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Καθολική αναγνώριση και υποστήριξη από τον αρμόδιο 
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για Θέματα Αποκατάστασης 
Φυσικών Καταστροφών, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, την ΚΕΔΕ, 
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από περιοχές 
ολόκληρης της χώρας και της Κύπρου και ειδικούς επιστήμονες, 
συγκέντρωσε το καινοτόμο έργο Διαχείρισης Φερτών Υλών από 
Πλημμύρες, με Δείκτες Κυκλικής Οικονομίας, που η έγκαιρη και 
επιτυχής ολοκλήρωση του στον ορεινό Δήμο Αργιθέας 
παρουσιάστηκε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, σε 
επιστημονική – ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Προσαρμογή στη 
Νέα Πραγματικότητα. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», στην 
συνεδριακή αίθουσα της ΚΕΔΕ. με την υποστήριξη της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Πράσινου Ταμείου. 

Παρουσιάστηκαν:  

• Οι λύσεις για την αντιμετώπιση των παραγόντων, που 
τροφοδοτούν την κλιματική κρίση, αλλά και τη θεραπεία των 
συνεπειών της, στα έργα αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές, 
δίκτυα και τα οικοσυστήματα μετά από μία φυσική καταστροφή, 
σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή, τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, καθώς και 
τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.  

• Τα έργα και οι λύσεις, που προωθεί και υλοποιεί το Δίκτυο 
Πόλεων με Λίμνες, με αιχμή τη διαχείριση των φερτών υλών από 
πλημμύρες που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται 
πιλοτικά στο το μέλος του Δικτύου Δήμο Αργιθέας, >>> Συνέχεια 

στη σελίδα 2 

COP15: Ιστορική συμφωνία για τη φύση 

και τη βιοποικιλότητα στο Μόντρεαλ 

Μετά από τέσσερα χρόνια δύσκολων 

διαπραγματεύσεων, περισσότερες από 190 

χώρες κατέληξαν σε συμφωνία υπό την αιγίδα 

της Κίνας, της χώρας που προεδρεύει της 

COP15. Αυτό το “σύμφωνο ειρήνης με τη 

φύση”, η λεγόμενη “συμφωνία του Κουνμίνγκ-

Μόντρεαλ” αποσκοπεί στην προστασία των 

χερσαίων εκτάσεων, των ωκεανών και των 

ειδών της φύσης από την μόλυνση, την 

υποβάθμιση και την κλιματική κρίση. 

Οι χώρες συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 

που έχει κυρίως ως στόχο την προστασία του 

30% του πλανήτη ως το 2030, στην 

αποδέσμευση 30δις. δολαρίων ετήσιας 

βοήθειας και στον στόχο του 1,5 βαθμού 

Κελσίου στο πλαίσιο του αγώνα για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το πιο 

σημαντικό μέρος της συμφωνίας αφορά τη 

δέσμευση «30 μέχρι το 30», δηλαδή την 

προστασία του 30% της γης και των ωκεανών 

που θεωρούνται σημαντικά για τη 

βιοποικιλότητα έως το 2030. Μέχρι σήμερα το 

17% των χερσαίων εκτάσεων και το 8% των 

θαλασσών προστατεύονται. Περισσότερα  

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ – Πράσινο Ταμείο 

Προσαρμογή στη Νέα Πραγματικότητα. Προσαρμογή 

στην Κλιματική Αλλαγή 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Δεκέμβριος 2022 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/biodiversity/
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Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθης Σταθόπουλος 
υπογράμμισε ότι οι πληρωμές από τα προγράμματα του  
Πράσινου Ταμείου στο 11μηνο του 2022 είναι μιάμιση φορά 
μεγαλύτερες από όσες είχαν γίνει ολόκληρη την τετραετία 2016 
– 2019. «Υπάρχει, τόνισε, σημαντική πρόοδος και αποτέλεσμα. 
Και υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον από τους Δήμους για 
συμμετοχή στις προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου. 
Χρηματοδοτήσαμε τη μεθοδολογία, ώστε η χώρα να έχει πιλοτικό 
πρόγραμμα διαχείρισης των φερτών υλικών από τις πλημμύρες, 
πρόγραμμα που απεδείχθη πετυχημένο καθώς προσέλκυσε τόσο 
το ευρωπαϊκό όσο και το κυβερνητικό ενδιαφέρον». 

