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Οι Δήμοι από το έτος 2023 έχουν την υποχρέωση εκπόνησης 

Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών Διοξειδίου του ‘Άνθρακα 

(ΔηΣΜΕΔΑ) προκειμένου να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του 

Εθνικού Κλιματικού Νόμου, με στόχο τη μείωση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 10% για το έτος 2025 και 30% για το 

έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019.  

Η εκπόνηση από τους Δήμους από 1η Ιανουαρίου 2023 του ΔηΣΜΕΔΑ 

και οι επικαιροποιήσεις του, αποτελούν προ πό εση για την 

αξιολόγηση των προτάσεων τους για την υλοποίηση προγραμμάτων 

μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης 

ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.  

Τα ΔηΣΜΕΔΑ περιλαμβάνουν αναλυτική απογραφή των ενεργειακών 

καταναλώσεων και εκπομπών CO2 για τα δημοτικά κτίρια, στάδια κλπ, 

τον δημοτικό φωτισμό, τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης και 

αποχέτευσης, τα δημοτικά οχήματα κλπ. 

Η μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθήσουν προς την κατεύθυνση 

αυτή περιγράφεται στον Νόμο και περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

• Ορισμό έτους βάσης υπολογισμών το έτος 2019 

• Απόφαση μείωσης εκπομπών κατ’ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) 

για το έτος 2025 και τριάντα τοις εκατό (30%) για το έτος 2030, σε 

σύγκριση με το έτος βάσης 2019. 

• Αναλυτική απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των 

εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, 

(αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και 

κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, 

αποχέτευσης, άρδευσης) και των δημοτικών σχημάτων. 

• Υπολογισμό ανθρακικού αποτυπώματος Δήμου.  

• Σύνταξη Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών Διοξειδίου του 

‘Άνθρακα (ΔηΣΜΕΔΑ) έως την 1η Ιανουαρίου 2023. 

 

Ε νικός Κλιματικός Νόμος 

Μια δύσκολη αναγκαία διαδρομή 

 Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας στις αρχές του 2020 η Ευρώπη θέτει 

στο επίκεντρο  την κλιματική ουδετερότητα και 

στοχεύει στον μετασχηματισμό της οικονομίας 

της.  Στην κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία αναμορφώνει ουσιαστικά το 

πεδίο  των δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής κρίσης. 

Ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος  κατοχυρώνει 

στο δίκαιο της ΕΕ το στόχο της κλιματικής 

ουδετερότητας έως το 2050. Επιπλέον αποτελεί 

τον οδικό χάρτη  της συμφωνίας της ΕΕ με τη 

Συμφωνία του Παρισιού  και είναι ένα 

ουσιαστικό εργαλείο  για τον μετασχηματισμό 

των οικονομιών στην κατεύθυνση της κλιματικής 

ουδετερότητας και ταυτόχρονα  ένα σημαντικό 

βήμα κλιματικής διακυβέρνησης.  Με αυτό το 

πρίσμα, ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος μπορεί 

να θεωρηθεί  στην ουσία ο κεντρικός 

εφαρμοστέος νόμος της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας,  καθώς περιγράφει τον τρόπο 

επίτευξης  των στόχων, τους μηχανισμούς 

τακτικής αξιολόγησης και προόδου, καθώς και 

τους μηχανισμούς που θα ενεργοποιούνται σε 

περίπτωση ανεπάρκειας προόδου ή ασυνέπειας. 

Η χώρα μας ανταποκρινόμενη στην εναρμόνιση 

της με τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο, ψήφισε 

στις 26 Μαΐου 2022 τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 

4936/2022.        >>>Συνέχεια στη σελίδα 2>>> 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Δήμοι και Εθνικός Κλιματικός Νόμος 

Ιούνιος 2021 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

 Αύγουστος 2022 
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Ε νικός Κλιματικός Νόμος 

Μια δύσκολη αναγκαία διαδρομή 

 

 

 

 
του θερμοσκοπίου για το 2030 και το 2040, σύστημα 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και επαναρ-

ρύθμισης, μέσω του μηχανισμού κατάρτισης 

προ πολογισμών άνθρακα για τους βασικούς τομείς 

της οικονομίας, δείκτες παρακολούθησης της 

σχετικής προόδου, διαδικασίες αξιολόγησης της 

προόδου, αναπροσαρμογής των στόχων και λήψης 

πρόσθετων μέτρων, καθώς οι βασικοί άξονες 

πολιτικής οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη, δύνανται 

να εξειδικεύονται στο Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). 

