύθηκε ήδη στην ΕΕ το 

2018. Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν τα υφιστάμενα 

ΑΟΚ για τις ουσίες αυτές στο χαμηλότερο επίπεδο 

που μπορεί να μετρηθεί με τα πλέον σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα. Θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα 

που παράγονται στην ΕΕ, αλλά και για τα 

εισαγόμενα τρόφιμα και ζωοτροφές.  

Ο κανονισμός θέτει σε εφαρμογή τους στόχους της 

Επιτροπής, οι οποίοι εξαγγέλθηκαν στην Πράσινη 

Συμφωνία και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα 

στο πιάτο», να λαμβάνονται υπόψη οι 

περιβαλλοντικές πτυχές στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης των αιτημάτων για ανοχές κατά την 

εισαγωγή φυτοφαρμάκων που δεν είναι πλέον 

εγκεκριμένα στην ΕΕ, τηρουμένων των προτύπων 

και των υποχρεώσεων του ΠΟΕ. Τα μέτρα θα 

εφαρμοστούν στα εισαγόμενα προϊόντα από το 

2026. Έτσι, θα δοθεί στις τρίτες χώρες το χρονικό 

περιθώριο να συμμορφωθούν με τους νέους 

κανόνες.          Περισσότερα           

 

  

Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων 

της ΕΕ: 20 νέα έργα θα λάβουν περισσότερα από 

117 εκατ. ευρώ 

Η Επιτροπή θεσπίζει αυστηρά όρια 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων για την 

προστασία των επικονιαστών 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-mission-restore-our-ocean-and-waters-20-new-projects-restore-our-blue-planet-2030-2023-02-17_el
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-mission-restore-our-ocean-and-waters-20-new-projects-restore-our-blue-planet-2030-2023-02-17_el
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/restore-our-ocean-and-waters_el
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-mission-restore-our-ocean-and-waters-20-new-projects-restore-our-blue-planet-2030-2023-02-17_el
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/pollinators_el
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/pollinators_el
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/pollinators_el
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υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ 

να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω 

της προστασίας και της αποκατάστασης της 

βιοποικιλότητας. 

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή 

στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2014. Έκτοτε, το σχέδιο 

εξακολουθεί να μην έχει αναθεωρηθεί ή υποβληθεί 

στη δέουσα εκτίμηση, όπως απαιτείται από την 

οδηγία για τους οικοτόπους. Παρά την προσφορά 

τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή, η 

διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου δεν έχει 

ακόμη ολοκληρωθεί. 

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να 

απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. 

Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 

παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Περισσότερα  

Οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει 

αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα 

[INFR(2014)4073] λόγω μη συμμόρφωσής της με 

την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 

92/43/ΕΟΚ) κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών 

πάρκων. Σύμφωνα με την οδηγία, όλα τα σχέδια 

και τα έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις σε τόπους Natura 2000 πρέπει να 

υποβάλλονται σε δέουσα εκτίμηση των εν λόγω 

επιπτώσεων. Ωστόσο, το υφιστάμενο σχέδιο για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο 

ονομάζεται «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», είχε εγκριθεί 

χωρίς να έχει προηγουμένως διενεργηθεί τέτοια 

εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι εγκρίνονται βάσει του 

σχεδίου έργα που δεν συμμορφώνονται με την 

ενωσιακή νομοθεσία. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική 

για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 

υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την 

ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας 

μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της 

  

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί 

με το ενωσιακό δίκαιο κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/inf_23_525
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/inf_23_525
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/inf_23_525
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282014%294073&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=el
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Οδική ασφάλεια στην ΕΕ 

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι θάνατοι 
από τροχαία ατυχήματα το 
2022 αυξήθηκαν κατά 3 % σε 
σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Το σημαντικό είναι ότι 
πολλά από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν κατά την 
περίοδο της πανδημίας 
COVID-19 (συμπεριλαμβα-
νομένης της μείωσης κατά 17 
% μεταξύ 2019 και 2020) έχουν 
διατηρηθεί. Σε σύγκριση με το 
2019, ο αριθμός των θανάτων 
το 2022 μειώθηκε κατά 10 %. 

Ωστόσο, η πρόοδος ήταν πολύ 
άνιση μεταξύ των κρατών 
μελών.  

Οι μεγαλύτερες μειώσεις, που 
υπερβαίνουν το 30 %, κατά-
γράφηκαν στη Λιθουανία και 
την Πολωνία, ενώ στη Δανία 
σημειώθηκε επίσης μείωση 
κατά 23 %. Αντιθέτως, κατά 
την τελευταία τριετία, ο 
αριθμός των θανάτων από 
τροχαία ατυχήματα σε χώρες 
όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η 
Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω 
Χώρες και η Σουηδία 
παρέμεινε σχετικά σταθερός.  