 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και Δήμαρχος 
Δωρίδος κ. Γιώργος Καπεντζώνης, στην εναρκτήρια ομιλία της 
ημερίδας, ευχαρίστησε την ΚΕΔΕ και το Πράσινο Ταμείο για την 
υποστήριξη τους προς το Δίκτυο και παράλληλα αναφέρθηκε στις 
καινοτόμες δράσεις του Δικτύου που επεκτείνονται διαρκώς με 
την εκπροσώπηση του και στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, 
προτείνοντας πρότυπες και δημιουργικές συνέργειες προς την 
Κλιματική Ουδετερότητα. Υπογράμμισε τις πρωτόγνωρες για τη 
χώρα μας χρηματοδοτικές δυνατότητες για να θωρακιστούν οι 
Δήμοι από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και να 
υλοποιήσουν έργα πράσινης μετάβασης. Παράλληλα τόνισε ότι 
για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία και οδηγηθούμε το επόμενο 
διάστημα σε απεντάξεις και ματαιώσεις έργων, πρέπει άμεσα να 
υποστηριχθούν οι Δήμοι, κυρίως οι μικροί Δήμοι των 
απομακρυσμένων περιοχών, με το αναγκαίο επιστημονικό 
προσωπικό, με ένα πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας για 
νέους επιστήμονες στην Ελληνική Περιφέρεια.  

Επίσης ο κ. Καπεντζώνης ανέφερε ότι το θέμα της 
υποστελέχωσης των Δήμων έναντι των μεγάλων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων που πρέπει να υλοποιήσουν, το έχει θέσει με την 
ευκαιρία ξεχωριστών συναντήσεων του, στον Πρωθυπουργό κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη, στον αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα και στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – 
ΚΙΝΑΛ κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Σημείωσε τέλος την ανάγκη για 
στοχευμένη και αποτελεσματική πρόληψη των συνεπειών των 
φυσικών καταστροφών, που σημαίνει ότι οι Δήμοι πρέπει να 
έχουν εξοπλισμό, προσωπικό και σχέδια δράσης. 
Ο  Δήμαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου ο οποίος είναι 
παράλληλα και Πρόεδρος του Δικτύου ορεινών Δήμων Πίνδος, 
συνοδεύοντας την παρουσίαση του καινοτόμου έργου στην 
Αργιθέα με οπτικοακουστικό υλικό και τεχνικά στοιχεία από τη 
φάση του σχεδιασμού μετά την καταστροφική επέλαση των 
πλημμυρών του «Ιανού» τόνισε ότι: «Η Αργιθέα βγήκε από την 
αφάνεια, μπήκε σε δυναμικές συνεργασίες με όμορους Δήμους. 

υπαγόμενο στην κατηγορία: «Έργα Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή», του Ευρωπαϊκού Νόμου για το Κλίμα και 
την Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία.  

 

• Οι δράσεις που έχει αναλάβει το Δίκτυο, σε συνεργασία με 
την Πολιτεία, εγχώριους και ευρωπαϊκούς επιστημονικούς, 
ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς και οργανισμούς για την 
ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση, για τη μετάβαση στην 
Κλιματική Ουδετερότητα.  

Στην εκδήλωση της Αθήνας παρουσιάστηκαν από τον κ. 
Χρήστο Τριαντόπουλο Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό 
αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης 
από Φυσικές Καταστροφές  και τον κ. Στάθη Σταθόπουλο 
Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ, οι σημαντικές 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την υλοποίηση έργων 
θωράκισης των δημοτικών υποδομών από τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και οι προκλήσεις για την υλοποίηση τους, 
με αξιοποίηση εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, της  Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο 
Υφυπουργός κ Χρήστος Τριαντόπουλος, κατά την περίοδο 
2019-2022 οι δαπάνες για κρατική αρωγή, στήριξη και 
αποκατάσταση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών 
διπλασιάστηκαν, καθώς πλησιάζουν το 1 δις ευρώ έναντι 557 
εκατ. την προηγούμενη περίοδο. «Αυτό, τόνισε ο αρμόδιος 
Υφυπουργός, αποτυπώνει την εικόνα για τους πόρους που 
διαθέτει η κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών και την 
αποκατάσταση των υποδομών με έμφαση στην ανθεκτικότητα 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε όχι μόνο την αποκατάσταση 
των ζημιών, αλλά και καλύτερες συνθήκες σε σχέση με πριν. Η 
κλιματική κρίση είναι η νέα δυσμενής πραγματικότητα στην 
οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Υλοποιούμε την φιλοσοφία 
της κυβέρνησης σε στενή συνεργασία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, προς όφελος των πολιτών». 
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Χαιρετισμούς προς την εκδήλωση, τονίζοντας την υποστήριξη 
τους στα έργα και τις δράσεις του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, 
όπως επίσης τη σημασία του έργου της Αργιθέας σε εγχώριο 
και Ευρωπαϊκό επίπεδο απηύθυναν: ο Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ευρωβουλευτής, πρώην 
Πρόεδρος της ΝΔ κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Τομεάρχης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Γιώργος 
Αρβανιτίδης, οι Ευρωβουλευτές  κ.κ Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου (ΝΔ), Μαρία Σπυράκη (ΝΔ), Έλενα 
Κουντουρά, (ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ), ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. 