 

Οι θεσπιζόμενες πολιτικές και τα μέτρα για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχουν ως στόχο 

την επίτευξη μιας κλιματικά ανθεκτικής κοινωνίας, 

πλήρως προσαρμοσμένης στις αναπόφευκτες 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

>>>Συνέχεια από σελίδα 1 >>> 

Με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο θεσπίζεται πλαίσιο για 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον 

σταδιακό μετριασμό των ανθρωπογενών εκπομπών 

αεριών του θερμοκηπίου, προκειμένου να περιοριστεί 

η αύξηση της θερμοκρασίας, κατά ένα κόμμα πέντε 

βαθμούς κελσίου (1,5°C), πάνω από τα προβιομηχανικά 

επίπεδα, σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων. 

 

Βασικό σημείο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου είναι η 

επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, ενός 

στόχου που εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τους 

κανονικούς εκλογικούς κύκλους, απαιτώντας 

παράλληλα,  άμεσα τολμηρή δράση για να μπει στο 

σωστό δρόμο. Ο στόχος αυτός απαιτεί ριζικές αλλαγές 

στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.  

 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού προβλέπονται, 

ενδιάμεσοι στόχοι μετριασμού των εκπομπών αερίων 

του θερμοσκοπίου για το 2030 και το 2040, σύστημα 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και επαναρρύθμισης, 
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Έξυπνος Τουρισμός στην ΕΕ 

Η πρωτοβουλία European Capital of Smart Tourism αναγνωρίζει 

εξαιρετικά επιτεύγματα από ευρωπαϊκές πόλεις ως τουριστικούς 

προορισμούς σε τέσσερις κατηγορίες:  

-Βιωσιμότητα 

-Προσβασιμότητα 

-Ψηφιοποίηση  

-Πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργικότητα 

Αυτή η πρωτοβουλία της ΕΕ στοχεύει στην προώθηση του 

έξυπνου τουρισμού στην ΕΕ, στη δικτύωση και ενίσχυση των 

προορισμών και στη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί την πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας του Έξυπνου Τουρισμού και επί του 

παρόντος χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME. Η 

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού για το 2023 είναι η 

τέταρτη έκδοση του διαγωνισμού.  

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβραβεύει τις 

πόλεις για εξαιρετικές, καινοτόμες και βιώσιμες τουριστικές 

πρακτικές. Οι αιτήσεις αξιολογούνται πρώτα από μια ομάδα 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Στο δεύτερο βήμα, επιλέγονται 

έως και επτά πόλεις και θα κληθούν να παρουσιάσουν την 

υποψηφιότητα της πόλης τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Κριτικής 

Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει δύο 

νικητές, τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες του Έξυπνου Τουρισμού 

2023.  

Περισσότερα  

 

Βασικά σημεία του Ε νικού Κλιματικού Νόμου 

Τα βασικά σημεία του Εθνικού Κλιματικού Νόμου είναι: 

- Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 

2030 σε σχέση με το 1990. 

- Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80% έως το 

2040 σε σχέση με το 1990. 

- Κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ρύποι που εκλύονται από τις ρυπογόνες παραγωγικές 

δραστηριότητες πρέπει να απορροφώνται πλήρως. 

- Διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων το 

αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα 

επανεξέτασης το 2023 υπό την προ πόθεση διασφάλισης της 

επάρκειας ισχύος και της ασφάλειας εφοδιασμού. 

- Απαγόρευση καυστήρων πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο 

φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές από το 2023. 

- Απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου 

θέρμανσης από το 2030 και απαγόρευση χρήσης καυστήρων 

πετρελαίου θέρμανσης από το 2025. 

- Από το 2023, το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται, πρέπει να είναι αμιγώς 

ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα 

εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ. 

- Από το 2030, τα νέα οχήματα που θα ταξινομούνται θα 

πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών. 

Από το 2025 υποχρεωτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όλα τα 

νέα ταξί, καθώς και το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων 

οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι 

ηλεκτροκίνητα. Στόχος είναι μέχρι το 2023 να κυκλοφορούν 

στους δρόμους περί τα 2.000 ηλεκτροκίνητα ταξί. 

 Θεσμοθετούνται οι τομεακές πολιτικές: 

1. Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και επαναξιολόγηση 

ανά δεκαετία,  

2. Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). 

• Δημιουργείται: 

 Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας, το οποίο αποτελεί ανοιχτό δίκτυο ανταλλαγής 

πληροφοριών και ενημέρωσης. 

