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Διημερίδα διοργάνωσαν στην Ηράκλεια Σερρών, ο Δήμος Ηράκλειας 

και το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, την 

υποστήριξη και συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, τη 

συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης, της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα, καθώς και επιστημόνων με 

εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αντικείμενο 

του συνεδρίου με θέμα: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Σύμφωνο 

Δημάρχων, Φυσικές Καταστροφές, Οικοσύστημα Λίμνης Κερκίνης», 

ήταν οι προκλήσεις που θέτει η κλιματική κρίση για την Πολιτεία και 

ειδικότερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και οι υποχρεώσεις και οι 

δυνατότητες που διανοίγονται για τους Δήμους προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις επιταγές του νέου κλιματικού νόμου. Τις εργασίες 

του συνεδρίου άνοιξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. 

Κώστας Καραμανλής ο οποίος ανήγγειλε την ψήφιση του κλιματικού 

νόμου τις επόμενες ημέρες. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης νέα γενιά 

αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία πολιτών και υποδομών 

ύψους 1,3 δις ευρώ σε όλη τη χώρα, που θα χρηματοδοτηθούν από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ άλλα 500 εκατ. διατίθενται 

για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων 

που υλοποιούνται από τους παραχωρησιούχους.  >>>  Συνέχεια στη σελίδα 2 

Συμφωνία τριών Δικτύων Δήμων για 

δράσεις και έργα θωράκισης από τις 

συνέπειες της κλιματικής κρίσης  

Η θωράκιση από τους κινδύνους και τα τρωτά 
σημεία, που καθιστούν τους Δήμους ευάλωτους, 
αλλά και η αποκατάσταση των συνεπειών από 
ακραία φαινόμενα όπως οι δασικές πυρκαγιές και οι 
στιγμιαίες πλημμύρες, με περιβαλλοντικούς δείκτες 
και οικολογικούς κανόνες είναι στο επίκεντρο του 
συμφώνου συνεργασίας, που υπέγραψαν το Δίκτυο 
Πόλεων με Λίμνες, το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με 
Ποτάμια και το Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου. Η 
τελετή υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 
στο Δημαρχείο Ηράκλειας Σερρών. Το Σύμφωνο 
Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Δικτύου 
Πόλεων με Λίμνες, Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γιώργος 
Καπεντζώνης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου 
Δήμων με Ποτάμια, Δήμαρχος Λεβαδεών κ. Ιωάννης 
Ταγκαλέγκας και ο Πρόεδρος του Δικτύου Δήμων 
Περιοχής Πίνδου, Δήμαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέας 
Στεργίου. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός στον 
Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής 
αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές 
καταστροφές κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλης 
Σταυριανουδάκης και εκπρόσωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα. Ο κ. Τριαντόπουλος 
χαιρέτισε την πρωτοβουλία των τριών Δικτύων, 
τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στις 

προσπάθειές τους. Περισσότερα  

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Διημερίδα για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, 

το Σύμφωνο Δημάρχων, τις Φυσικές Καταστροφές 

και το Οικοσύστημα της Λίμνης Κερκίνης 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

 Μάϊος 2022 

https://lakesnetwork.org/news-gr/symfonia-trion-diktyon-dimon-gia-draseis-kai-erga-thorakisis-apo-tis-synepeies-tis-klimatikis-krisis-synergasia-kyvernisis-kede-dimon-gia-ton-klimatiko-nomo/
https://lakesnetwork.org/news-gr/symfonia-trion-diktyon-dimon-gia-draseis-kai-erga-thorakisis-apo-tis-synepeies-tis-klimatikis-krisis-synergasia-kyvernisis-kede-dimon-gia-ton-klimatiko-nomo/
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Ειδικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από Καθηγήτριες και 

Επιστημονικούς Συνεργάτες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, με τον συντονισμό της Καθηγήτριας κ. Αντιγόνης 

Ζαφειράκου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής. 

Η κ. Μαρία Μουστάκα Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας 

ανέπτυξε το θέμα Οικολογική ποιότητα νερού των λιμνών της 

Ελλάδας και κλιματική αλλαγή.  

Η κ. Κωνσταντία Τολίκα Καθηγήτρια του Τομέα Μετεωρολογίας 

και Κλιματολογίας Τμήμα Γεωλογίας, αναφέρθηκε στο Νέο IPCC, 

τις επιδράσεις στη Μεσόγειο, τα νέα σενάρια και εργαλεία και τις 

επιδράσεις σε λίμνες και ποτάμια.  