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν δια ζώσης και εξ αποστάσεως 
από Δήμους μέλη του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, Δήμαρχοι, 
Αιρετά Μέλη Διοικήσεων των Δήμων και   στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

 

 

αφάνεια, μπήκε σε δυναμικές συνεργασίες με όμορους 
Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο καταθέσαμε το Ειδικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, που εστιάζει στην Ορεινότητα. 
Εξασφαλίσαμε μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο 
Δήμο μας, χρηματοδότηση ύψους 90 εκατ. ευρώ για 
αναβάθμιση υποδομών, βελτίωση υπηρεσιών, 
αντιπλημμυρική θωράκιση, μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, 
οδικές συνδέσεις, όπως επίσης έργα και προγράμματα  
ανάπτυξης του παραγωγικού ιστού και των ευκαιριών 
οικονομικής εξέλιξης, καθώς και  δημόσιας προστασίας του 
πολύτιμου φυσικού αποθέματος. 

 

Για πρώτη φορά η Πολιτεία είδε τα προβλήματα, είπε ότι αξίζει 
τον κόπο να επενδύσουμε σε μια περιοχή, που μπορεί να δείξει 
το δρόμο, για το πώς μπορούμε να κινηθούμε στο μέλλον» 
τόνισε ο κ Στεργίου. 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ κ. Γιάννης Καραγιάννης 
απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου κ. Δημήτρη 
Παπαστεργίου και παράλληλα μετέφερε την εκτίμηση του 
Προέδρου για το σπουδαίο έργο που υλοποιεί το Δίκτυο για 
ένα τόσο κρίσιμο θέμα, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής, 
τονίζοντας πως σήμερα η Αυτοδιοίκηση καλείται όχι μόνο να 
κατανοήσει τις επικίνδυνες διαστάσεις  αυτού του σύνθετου 
και πολυδιάστατου φαινομένου, αλλά και να δράσει για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του. 

 Υπογράμμισε το γεγονός ότι αποτελεί άμεση ανάγκη η 
περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζει ξεχωριστά κάθε 
Δήμος, να τεθεί ως προτεραιότητα στην προσαρμογή για την 
κλιματική αλλαγή – δεδομένου ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
αποτελεί τη βαθμίδα Διοίκησης που βρίσκεται εγγύτερα σε 
αυτό το φαινόμενο – και  διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην 
αντιμετώπιση ή άλλως στον μετριασμό του. 
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αναγνώριση των συστημάτων πιστοποίησης που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της 

συμμόρφωσης με το πλαίσιο της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί 

η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των απορροφήσεων 

άνθρακα, ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει τέσσερα 

κριτήρια ποιότητας QU.A.L.ITY: 

5. Quantification (ποσοτικός προσδιορισμός): Οι 

δραστηριότητες απορρόφησης άνθρακα πρέπει 

να μετρώνται με ακρίβεια και να αποφέρουν 

αδιαμφισβήτητα οφέλη για το κλίμα· 

6. Additionality (προσθετικότητα): Οι 

δραστηριότητες απορρόφησης άνθρακα πρέπει 

να υπερβαίνουν τις υφιστάμενες πρακτικές και 

τις απαιτήσεις του νόμου· 

7. Long-term storage (μακροχρόνια αποθήκευση): 

Τα πιστοποιητικά συνδέονται με τη διάρκεια της 

αποθήκευσης άνθρακα, ώστε να διασφαλίζεται η 

μόνιμη αποθήκευση· 

8. Sustainability (βιωσιμότητα): Οι δραστηριότητες 

απορρόφησης άνθρακα πρέπει να διατηρούν ή 

να συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων 

βιωσιμότητας, όπως η προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία, οι 

υδάτινοι και θαλάσσιοι πόροι και η 

βιοποικιλότητα. 

Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Περισσότερα  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα πρώτο 

εθελοντικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την αξιόπιστη 

πιστοποίηση των υψηλής ποιότητας απορροφήσεων 

άνθρακα. Η πρόταση θα ενισχύσει τις καινοτόμες 

τεχνολογίες απορρόφησης άνθρακα και τις βιώσιμες 

λύσεις ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, ενώ θα συμβάλει 

στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, το 

περιβάλλον και τη μηδενική ρύπανση. Ο προτεινόμενος 

κανονισμός θα βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα της 

ΕΕ να ποσοτικοποιεί, να παρακολουθεί και να 

επαληθεύει τις απορροφήσεις άνθρακα. Η μεγαλύτερη 

διαφάνεια θα διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των 

ενδιαφερόμενων μερών και της βιομηχανίας και την 

πρόληψη της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας. 