 

 

 

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/index_el
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Η πρόσβαση στους ψηφιακούς χάρτες γίνεται είτε με την 
χρήση NFC είτε με την χρήση QR code. 

Με απλά λόγια ο χρήστης ακουμπάει το κινητό του σε 
μια κάρτα NFC ή σκανάρει ένα QR και η διαδρομή του 
μονοπατιού θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού 
του χωρίς καμία επιπλέον διαδικασία από τον χρήστη. 

Επιπλέον, πέρα από την αποτύπωση του μονοπατιού, 
στον ψηφιακό χάρτη μπορούν να προστεθούν και 
σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αρχαιολογικοί και 
ιστορικοί χώροι, κλπ) που θα μπορεί να επισκεφθεί ο 
χρήστης. 

 

 

 

Στον Δήμο Λαμιέων έχουν χαρτογραφηθεί και 
αποτυπωθεί αυτή την στιγμή 7 μονοπάτια. Το μονοπάτι 
«Παρκάκι Παύλιανης» έχει πάνω από 290.000 
προβολές/κλικ σε 9 μήνες! 

Οι 7 διαδρομές, που λειτουργεί το Route Route είναι: 

1. Μονοπάτι Παύλιανης – παρκάκι Πεζοδρομική 
διαδρομή στο παρκάκι της Παύλιανης 

2. Μονοπάτι Φαρμακιδών 
3. Μονοπάτι Σιδηροδρομικών 
4. Ξηριάς Λαμίας 
5. Πλατεία Λαού – Κάστρο Λαμίας 
6. Μονοπάτι «Μονή Δαμάστας» 
7.  Μονοπάτι Προφήτη Ηλία 

Ο τουρισμός, ως βιομηχανία, είναι ένας από τους πιο 
γρήγορα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς 
παγκοσμίως σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον 
και συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας χώρας μέσα από τις 
επενδύσεις σε υποδομές, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και νέων επιχειρήσεων. 

Επομένως ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών είναι 
μονόδρομος για τον τουριστικό κλάδο, μέσα σε αυτό 
το ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν 
καθοριστικά στην πρόκληση αυτή, με τη δημιουργία 
νέων στρατηγικών προώθησης του τουριστικού 
προϊόντος και την ανάδειξη των «πλεονεκτημάτων» 
έναντι του ανταγωνισμού, καθώς και μέσα από την 
παροχή νέων «υπηρεσιών» όπως είναι για παράδειγμα 
«ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης» των 
επισκεπτών. 

Στην ανάγκη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών για την 
ανάδειξη του τουρισμού επικεντρώνεται 
το RouteRoute, όπου εξελίσσει ένα πρωτοποριακό 
σύστημα χαρτογράφησης, καταγραφής και 
παρουσίασης πεζοπορικών διαδρομών. 

Σκοπός του RouteRoute, που λειτουργεί ήδη 
στον Δήμο Λαμιέων , είναι η τουριστική ανάπτυξη και 
η ανάδειξη όλων των σημείων ενδιαφέροντος της 
περιοχής. 

 Συγκεκριμένα γίνεται χαρτογράφηση υψηλής 
ακρίβειας σε ψηφιακούς χάρτες που είναι 
προσβάσιμοι χωρίς καμία εφαρμογή και 
εντελώς δωρεάν για τον χρήστη με την χρήση του 
κινητού του τηλεφώνου. 

Η πρόσβαση στους ψηφιακούς χάρτες γίνεται είτε με 
την χρήση NFC είτε με την χρήση QR code. 

Με απλά λόγια ο χρήστης ακουμπάει το κινητό του σε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

RouteRoute 
Πρωτοποριακό σύστημα καταγράφει τις πεζοπορικές διαδρομές 

με την χρήση NFC ή QR code στον Δήμο Λαμιέων 



 
5 

 

 

 

Λειψυδρία στην ΕΕ 

 

Συμβουλές για επανάχρηση 
του νερού στη γεωργία 

Στις 3 Αυγούστου, η Επιτροπή εξέδωσε 

κατευ υντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις εθνικές 

αρχές και τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τους 

κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ασφαλή επανάχρηση 

επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για τη γεωργική 

άρδευση. Καθώς η Ευρώπη πλήττεται όλο και 

περισσότερο από ξηρασίες, η επανάχρηση του νερού 

καθίσταται ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί μια 

συμπληρωματική, ασφαλής και προβλέψιμη πηγή 

νερού και παράλληλα να μειωθεί η πίεση που 

δέχονται οι υδάτινοι πόροι και να ενισχυθεί η 

προσαρμογή της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή. 