Η κ. Μαριλένα Παπαγεωργίου Καθηγήτρια του Τμήματος 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, 

παρουσίασε ζητήματα πολεοδομικού και  χωροταξικού 

σχεδιασμού σε λιμναία οικοσυστήματα και ο κ. Χαράλαμπος 

Σκουληκάρης Επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, αναφέρθηκε 

στην αξιολόγηση της απόδοσης των μέτρων παρέμβασης 

αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης 

απορροής του ποταμού Στρυμόνα. 

 
Τη δεύτερη ημέρα με τον συντονισμό της Καθηγήτριας κ. Ελένης 

Παπαδοπούλου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 

και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, πραγματοποιήθηκαν 

παρουσιάσεις από την κ. Χρυσάνθη Ιντζίδου,  Περιβαλλοντολόγο 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Παράρτημα Κερκίνης, σχετικά με τους Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και 

Διαδραστική συζήτηση φοιτητών/τριών, των Τμημάτων 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλονίκης με θέμα Η λίμνη Κερκίνη, πηγή ζωής και 

προβληματισμού. 

Ο Καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκκας συνομίλησε με τα παιδιά για 

δύο έννοιες και ένα αποτύπωμα. Τέλος οι μαθητές του Γυμνασίου 

Ηράκλειας αναφέρθηκαν στη Λίμνη Κερκίνη και τις συναφείς με 

αυτή δραστηριότητες και γενικά  παρουσίασαν με το θεατρικό 

παιγνίδι «Κυριακή στο χωριό» όλα τα στοιχεία ενδιαφέροντος του 

Δήμου Ηράκλειας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε έκθεση 

φωτογραφίας με θέμα «Οι φυσικές καταστροφές που μας 

κυκλώνουν» του καθηγητή κ. Ευθύμιου Λέκκα. 

 

Ο Βουλευτής Σερρών κ. Λευτέρης Αβραμάκης σημείωσε ότι η 

ανάγκη για πράσινη ανάπτυξη είναι πιο ισχυρή από ποτέ, 

τόνισε ωστόσο ότι η μετάβαση δεν πρέπει να γίνει με τρόπο 

άναρχο, βίαιο και χωρίς προστασία των περιοχών Natura.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, 

παρουσίασε σημεία του Περιφερειακού Σχεδίου δράσης και 

παραδείγματα υλοποίησής του. 

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και π. Υπουργός 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης 

Μανιάτης αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση του σήμερα που 

ξεκίνησε χθες και πως επιδρά στο αύριο, τη συνέδεσε με την 

ενεργειακή κρίση του σήμερα, τις γεωπολιτικές στρατηγικές τη 

θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας στο όλο αυτό 

πλέγμα.

 
Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθης Σταθόπουλος 

αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα προγράμματα 

απολιγνιτοποίησης και στο σχέδιο ανάπτυξης της 

ηλεκτροκίνησης, με την εκπόνηση δημοτικών σχεδίων 

κατασκευής δικτύων φόρτισης με σεβασμό στις ανάγκες 

κυκλοφορίας των πολιτών και ειδικότερα των εμποδιζόμενων 

ατόμων. 

Ακολούθησαν επιστημονικές παρουσιάσεις, από τον 

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του 

Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κ. 

Ευθύμιο Λέκκα σχετικά με τις φυσικές καταστροφές που μας 

κυκλώνουν. Τον Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού 

Κέντρου κ. Θοδωρή Κολυδά για τον  ρόλο της έγκαιρης 

προειδοποίησης και ενημέρωσης, στην αντιμετώπιση των 

ακραίων φαινομένων και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης 

που είναι επιταχυνόμενες. Η επιστημονική συνεργάτης του 

Δικτύου Πόλεων με Λίμνες κ. Έλενα Μουρελάτου παρουσίασε 

τη λύση που εφαρμόστηκε στον Δήμο Αργιθέας Καρδίτσας 

σχετικά με  την ιχνηλάτηση, συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση, 

επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των φερτών υλικών 

από τις πλημμύρες. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας και επικεφαλής 

της ομάδας εργασίας του Συμφώνου Δημάρχων Δικτύου 

Πόλεων με Λίμνες, κ. Γιώργος Κουτσάκης παρουσίασε τις 

προβλέψεις του νέου κλιματικού νόμου και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν για τους Δήμους. Ο επιστημονικός 

συνεργάτης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες κ. Επαμεινώνδας 

Τριβήλος αναφέρθηκε στις νέες προϋποθέσεις που τίθενται 

για την χρηματοδότηση έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Επιτάχυνση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας 

- Σύσταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της αργής 

και πολύπλοκης αδειοδότησης για μεγάλα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στοχευμένη 

τροποποίηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας προκειμένου να αναγνωριστεί η ανανεώσιμη 

ενέργεια ως υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.  