Οι απορροφήσεις άνθρακα μπορούν και πρέπει να 

αποφέρουν σαφή οφέλη για το κλίμα, και η Επιτροπή θα 

δώσει προτεραιότητα στις δραστηριότητες 

απορρόφησης άνθρακα που θα αποφέρουν σημαντικά 

οφέλη για τη βιοποικιλότητα. Προχωρώντας προς τα 

εμπρός, η Επιτροπή, με τη στήριξη εμπειρογνωμόνων, θα 

αναπτύξει ειδικά προσαρμοσμένες μεθόδους 

πιστοποίησης για τις δραστηριότητες απορρόφησης 

άνθρακα που συμβάλλουν στην επίτευξη κλιματικών και 

άλλων περιβαλλοντικών στόχων. 

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία της 

διαδικασίας πιστοποίησης, η πρόταση 

καθορίζει κανόνες για την ανεξάρτητη επαλήθευση των 

απορροφήσεων άνθρακα, καθώς και κανόνες για την 

αναγνώριση των συστημάτων πιστοποίησης που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της 

συμμόρφωσης με το πλαίσιο της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί 

η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των απορροφήσεων 

άνθρακα, ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει τέσσερα 

  

Η σωστή πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα θα συμβάλει 

στην επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7156
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7156
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7156
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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Την Δευτέρα 12/12/2023 στο Στρασβούργο, σημειώθηκε μία φαινομενικά μικρή αλλά 
στην πραγματικότητα εξαιρετικά σημαντική νίκη για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων 
των ανάπηρων ατόμων. 

Στο διάλογο σχετικά με την αναφορά «Towards equal rights for persons with disabilities» 
που υπερψηφίστηκε, ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, σχεδόν 4 χρόνια μετά 
την εκλογή του, μπόρεσε για πρώτη φορά να εκφωνήσει το λόγο του στην Ολομέλεια, όχι 
από το πίσω μέρος της αίθουσας που έχει εύκολη πρόσβαση, αλλά από το κεντρικό βήμα. 

Η στιγμή αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για τον ίδιο τον Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, 
και Συμπρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ομάδας για τα Ανάπηρα Άτομα, αλλά και για 
όλους τους ανάπηρους που παλεύουν καθημερινά να εξασφαλίσουν μια ίση και 

συμπεριληπτική κοινωνία. Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Πέτρου 

Κόκκαλη, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC), σε συνεργασία με τη 

γενική διεύθυνση περιφερειακής και αστικής πολιτικής (DG REGIO) και τη Eurostat, 

υλοποιούν το πρόγραμμα “REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the 

data gaps” προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. 

Στο πιλοτικό πρόγραμμα,  θα συμμετάσχουν συνολικά δέκα ευρωπαϊκές περιφέρειες, 

μεταξύ των οποίων και δύο ελληνικές: η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά από διαγωνιστική διαδικασία. 

Η εναρκτήρια εκδήλωση τους πιλοτικού προγράμματος έγινε στην Επιτροπή των 

Περιφερειών, στις Βρυξέλλες, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερα  

  

«Ο στόχος της αναγνώρισης και των εκδηλώσεων μνήμης μιας Γενοκτονίας δεν είναι η 

αναζωπύρωση παλαιών αντιπαραθέσεων μεταξύ λαών και χωρών.  

Αντιθέτως, μόνο η αποδοχή της ιστορικής πραγματικότητας, η μνήμη και η καταδίκη θα 

μας βοηθήσουν να αποφύγουμε την επανάληψη ανάλογων εγκλημάτων κατά της 

ανθρωπότητας στο μέλλον. 

Για το λόγο αυτό, οφείλουμε απέναντι στην ιστορία και την ανθρωπότητα να 

διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη και να αγωνιστούμε για τη διεθνή αναγνώριση τους.  

Είναι ένα χρέος εθνικό για το οποίο όλοι μαζί θα πρέπει να εργαστούμε για να το 

πετύχουμε.»  Περισσότερα  

 

Πέτρος Κόκκαλης: 1.000.000 ευρώ για την εφαρμογή των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο 

Νίκος Ανδρουλάκης: 100 χρόνια από την Μικρασιατική 

Καταστροφή η παγκόσμια ημέρα κατά των Γενοκτονιών 

(09/12) αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα 

Στέλιος Κυμπουρόπουλος: Εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για τα 