Ο κανονισμός για την επαναχρησιμοποίηση των 

υδάτων, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον 

Ιούνιο του 2023, καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για 

την ποιότητα των υδάτων, τη διαχείριση κινδύνου και 

την παρακολούθηση, ώστε να καταστεί ασφαλής η 

επανάχρηση του νερού. Μειώνει την πίεση που 

δέχονται τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και 

προωθεί την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

υδάτων, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας. 

Περισσότερα  

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο εργαλείο 

πανευρωπαϊκής εκτίμησης κινδύνου δασικών 

πυρκαγιών (Wildfire Risk Assessment). Η εφαρμογή 

παρέχει εναρμονισμένα δεδομένα και επιτρέπει τη 

συγκρίσιμη εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών 

πανευρωπαϊκά. Χάρη σε μια εναρμονισμένη 

μεθοδολογία, το εργαλείο θα βοηθήσει την ΕΕ, τα 

κράτη μέλη της και άλλες χώρες πανευρωπαϊκά να 

προστατεύσουν τις ζωές των πολιτών τους και το 

φυσικό τους περιβάλλον. Με βάση τα στοιχεία των 

τελευταίων 20 ετών, το εργαλείο παρέχει επισκόπηση 

των υφιστάμενων διαρθρωτικών κινδύνων. 

 

Το εργαλείο αυτό είναι το αποτέλεσμα της 

συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και ειδικών σε 

θέματα πυρασφάλειας από 43 χώρες. Σε εθνικό 

επίπεδο, το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τις 

κυβερνήσεις και τις αρχές διαχείρισης καταστροφών να 

ενσωματώσουν δείκτες εκτίμησης κινδύνου στα σχέδια 

πρόληψης, μετριασμού και ετοιμότητας. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για τις χώρες όπου εκδηλώνονται 

συχνά πυρκαγιές. Η εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς 

θα στηρίξει πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως ο Μηχανισμός 

Πολιτικής Προστασίας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 

και η εφαρμογή του κανονισμού για την αγροτική 

ανάπτυξη, ώστε να προσδιοριστούν οι περιοχές που 

αντιμετωπίζουν μέτριο και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Φέτος το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε 

πυροσβεστικά αεροσκάφη, προσωπικό και ελικόπτερα 

για να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες 

να αντιμετωπίσουν καταστροφικές δασικές πυρκαγιές 

μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του 

RescEU. Περισσότερα  

  

Νέο εργαλείο εκτίμησης 

κινδύνου δασικών 

πυρκαγιών από την ΕΕ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741&from=EN
https://environment.ec.europa.eu/publications/minimum-requirements-water-reuse-guidelines_el
https://environment.ec.europa.eu/publications/minimum-requirements-water-reuse-guidelines_el
https://environment.ec.europa.eu/publications/minimum-requirements-water-reuse-guidelines_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3746
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/new-tool-provide-harmonised-fire-risk-assessment-across-pan-european-region-2022-08-05_el
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2020, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, 
μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρία Σπυράκη, 
Νίκος Ανδρουλάκης και Πέτρος Κόκκαλης, διοργάνωσαν διαδικτυακή συζήτηση με 
θέμα: «Για το κλίμα δεν υπάρχει σχέδιο Β γιατί δεν υπάρχει πλανήτης Β». Την 
εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου. 

Ποιες ευκαιρίες δημιουργεί για την Ελλάδα το Green Deal; Πως συνδέεται με την 
απορρόφηση των 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης; Πως μπορούμε να 
δημιουργήσουμε δουλειές με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, τη διαχείρηση 
των απορριμμάτων, την αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου; Μια ενδιαφέρουσα 
σύγκλιση απόψεων ανάμεσα στη Μαρία Σπυράκη , τον Πέτρο Κόκκαλη και τον Νίκο 
Ανδρουλάκη με αφορμή την ημέρα Περιβάλλοντος. 

Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Το νέο σχέδιο νόμου του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι τόσο καταστροφικό 

για το περιβάλλον, που για πρώτη φορά οι οργανώσεις δεν ζητούν καν τροποποίηση 

αλλά την απόσυρσή του. Η ελληνική κυβέρνηση  χαλαρώνει σε κάθε επίπεδο κάθε 

προστασία των ειδικών ζωνών» λέει στο tvxs.gr ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ 

Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος έχει καταθέσει κατεπείγουσα ερώτηση προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβατότητα των νέων προτεινόμενων χρήσεων στις 

προστατευόμενες περιοχές με τους στόχους διατήρησης της βιοποικιλότητας και την 

Οδηγία 92/43. 