Οι ασφαλέστεροι δρόμοι 
εντοπίζονται στη Σουηδία (21 
θάνατοι ανά εκατομμύριο 
κατοίκων) και στη Δανία (26 
ανά εκατομμύριο), ενώ η 
Ρουμανία 86 ανά εκατομ. και η 
Βουλγαρία 78 ανά εκατομ. 
κατέγραψαν τα υψηλότερα 
ποσοστά το 2022. Ο μέσος 
όρος της ΕΕ ήταν 46 θάνατοι 
από τροχαία ατυχήματα ανά 
εκατομμύριο κατοίκων. 

Tο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος στην Ελλάδα καταλήγει στην 

στέγαση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, που 

αναδεικνύουν τη χώρα μας πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης, τόσο 

στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. 

Σύμφωνα με την έρευνα, το 32,4% των νοικοκυριών στην Ελλάδα που 

ζουν σε αστικές περιοχές δαπανούν περισσότερο από το 40% του 

διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, ποσοστό που ορίζεται ως 

όριο υπερβολικής επιβάρυνσης του κόστους στέγασης. Ακολουθούν η 

Δανία, όπου το 21,9% των νοικοκυριών στις αστικές περιοχές δαπανούν 

ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για 

στέγαση, και η Ολλανδία με ποσοστό 15,3%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο 

δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,4%.  

 

Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια και στην υπερβολική 

επιβάρυνση του κόστους στέγασης για τα νοικοκυριά που ζουν σε 

αγροτικές περιοχές, με ποσοστό 22%, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία με 

13,3 % και η Ρουμανία με 10,8 %. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης για 

τις αγροτικές περιοχές διαμορφώνεται στο 6,2%. 

Βεβαίως υπάρχουν μεγάλες διαφορές εντός της Ευρώπης σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο ζούμε ως προς το μέγεθος, το είδος και την ποιότητα 

της στέγασης και αν είμαστε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστές. Η έρευνα Housing 

in Europe (έκδοση 2022) αποτυπώνει εξαιρετικά στοιχεία για πολλές 

διαφορετικές πτυχές της στέγασης.  

Περισσότερα     Housing in Europe 

 

Στατιστικές ΕΕ   

  
Tο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος 

στην Ελλάδα καταλήγει στην στέγαση 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230202-1?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230202-1?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/index.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/index.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230202-1?language=el


 

8  

 

Η Πάφος και η Σεβίλλη είναι οι 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 

έξυπνου τουρισμού 

Η Πάφος (Κύπρος) και η Σεβίλλη (Ισπανία) είναι οι 

νικήτριες του διαγωνισμού «Ευρωπαϊκές 

Πρωτεύουσες Έξυπνου Τουρισμού» για το 2023. Το 

Κραν (Kranj, Σλοβενία) επιλέχθηκε ως νικήτρια 

πόλη του διαγωνισμού «Ευρωπαϊκός Προορισμός 

Αριστείας (EDEN)» για το 2023. 

Οι δύο Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Έξυπνου 

Τουρισμού θα λάβουν διαφημιστική στήριξη, 

καθώς και ένα ειδικό γλυπτό για τα κέντρα των 

πόλεων τους, το οποίο θα εκτίθεται σε περίοπτη 

θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους που θα 

διατηρούν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 

Έξυπνου Τουρισμού. Θα αποτελέσουν επίσης 

μέρος του αναπτυσσόμενου δικτύου έξυπνων 

τουριστικών πόλεων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του 

οποίου γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 

πρακτικών. 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού 

είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ που προωθεί τον 

έξυπνο τουρισμό στην ΕΕ, ανταμείβοντας τις πόλεις 

για τις πρωτοπόρες προσεγγίσεις τους όσον αφορά 

την προσβασιμότητα, την ψηφιοποίηση, τη 

βιωσιμότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και τη 

δημιουργικότητα.        Περισσότερα  

PAFOS – 2023 European Capital of Smart Tourism 

 

 

Νέοι κανόνες της ΕΕ  

απαγορεύουν τη χρήση 

μολύβδινων σκαγιών σε 

υγρότοπους 

Από 16 Φεβρουαρίου 2023, απαγορεύεται στην ΕΕ 

η χρήση μολύβδινων σκαγιών σε υγρότοπους χάρη 

στους νέους κανόνες που τίθενται σε πλήρη 

εφαρμογή. 

Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προστασία της 

υγείας των υγροτόπων της ΕΕ και θα αποτρέψουν 

τον θάνατο περίπου 1 εκατομμυρίου πτηνών που 

πεθαίνουν από δηλητηρίαση από μόλυβδο κάθε 

χρόνο. Ο κανονισμός απαγορεύει την εκτόξευση και 

την κατοχή μολύβδινων σκαγιών σε απόσταση 100 

μέτρων από υγρότοπους, διασφαλίζοντας ότι αντ’ 

αυτών θα χρησιμοποιούνται μη τοξικά πυρομαχικά. 