άτομα με αναπηρία ΑμεΑ 

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/%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B4-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%AF%CF%83%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B1-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1
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/%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B4-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%AF%CF%83%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B1-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1
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/%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B4-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%AF%CF%83%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B1-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1
https://www.petroskokkalis.eu/post/regions2030-localize-sdgs
https://www.petroskokkalis.eu/post/regions2030-localize-sdgs
https://www.petroskokkalis.eu/post/regions2030-localize-sdgs
https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/684475379969757
https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/684475379969757
https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/684475379969757
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Υιοθετήθηκε η εισήγηση του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη για την 

θέσπιση κυρώσεων, σχετικά με την παράνομη απόρριψη αδρανών υλικών, 

που θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σκοπός είναι να καταστούν ποινικά υπεύθυνοι οι υπαίτιοι περιβαλλοντικών 

εγκλημάτων και να ανατεθεί στα κράτη μέλη το είδος των κυρώσεων που 

επιβάλλονται, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, όταν αυτές διαπράττονται εκ 

προθέσεως ή λόγω αμέλειας. Παράλληλα, ο Ευρωβουλευτής επισήμανε και 

τη θετική εξέλιξη της δημιουργίας της θέσης ενός Εισαγγελέα 

Περιβάλλοντος της ΕΕ.  Περισσότερα  

Την ολοένα και πιο δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν ΑΜΕΑ και χρονίως 

πάσχοντες στη χώρα μας, αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με 

ερώτηση του ευρωβουλευτή του Κόμματος Κώστα Παπαδάκη στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα της διαχρονικής 

πολιτικής Ε.Ε.-κυβερνήσεων που βλέποντας την υγεία ως εμπόρευμα αναγκάζει 

αυτούς και τις οικογένειές τους να χρυσοπληρώνουν για την κάλυψη των 

ανελαστικών και κατεπειγουσών αναγκών τους. 

Η επίθεση στα δικαιώματα των αναπήρων συνεχίζεται με την στόχευση της 

κυβέρνησης να αποσυρθούν από την κάλυψη του ΕΟΠΥΥ απαραίτητα τεχνολογικά 

βοηθήματα (όπως -ανεπιτυχώς- προσπάθησε με τους διαβητικούς) ενώ στον τομέα 

της εκπαίδευσης πάνω από 1.000 παιδιά με αναπηρίες δεν έχουν καν ξεκινήσει το 

σχολείο. Περισσότερα   

Μια διπλή βράβευση διοργανώθηκε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου, για την απονομή αφενός 
του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη 2021 και 2022 και αφετέρου την αναγόρευση 6 
σχολείων σε "Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". Οι δυο 
οργανώσεις που βραβεύθηκαν είναι η ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
Αναπήρων Παιδιών), και οι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδα, αντιστοίχως. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε διαδικτυακά η πρόεδρος του ΕΚ, Roberta Metsola η 
οποία δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ όλους τους δασκάλους και τους μαθητές 
σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ποσοστά 
συμμετοχής στα σχολεία για αυτό το πρόγραμμα σε ολόκληρη την ΕΕ». 

 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ - Ερώτηση για 

τα προβλήματα των ΑΜΕΑ και των χρονίως 

πασχόντων 

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2021 & 2022 και Σχολεία-

πρέσβεις του ΕΚ σε κοινή εκδήλωση στην Αθήνα 

Δημήτρης Παπαδάκης: Κυρώσεις για την παράνομη 

απόρριψη αδρανών υλικών 

https://www.cna.org.cy/article/4227819/anakoinosi-typoy-yiothetike-eisigsi-toy-evroboylefti-d-papadaki-ga-kyroseis-ga-paranomi-aporripsi-adranon-ylikon
https://www.cna.org.cy/article/4227819/anakoinosi-typoy-yiothetike-eisigsi-toy-evroboylefti-d-papadaki-ga-kyroseis-ga-paranomi-aporripsi-adranon-ylikon
https://www.cna.org.cy/article/4227819/anakoinosi-typoy-yiothetike-eisigsi-toy-evroboylefti-d-papadaki-ga-kyroseis-ga-paranomi-aporripsi-adranon-ylikon
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%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%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%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%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%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%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%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στον «Συνασπισμό 

υψηλών φιλοδοξιών για τον τερματισμό της πλαστικής 

ρύπανσης», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να θέσει 

υψηλούς στόχους στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις, με 

σκοπό την επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για την 

εξάλειψη της πλαστικής ρύπανσης έως το 2040.  

Η ΕΕ θα επιμείνει στην έγκριση ενός νομικά δεσμευτικού 

μέσου, στην ανάγκη ανάληψης επείγουσας δράσης και 

στην εφαρμογή μιας κυκλικής προσέγγισης για την 

ανακύκλωση των πλαστικών. Είναι πολύ σημαντικό το νέο 

μέσο να προβλέπει την υποχρέωση των χωρών να 

εντείνουν τις δράσεις τους για να προληφθεί η 

συσσώρευση πλαστικών στο περιβάλλον.  