Έχει μια σειρά από διατάξεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα επιπλέον χαλάρωση της 

προστασίας σε ειδικές ζώνες και πυρηνες. Βγάζουν και το ελάχιστο προστατευτικό 

δίχτυ. Για παράδειγμα, γίνεται σαφές ότι σε περιοχές Natura θα επιτρέπονται έως και 

εξορύξεις, αναθέτει σε ιδιώτες τις περιβαλλοντικές μελέτες πράγμα που σημαίνει ότι 

οι εργολάβοι που κάνουν τα έργα στην περιοχή θα είναι υπεύθυνοι και για τη μελέτη 

και όχι η πολιτεία. 

Περισσότερα  

  

Η οδυνηρή συχνότητα περιστατικών γυναικοκτονιών και ενδοοικογενειακής βίας, 

μας θέτει προ των ευθυνών μας. Απαιτείται ένα πλέγμα μέτρων που θα πάψουν να 

προδίδουν την εμπιστοσύνη των γυναικών στην Πολιτεία.  

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ανοίγει το διάλογο στην ψηφιακή πλατφόρμα του 

κόμματος, Digitalsociety.gr και κατόπιν θα ξεκινήσει μια σε βάθος διαβούλευση με 

όλους τους αρμόδιους φορείς και τις γυναικείες οργανώσεις.  

Είμαστε μαζί σου, για να διαμορφώσουμε τις ολιστικές πολιτικές - αφετηρία της 

εξάλειψης των γυναικοκτονιών.  

Περισσότερα  

 

Πέτρος Κόκκαλης: Η κυβέρνηση ψηφίζει εξορύξεις και έργα σε 

προστατευόμενες περιοχές NATURA 

Νίκος Ανδρουλάκης: Διάλογος για την αντιμετώπιση των 

γυναικοκτονιών και φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας 

Μαρία Σπυράκη: Για το κλίμα δεν υπάρχει σχέδιο Β γιατί δεν 

υπάρχει πλανήτης Β 

https://www.mariaspyraki.eu/el/dimosios-dialogos/protoboulies/klima-den-yparhei-shedio-b-giati-den-yparhei-planitis-b
https://www.mariaspyraki.eu/el/dimosios-dialogos/protoboulies/klima-den-yparhei-shedio-b-giati-den-yparhei-planitis-b
https://www.mariaspyraki.eu/el/dimosios-dialogos/protoboulies/klima-den-yparhei-shedio-b-giati-den-yparhei-planitis-b
https://tvxs.gr/news/ellada/xalarosi-ton-periorismon-se-prostateyomenes-perioxes-natura-en-meso-pyrkagion?fbclid=IwAR3KAHKXLzMW-TzD7nS9iudVwdC66OFZXw1wTBwiqVgl6bGSw3QQ-QhCu8A
https://tvxs.gr/news/ellada/xalarosi-ton-periorismon-se-prostateyomenes-perioxes-natura-en-meso-pyrkagion?fbclid=IwAR3KAHKXLzMW-TzD7nS9iudVwdC66OFZXw1wTBwiqVgl6bGSw3QQ-QhCu8A
https://tvxs.gr/news/ellada/xalarosi-ton-periorismon-se-prostateyomenes-perioxes-natura-en-meso-pyrkagion?fbclid=IwAR3KAHKXLzMW-TzD7nS9iudVwdC66OFZXw1wTBwiqVgl6bGSw3QQ-QhCu8A
https://digitalsociety.gr/eimaste-mazi-sou/
https://digitalsociety.gr/eimaste-mazi-sou/
https://digitalsociety.gr/eimaste-mazi-sou/


 
7 

 

 

Ο κ. Φράγκος έθεσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την αναγνώριση της Γενοκτονίας των 

Ποντίων, επισημαίνοντας πως η Επιτροπή οφείλει να συντονίσει ενέργειες για 

την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Κρίνοντας ως πλέον αποτελεσματικά τα «άυλα μέσα» για την ευρύτερη 

γνωστοποίηση ιστορικών γεγονότων, ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης 

απευθύνθηκε στην Επιτροπή σχετικά με την ένταξη της Γενοκτονίας των Ποντίων 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και διερευνώντας με 