Εκτιμάται ότι σήμερα πάνω από 4.000 τόνοι 

μολύβδου που απελευθερώνονται από μολύβδινα 

σκάγια καταλήγουν κάθε χρόνο σε υγρότοπους της 

ΕΕ. Ο μόλυβδος είναι τοξική ουσία η οποία, όταν 

απελευθερώνεται στο περιβάλλον, μολύνει τόσο το 

έδαφος όσο και το νερό. Η έκθεση στον μόλυβδο 

μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των 

ανθρώπων, ιδίως των παιδιών. Ο περιορισμός 

στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής για τη 

βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων και του 

σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση.          

Περισσότερα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_el
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_el
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/pafos-winner-2023-competition_en
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/pafos-winner-2023-competition_en
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_el
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj?locale=el
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και όλων όσων επιθυμούν να αναλάβουν δράση για τις 
αγροτικές περιοχές. 
 
Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης παρέχουν τρόφιμα, 
στέγαση, θέσεις εργασίας και βασικές υπηρεσίες. Για να 
μπορέσουν οι αγροτικές περιοχές να συνεχίσουν να 
διαδραματίζουν αυτόν τον ρόλο, το 2021 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσίασε ένα μακρόπνοο όραμα για τις 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ με ορίζοντα το 2040. 
Προσδιορίζει τομείς δράσης για ισχυρότερες, 
συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές 
περιοχές και κοινότητες. Περισσότερα από 60 δισ. ευρώ 
διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2023-
2027. 
 

Αγροτικό Παρατηρητήριο 
Το Αγροτικό Παρατηρητήριο υποστηρίζει την παραγωγή 
γνώσεων και αποσκοπεί στη βελτίωση της συλλογής και 
διάδοσης δεδομένων που σχετίζονται με τις αγροτικές 
περιοχές της ΕΕ. Το Παρατηρητήριο συμβάλλει στην 
καλύτερη κατανόηση των αγροτικών περιοχών και 
αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την 
«αγροτική θωράκιση», για την αξιολόγηση και την 
αξιολόγηση του αντίκτυπου των νομοθετικών 
πρωτοβουλιών της ΕΕ στις αγροτικές περιοχές και 
παρέχει στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής σε σχέση με την 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 
 
Περισσότερα και στο email  JRC-KCTP@ec.europa.eu 

 
 

 

Η Επιτροπή εγκαινίασε ένα νέο αγροτικό 
παρατηρητήριο, το οποίο με ένα μόνο κλικ παρέχει 
στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών για μια 
δεδομένη «αγροτική» περιοχή, καθώς και για περιοχές 
που χαρακτηρίζονται ως «αστικές» ή «ενδιάμεσες» στις 
χώρες της ΕΕ. Για παράδειγμα: πυκνότητα πληθυσμού, 
μέση απόσταση από εγκαταστάσεις περίθαλψης ή 
ταχύτητα ευρυζωνικής σύνδεσης σε οποιαδήποτε 
αγροτική περιοχή, δήμο ή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Το παρατηρητήριο καθιστά δυνατή τη σύγκριση 
διαφορετικών περιοχών ώστε να αντικατοπτρίζονται οι 
πολλαπλές διαστάσεις και η ποικιλομορφία των 
αγροτικών περιοχών. Θα αξιοποιηθεί για τη 
διαμόρφωση των πολιτικών για τις αγροτικές περιοχές, 
την αξιολόγηση του αντικτύπου των πρωτοβουλιών της 
ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και την 
παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τους δείκτες 
που σχετίζονται με το αγροτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ 
και το αγροτικό σύμφωνο. Επίσης, θα παρέχει τακτικά 
επικαιροποιημένα δεδομένα, μεταξύ άλλων για την 
περαιτέρω διαμόρφωση των πολιτικών.  
 
Αυτή η ζωντανή πλατφόρμα, την οποία διαχειρίζεται το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), θα επικαιροποιείται 
τακτικά με νέους δείκτες και απεικόνιση των 
δεδομένων. Στον ιστότοπο του οράματος για τις 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ θα προστεθούν επίσης νέα 
συνεργατικά εργαλεία για την καλύτερη ανταπόκριση 
στις ανάγκες της κοινότητας του αγροτικού συμφώνου 
 
Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης παρέχουν τρόφιμα, 
στέγαση, θέσεις εργασίας και βασικές υπηρεσίες. Για να 
μπορέσουν οι αγροτικές περιοχές να συνεχίσουν να 
διαδραματίζουν αυτόν τον ρόλο, το 2021 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσίασε ένα μακρόπνοο όραμα για τις 

  

Γεωργία: Η ΕΕ εγκαινιάζει νέο αγροτικό παρατηρητήριο 

https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=el&ctx=RUROBS
https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=el&ctx=RUROBS
https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=el&ctx=RUROBS
mailto:JRC-KCTP@ec.europa.eu
mailto:JRC-KCTP@ec.europa.eu
https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=el&ctx=RUROBS
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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lakesnetwork.org/