Ο Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος Επίτροπος για την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε: «Από το 2018 

που παρουσιάστηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 

πλαστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την κινητήρια 

δύναμη του αγώνα κατά της πλαστικής ρύπανσης. Είμαστε 

αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις για 

να ληφθούν φιλόδοξα μέτρα σε όλο τον κόσμο, καθώς η 

αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της κρίσης 

βιοποικιλότητας μας αφορά όλους. Από κοινού με τα μέλη 

του συνασπισμού, η ΕΕ θα επιδιώξει την κατάρτιση ενός 

φιλόδοξου παγκόσμιου σχεδίου κατά της πλαστικής 

ρύπανσης. » 

Η παγκόσμια κοινότητα έκανε ένα σημαντικό βήμα στην 

πέμπτη σύνοδο της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για 

το Περιβάλλον τον Μάρτιο του 2022, όταν οι χώρες 

συμφώνησαν να αρχίσουν συνομιλίες. Οι 

διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2025. 

Περισσότερα  

Η σουηδική πόλη Skellefteå (Σελεφτόο) έλαβε το 

Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2023 σε αναγνώριση 

των μακροχρόνιων προσπαθειών της και της 

καινοτομικής προσέγγισής της με στόχο καλύτερη 

προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.  

Η προσβασιμότητα περιλαμβάνεται σε όλα τα 

σχέδια του Skellefteå, διασφαλίζοντας ότι οι 

δημόσιοι χώροι, όπως οι παιδικές χαρές και οι 

δρόμοι, είναι εξοπλισμένοι με πινακίδες αφής και 

θερμαινόμενο έδαφος, ώστε να διασφαλίζεται ότι 

το χιόνι και ο πάγος δεν αποτελούν εμπόδιο.  

Το κεντρικό πάρκο της πόλης και η γειτονική 

παραποτάμια περιοχή διαθέτουν διαδρομές και 

χάρτες αφής, καθίσματα και εξωτερικό 

ανελκυστήρα. Μια υπηρεσία SMS για τυφλούς και 

άτομα με μειωμένη όραση παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με τυχόν έργα στους δρόμους και τα 

πιθανά εμπόδια σε ολόκληρη την πόλη.  

Τα δημόσια λεωφορεία είναι επίσης πλήρως 

προσβάσιμα χάρη στα χαμηλωμένα δάπεδα, τις 

ράμπες, τις οθόνες κειμένου και τις ακουστικές 

αναγγελίες.  

Η πόλη Skellefteå μαθαίνει επίσης στους νέους με 

νοητική υστέρηση, πώς να χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία και να εργάζονται για να μπορούν να 

ζήσουν ανεξάρτητα ως ενήλικες. 

Περισσότερα           

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

Μηδενική ρύπανση: Παγκόσμια 

συμφωνία για την εξάλειψη της 

πλαστικής ρύπανσης ως το 2040 

H πόλη Skellefteå κέρδισε 
το Βραβείο Προσβάσιμης 

Πόλης 2023 

https://hactoendplasticpollution.org/
https://hactoendplasticpollution.org/
https://hactoendplasticpollution.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7118
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Νέα εποχή πρόσβασης στα δεδομένα του Copernicus 
μετά τη υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος και μιας κοινοπραξίας υπό 
την ηγεσία της T-Systems International. Η υπηρεσία 
αυτή θα παρέχει στους χρήστες άμεση πρόσβαση σε 
εξαιρετικά μεγάλους όγκους (petabytes) ψηφιακών 
δεδομένων γεωσκόπησης από τη συστοιχία 
δορυφόρων Sentinel του Copernicus. 
Η νέα αυτή υπηρεσία πρόσβασης σε δεδομένα θα 
δώσει τη δυνατότητα στο Copernicus να εξυπηρετεί 
καλύτερα τους χρήστες του με διάφορες δωρεάν 
υπηρεσίες δεδομένων σχετικά με νέες και παλαιότερες 
εικόνες των δορυφόρων Sentinel: 
- θα καταστεί δυνατή η εύκολη ανακάλυψη, 
απεικόνιση, τηλεφόρτωση και ανάλυση τεράστιων 
όγκων δεδομένων· 
- οι χρήστες θα επωφελούνται από ένα σύνολο 
εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων που θα 
διατίθενται για την εξαγωγή των πληροφοριών που 
χρειάζονται για την άσκηση των δημόσιων, ιδιωτικών ή 
εμπορικών δραστηριοτήτων τους·   
- οι χρήστες μπορούν να παρέχουν νέες κατάντη 
υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις 
διεπαφές που διατίθενται από αυτή τη νέα υπηρεσία, 
εμπλουτίζοντας έτσι τον χώρο δεδομένων του 
Copernicus με μια ευρύτερη προσφορά υπηρεσιών. 
 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η κοινωνία και η 
οικονομία μας απαιτούν την εύκολη προσβασιμότητα 
υψηλότερων όγκων ποιοτικών δεδομένων για άμεση 
ανάλυση. Το Copernicus έχει καθιερωθεί ως ο 
μεγαλύτερος πάροχος δεδομένων και πληροφοριών 
γεωσκόπησης, απαραίτητων για την εφαρμογή 
τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών σε πολλούς 
βασικούς τομείς. 