ποιους τρόπους η Επιτροπή μπορεί να προωθήσει την αναγνώριση της 

Γενοκτονίας των Ποντίων από όλα τα κράτη-μέλη.  Περισσότερα  

Τη στήριξή της στο εκ προμελέτης έγκλημα της περαιτέρω εμπορευματοποίησης 
του νερού, αποδεικνύοντας τη συνενοχή της με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις 
εκφράζει η Κομισιόν σε απάντησή της σε ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΚΚΕ σχετικά με την παράδοση του Εξωτερικού Υδροδοτικού 
Συστήματος (ΕΥΣ) Αττικής σε επιχειρηματικούς ομίλους. Συγκεκριμένα, ο 
αρμόδιος Επίτροπος V. Sinkevičius στην απάντησή του στην ερώτηση του 
ευρωβουλευτή του Κόμματος Κώστα Παπαδάκη αποδέχεται ως «ένα το 
κρατούμενο» την παράδοση της λειτουργίας και της συντήρησης του ΕΥΣ σε 
επιχειρηματικούς ομίλους με πολλαπλές δυσβάσταχτες συνέπειες τόσο για τα 
λαϊκά στρώματα όσο και για τους εργαζόμενους. 

 Περισσότερα   

182 εκατ. ευρώ επιπλέον για το κλίμα με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή στην 
επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου. 

●Η ενεργειακή φτώχεια βασανίζει 1 στους 4 πολίτες της Ένωσης. 
●Ο "πράσινος καπιταλισμός"  εξοντώνει οικονομικά τους λαούς... 
●Δημόσιες επενδύσεις για την προώθηση των απαραίτητων υποδομών  και, 
ταυτόχρονα, φθηνή ενέργεια για τους πολίτες. 

«Το σημαντικότερο είναι να υπάρξει, επιτέλους, η πολιτική βούληση εκ μέρους 
των κυβερνώντων, ώστε να προωθήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους τομείς. Να 
προχωρήσουν σε ουσιαστικές, δημόσιες επενδύσεις για την προώθηση των 
απαραίτητων υποδομών και να στηρίξουν τους μικρούς παραγωγούς. 
Μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας 
σύστημα θα διασφαλίσει μείωση των εκπομπών και, ταυτόχρονα, φθηνή 
ενέργεια για τους πολίτες.» 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Τη συνενοχή 
της ομολογεί η Κομισιόν στην περαιτέρω 
εμπορευματοποίηση του νερού. 

Γιώργος Γεωργίου, Ευρωβουλευτής Κύπρου (ΑΚΕΛ): Αύξηση 182€ 

εκατ. για την κλιματική αλλαγή, την επίτευξη μηδενικών εκπομπών, 

για βιώσιμη ανάπτυξη και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος 

Εμμανουήλ Φράγκος: Συνεχείς προσπάθειες του 

ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, για αναγνώριση 

της Γενοκτονίας των Ποντίων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

https://adologala.gr/2022/08/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85/?fbclid=IwAR0uOW_qAdadtV5keR7a7
https://adologala.gr/2022/08/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85/?fbclid=IwAR0uOW_qAdadtV5keR7a7
https://adologala.gr/2022/08/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85/?fbclid=IwAR0uOW_qAdadtV5keR7a7
https://www.902.gr/eidisi/eyrovoyli/302620/ti-synenohi-tis-omologei-i-komision-stin-peraitero-emporeymatopoiisi-toy
https://www.902.gr/eidisi/eyrovoyli/302620/ti-synenohi-tis-omologei-i-komision-stin-peraitero-emporeymatopoiisi-toy
https://www.902.gr/eidisi/eyrovoyli/302620/ti-synenohi-tis-omologei-i-komision-stin-peraitero-emporeymatopoiisi-toy
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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής 

δημοσίευσε έκθεσή του με τίτλο « Η ξηρασία στην 

Ευρώπη — Ιούλιος 2022», η οποία αξιολογεί την 

κατάσταση της ξηρασίας στην Ευρώπη βάσει του 

έργου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 

Ξηρασίας.  

Σύμφωνα με την ανάλυση της εξέλιξης και των 

επιπτώσεων της παρατεταμένης ξηρασίας στην ΕΕ, 

ένα ανησυχητικά μεγάλο τμήμα της επικράτειας 

είναι επί του παρόντος εκτεθειμένο σε επίπεδο 

προειδοποίησης (το 46 % της ΕΕ) και συναγερμού 

(το 11 % της ΕΕ) για ξηρασία που συνδέονται με 

έλλειμμα υγρασίας του εδάφους, το οποίο μπορεί 

να προκαλέσει καταπόνηση των φυτών. 