γεωσκόπησης, απαραίτητων για την εφαρμογή 

τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών σε πολλούς 

βασικούς τομείς. 

Η νέα υπηρεσία θα καταστεί πλήρως λειτουργική τον 

Ιούλιο του 2023 μετά από μια περίοδο σταδιακής 

εφαρμογής που αντιστοιχεί στη σταδιακή κατάργηση 

της τρέχουσας υπηρεσίας διανομής δεδομένων, 

αφήνοντας χρόνο στους χρήστες να μετακινηθούν και 

να εξοικειωθούν με τις διεπαφές της νέας υπηρεσίας. 

Το Copernicus επιδιώκει επίσης πλήρη 

διαλειτουργικότητα με τις μελλοντικές υποδομές 

δεδομένων Προορισμός η Γη, καθώς και με τις 

υποδομές δεδομένων γεωσκόπησης των κρατών 

μελών. 

Τα δεδομένα του Copernicus θα διατίθενται άμεσα 

μέσω πρότυπων διεπαφών ανεπτυγμένων από 

επιχειρήσεις του κλάδου. Οι νέες τεχνολογίες 

επιτρέπουν αυτή την προσαρμοστικότητα που παρέχει 

στους χρήστες ευρύ φάσμα επιλογών ώστε να 

αποκομίσουν τα οφέλη των δεδομένων που 

παράγονται από το Copernicus: αναζήτηση, απεικόνιση 

και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων μέσω 

πλήρως συντηρούμενου περιβάλλοντος λογισμικού, με 

παράλληλη δυνατότητα τηλεφόρτωσης των δεδομένων 

στην υπολογιστική υποδομή του εκάστοτε χρήστη. 

Περισσότερα  

 

  

Νέα καλύτερη πρόσβαση και αξιοποίηση των δορυφορικών 

δεδομένων του προγράμματος Copernicus της ΕΕ 

https://www.copernicus.eu/el/liga-logia-gia-copernicus/copernicus-me-liga-logia
https://www.copernicus.eu/el/liga-logia-gia-copernicus/copernicus-me-liga-logia
https://www.copernicus.eu/el/liga-logia-gia-copernicus/copernicus-me-liga-logia
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Περισσότερα  

 

 

Το 2021, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκλήθηκαν από 

οικονομικές δραστηριότητες μονάδων μόνιμων κατοίκων της ΕΕ ανήλθαν σε 

3,6 δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμων CO2 (CO 2-eq). Σε σύγκριση με το 

2008, σημειώθηκε μείωση κατά 22 %.  

Η δραστηριότητα με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 

2021 ήταν η μεταποιητική βιομηχανία (800 εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμου 

CO2 αντιπροσωπεύουν το 22 % των συνολικών εκπεμπόμενων αερίων του 

θερμοκηπίου και ακολουθούν τα νοικοκυριά (740 εκατομμύρια τόνοι 

ισοδυνάμου CO2) 21 %) και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, 

ατμού και κλιματισμού (720 εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμου CO 2) 20 % Τα 

νοικοκυριά εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου για μεταφορές, θέρμανση και 

άλλους σκοπούς.  

 

Μεταξύ του 2008 (το πρώτο διαθέσιμο έτος δεδομένων) και του 2021, η 

μεγαλύτερη σχετική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

καταγράφηκε στα ορυχεία και λατομεία (-42 %), ακολουθούμενη από την 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (-39 %) 

και τη μεταποίηση (-23 %). 

Η μεγαλύτερη απόλυτη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

καταγράφηκε στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού (από 1,2 δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO 2 το 2008 σε 720 

εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO 2 το 2021· —468 εκατομμύρια τόνοι CO 

2 -eq), ακολουθούμενοι από τη μεταποίηση (από 1 δισεκατομμύριο τόνους CO 

2-eq σε 799 εκατομμύρια τόνους CO 2-eq· —238 εκατομμύρια τόνοι CO 2-eq) 

και νοικοκυριά (από 854 εκατομμύρια τόνους CO 2-eq σε 740 εκατομμύρια 

τόνους CO 2-eq· —114 εκατομμύρια τόνοι CO 2-eq). 