Η υδατική και θερμική καταπόνηση συνεπάγονται 

χαμηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών σε 

σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις, οι οποίες 

ήδη ήταν αρνητικές για τα σιτηρά και άλλες 

καλλιέργειες.  

Η Γαλλία, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία 

και η Ιταλία είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν 

μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών. Σε 

κάποιο βαθμό επηρεάζονται και η Γερμανία, η 

Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Κροατία. 

Στην Ιταλία, η λεκάνη του Πάδου είναι αντιμέτωπη 

με το υψηλότερο επίπεδο ξηρασίας. Πέντε 

ιταλικές περιφέρειες έχουν κηρύξει έντονη 

ξηρασία, ενώ η λειψυδρία αναγκάσε τους Δήμους 

να επιβάλουν πολλαπλούς περιορισμούς στη 

χρήση των υδάτων. 

Περισσότερα           

Σε όλους τους τομείς πηγής, η 
ΕΕ μείωσε τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου κατά 
1546 εκατομμύρια τόνους ισο-
δυνάμου CO2 μεταξύ 1990 και 
2020.  

Οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου μειώνονται 

στους περισσότερους τομείς, 

εκτός από την καύση 

καυσίμων στις μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων των 

διεθνών αερομεταφορών. 

Αυτός ο τομέας αυξήθηκε 

κατά 50 εκατομμύρια τόνους 

ισοδυνάμων CO2 (CO2-eq) 

(+7%) το 2020 σε σύγκριση με 

το 1990.  

Η μεγαλύτερη απόλυτη 

μείωση (-657 εκατομμύρια 

τόνοι ισοδύναμου CO2) στις 

εκπομπές σημειώθηκε στην 

καύση καυσίμων από τις 

ενεργειακές βιομηχανίες , που 

παράγουν κυρίως ηλεκτρική 

ενέργεια, θερμότητα και 

παράγωγα καύσιμα, 

ακολουθούμενες από τις 

μεταποιητικές βιομηχανίες και 

τις κατασκευές (-322 εκατ. 

τόνοι) και τα νοικοκυριά, το 

εμπόριο, τα ιδρύματα και 

άλλα (-215 εκατ. τόνοι). 

 Περισσότερα  

 

 

Με αφπρμή την Παγκόσμια Ημέρα Μελισσών στις 20 Αυγούστου, η Eurostat 

δημοσίευσε τα πιο πρόσφατα δεδομένα για το διεθνές εμπόριο μελιού. 

Το 2021, τα κράτη μέλη της ΕΕ εισήγαγαν 173.400 τόνους φυσικού μελιού 

από χώρες εκτός ΕΕ αξίας 405,9 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίθετα, το 2021, μόλις 

25.500 τόνοι εξήχθησαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ΕΕ. Οι εξαγωγές 

αυτές ανήλθαν σε 146,6 εκατ. ευρώ. 

Σε σύγκριση με το 2016, οι εισαγωγές μελιού από χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν 

κατά 7% σε βάρος, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ σε χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκαν κατά 

10%. 

 

Γερμανία, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας μελιού 

Το 2021, 51.900 τόνοι μελιού εισήχθησαν στη Γερμανία από κράτη εκτός ΕΕ 

(30% των συνολικών εισαγωγών μελιού εκτός ΕΕ). Αυτό καθιστά τη Γερμανία 

τον μεγαλύτερο εισαγωγέα μελιού στην ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ, μπροστά από 

την Πολωνία (32.200 τόνοι, 19%), ακολουθούμενη από το Βέλγιο (25.600 

τόνους, 15%), την Ισπανία (14.500 τόνους, 8%) και την Πορτογαλία (7 100 

τόνοι, 4%). 

 

Ουκρανία, η κύρια προέλευση του εισαγόμενου μελιού 

Οι εισαγωγές μελιού από χώρες εκτός ΕΕ το 2021 προέρχονταν κυρίως από 

την Ουκρανία (53.800 τόνοι, ή το 31% των συνολικών εισαγωγών μελιού 

εκτός ΕΕ), ακολουθούμενες από την Κίνα (48.000 τόνοι, 28%), το Μεξικό 

(15.500 τόνοι, 9 %), την Αργεντινή (14.400 τόνοι, 8%) και τη Βραζιλία (7.900 

τόνοι, 5%). 

Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ  

 
 

  

Οι εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου 

μειώνονται στους 

περισσότερους τομείς 

στην ΕΕ 

Eurostat: Η ΕΕ εισήγαγε μέλι αξίας 

405,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2021 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202207_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202207_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202207_Europe.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220823-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220823-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220823-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220819-2
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220819-2
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220819-2
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επηρεάσει σχεδόν όλους τους ποταμούς της Ευρώπης, 
επηρεάζοντας τον τομέα της ενέργειας, τόσο όσον αφορά τα 
συστήματα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας όσο και τα 
συστήματα ψύξης άλλων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 
καθώς και τις ποτάμιες μεταφορές. 
 
Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν μέτρα για τον περιορισμό 
του νερού, καθώς ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες με τα 
αποθέματα νερού στις προσεχείς εβδομάδες. Κατά τους 
προσεχείς μήνες, έως τον Νοέμβριο του 2022, είναι πιθανό το 
κλίμα να είναι θερμότερο και ξηρότερο στην ευρωπαϊκή 
πλευρά της δυτικής Μεσογείου. Τις τελευταίες ημέρες, οι 
βροχοπτώσεις άμβλυναν την ξηρασία που επικρατούσε σε 
ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Ωστόσο, δημιούργησαν και 
νέα προβλήματα, καθώς σε ορισμένες περιοχές επρόκειτο για 
σοβαρές καταιγίδες. Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΚΚΕρ, 
η τρέχουσα ξηρασία εξακολουθεί να είναι η χειρότερη στα 
τελευταία 500 τουλάχιστον χρόνια.  

 
 
Τα τελικά δεδομένα στο τέλος της περιόδου θα 
επιβεβαιώσουν αυτή την προκαταρκτική εκτίμηση. Το ΚΚΕρ 
παράγει πληροφορίες σχετικά με την ξηρασία σε πραγματικό 
χρόνο μέσω του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την 
ξηρασία (EDO) και του παγκόσμιου παρατηρητηρίου ξηρασίας 
(GDO), τα οποία αποτελούν μέρος της Υπηρεσίας διαχείρισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Copernicus (CEMS). 

 
Περισσότερα  

 
 

Η κατάσταση ξηρασίας σε πολλές περιοχές της Ευρώπης 
παραμένει σοβαρή, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής με τίτλο 
«Drought in Europe — August 2022», μια επικαιροποιημένη 
αξιολόγηση της κατάστασης ξηρασίας στην Ευρώπη με βάση 
τα δεδομένα και τις αναλύσεις του ευρωπαϊκού 
παρατηρητηρίου για την ξηρασία. 

 
Η εξέλιξη και οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ξηρασίας 
στην ΕΕ επιβεβαιώνουν την ανησυχητική κατάσταση του 
φετινού Ιουλίου: το 47 % της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
επίπεδο προειδοποίησης, που σημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις 
είναι χαμηλότερες από ό,τι συνήθως και η υγρασία του 
εδάφους είναι μειωμένη, ενώ το 17 % της ΕΕ βρίσκεται σε 
επιφυλακή, που σημαίνει ότι η βλάστηση και οι καλλιέργειες 
εμφανίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ξηρασίας. 
Συνολικά, το 64 % της Ευρώπης βρίσκεται σε επίπεδο 
προειδοποίησης ή επιφυλακής, γεγονός που συμβάλλει 
επίσης στην ευρεία εξάπλωση των περιοχών που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο πυρκαγιάς σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Η θερμική και υδατική καταπόνηση επιδεινώνει σημαντικά 
τις προηγούμενες αρνητικές προοπτικές όσον αφορά τις 
αποδόσεις των καλλιεργειών της θερινής περιόδου, όπως 
αναφέρεται στο δελτίο MARS του ΚΚΕρ του Αυγούστου 2022. 
Οι τρέχουσες προβλέψεις απόδοσης για τους σπόρους 
αραβοσίτου, τη σόγια και τον ηλίανθο σε επίπεδο ΕΕ είναι, 
αντίστοιχα, 16 %, 15 % και 12 % κάτω από τον μέσο όρο της 
πενταετίας. Η σοβαρή έλλειψη βροχοπτώσεων έχει 
επηρεάσει σχεδόν όλους τους ποταμούς της Ευρώπης, 
επηρεάζοντας τον τομέα της ενέργειας, τόσο όσον αφορά τα 
συστήματα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας όσο και 
τα συστήματα ψύξης άλλων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 

  

Ξηρασία στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2022 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
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 

 

 

 

 

 

https://lakesnetwork.org/