Για τους σκοπούς της έρευνας, οι παραγωγικές δραστηριότητες έχουν 

συγκεντρωθεί σε 6 ομάδες οικονομικών δραστηριοτήτων.   Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Στατιστικές Μείωσης 

ρύπων Εκπομπές ρύπων της οικονομίας της ΕΕ το 
2021: - 22 % από το 2008 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/egd-statistics/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/egd-statistics/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/egd-statistics/
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221221-1?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221221-1?language=el
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221221-1?language=el
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Η νέα κοινή γεωργική πολιτική θα είναι καίριας σημασίας για τη 

διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας και της δασοκομίας, 

καθώς και για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας. Χρηματοδότηση ύψους 264 δισ. ευρώ 

από την ΕΕ θα στηρίξει τους Ευρωπαίους γεωργούς κατά τη 

μετάβαση προς έναν βιώσιμο και ανθεκτικό γεωργικό τομέα και 

θα συμβάλει στη διατήρηση της ζωτικότητας και της 

ποικιλομορφίας των αγροτικών περιοχών. Η συγχρηματοδότηση 

και η συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση θα ανεβάσουν 

τον συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό που προορίζεται για τους 

γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες σε 307 δισ. ευρώ για την 

περίοδο 2023-2027. 

Τρεις από τους δέκα ειδικούς στόχους της ΚΑΠ & Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής ΚΓΠ αφορούν άμεσα το περιβάλλον και το 

κλίμα. Χάρη στη ρήτρα «μη οπισθοδρόμησης», τα κράτη μέλη 

καλούνται να επιδείξουν υψηλότερες φιλοδοξίες στα σχέδιά 

τους για την ΚΓΠ σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση. Τούτο 

έχει ως αποτέλεσμα την πλέον φιλόδοξη ΚΓΠ που εγκρίθηκε ποτέ 

από περιβαλλοντική και κλιματική σκοπιά. 

Στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, περίπου 98 δισ. ευρώ, ποσό που 

αντιστοιχεί στο 32 % της συνολικής χρηματοδότησης της ΚΓΠ (ΕΕ 

και συγχρηματοδότηση), θα διατεθούν για την επίτευξη οφελών 

για το κλίμα, τα ύδατα, το έδαφος, τον αέρα, τη βιοποικιλότητα 

και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και για την ενθάρρυνση 

πρακτικών πέραν του υποχρεωτικού πλαισίου προϋποθέσεων.  

Περισσότερα  

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) διοχετεύει 

χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, της θαλάσσιας 

πολιτικής της ΕΕ και του θεματολογίου της ΕΕ για τη 

διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Παρέχει 

χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη 

καινοτόμων έργων που διασφαλίζουν τη βιώσιμη 

χρήση των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων. 

 

Το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην επίτευξη βιώσιμης 

αλιείας και στη διατήρηση των θαλάσσιων 

βιολογικών πόρων έτσι ώστε να διασφαλίζει: 

- Υγιείς και ασφαλείς θάλασσες και ωκεανούς που 

υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση 

- Την επισιτιστική ασφάλεια μέσω του εφοδιασμού 

αλιευτικών προϊόντων 

- Την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

 

Συμβάλλει επίσης στην επίτευξη του στόχου 

βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 14 του ΟΗΕ («η 

διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των 

θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων»), για τον 

οποίον έχει δεσμευτεί η ΕΕ. 

 

Η συνεισφορά της ΕΕ στο κυπριακό Πρόγραμμα 

Αλιείας 2021-2027 ανέρχεται σε 38,8 εκατ. ευρώ 

και, μαζί με την εθνική χρηματοδότηση, τα 

συνολικά κονδύλια ανέρχονται σε 54,7 εκατ. ευρώ 

για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού. 

Περισσότερα  

 

 

Προγράμματα 
  

Νέα ΚΑΠ με έναρξη την 1η 

Ιανουαρίου 2023 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, 

Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 

(ΕΤΘΑΥ) στην Κύπρο 

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_el
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_el
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_el
https://eufunds.com.cy/common-fisheries-policy/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-emfaf/
https://eufunds.com.cy/common-fisheries-policy/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-emfaf/
https://eufunds.com.cy/common-fisheries-policy/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-emfaf/
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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 lobortis risus pulvinar. Maecenas 

dapibus eget leo sit amet fermentum. Sed sit amet massa 

ornare, egestas nulla eget, ultrices dolor. Vivamus vel 

egestas augue. In ut orci tristique, ullamcorper libero eu, 

eleifend tellus. Proin ornare odio in felis feugiat 
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