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ειδικές 

περιοχές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 

συντομευμένες και απλουστευμένες διαδικασίες 

αδειοδότησης σε περιοχές με χαμηλότερους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους. Για να συμβάλει στον ταχύ 

εντοπισμό των εν λόγω ειδικών περιοχών, η Επιτροπή 

καθιστά διαθέσιμα σύνολα δεδομένων για 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο πλαίσιο του 

εργαλείου ψηφιακής χαρτογράφησης για γεωγραφικά 

δεδομένα που σχετίζονται με την ενέργεια, τη 

βιομηχανία και τις υποδομές. 

- Καθορισμός στόχου 10 εκατομμυρίων τόνων εγχώριας 

παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και 10 

εκατομμυρίων τόνων εισαγωγών έως το 2030, για την 

αντικατάσταση του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και 

του πετρελαίου σε δύσκολα απανθρακοποιήσιμες 

βιομηχανίες και τομείς μεταφορών.  

- Ένα σχέδιο δράσης για το βιομεθάνιο καθορίζει 

εργαλεία, μεταξύ άλλων, μια νέα βιομηχανική εταιρική 

σχέση για το βιομεθάνιο και οικονομικά κίνητρα για την 

αύξηση της παραγωγής σε 35 bcm έως το 2030, μεταξύ 

άλλων μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

* Για τη στήριξη του REPowerEU, διατίθενται ήδη 225δισ. 

ευρώ σε δάνεια, στο πλαίσιο του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)  

Περισσότερα  

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο ταχύτερος και 

φθηνότερος τρόπος αντιμετώπισης της τρέχουσας 

ενεργειακής κρίσης, αλλά και μείωσης των 

λογαριασμών.  

Η μαζική κλιμάκωση και επιτάχυνση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας, τη 

βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές θα επιταχύνει 

την ανεξαρτησία μας, θα δώσει ώθηση στην πράσινη 

μετάβαση και, με την πάροδο του χρόνου, θα μειώσει 

τις τιμές. Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο 

πρωταρχικός στόχος για το 2030 για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας από το 40 % στο 45 % στο πλαίσιο της 

δέσμης μέτρων «Fit for 55 package».  

Αυτή η συνολικά αυξημένη φιλοδοξία θα δημιουργήσει 

το πλαίσιο για άλλες πρωτοβουλίες, όπως: 

- Μια ειδική στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια 

για τον διπλασιασμό της ηλιακής φωτοβολταϊκής 

ισχύος έως το 2025 και την εγκατάσταση 600 GW έως το 

2030. 

- Μια πρωτοβουλία ηλιακών στεγών με σταδιακή 

θέσπιση νομικής υποχρέωσης εγκατάστασης ηλιακών 

συλλεκτών σε νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια και 

νέα κτίρια κατοικίας. 

- Διπλασιασμός του ρυθμού εγκατάστασης αντλιών 

θερμότητας και μέτρα για την ενσωμάτωση της 

γεωθερμικής και της ηλιακής θερμικής ενέργειας σε 

εκσυγχρονισμένα συστήματα τηλεθέρμανσης και 

κοινόχρηστης θέρμανσης. 

  

REPowerEU 

Επιτάχυνση της πράσινης 

μετάβασης, με φωτοβολταϊκά 

σε όλα τα δημόσια κτίρια 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3131
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Η Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, διοργάνωσε ημερίδα σε 
συνεργασία με το Φροντιστήριο Βιωσιμότητας με τίτλο «Το νερό - νεράκι» και τη 
συμμετοχή 150 μαθητών από  πέντε Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσσαλονίκης. 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους στο μήνυμα 
του για την εκδήλωση έκανε συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης 
του νερού: - «Κυκλικότητα σημαίνει επίσης περισσότερη επαναχρησιμοποίηση νερού και 
περισσότερες επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας νερού. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
εξάγουμε πολύτιμους πόρους, θα δίνουμε πίσω καθαρό νερό στη φύση και μπορούμε 
επίσης να το χρησιμοποιήσουμε για ενέργεια. 

Ο  Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας χαιρέτισε την εκδήλωση, τονίζοντας  ότι 
με συντονισμένες ενέργειες μπορούμε να ανατρέψουμε  τις δυσκολίες που προκύπτουν 
από την κλιματική αλλαγή και την ξηρασία. Θύμισε μάλιστα την παράδοση της 
Θεσσαλονίκης και της Μεσογείου στη διαχείριση του νερού ως αγαθού και στις υποδομές 

της αποχέτευσης από αρχαιοτάτων χρόνων. Περισσότερα  

 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Με πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 

Συμμαχία, εξασφαλίστηκε η παράταση  για τρία χρόνια και η διεύρυνση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος για την οδική ασφάλεια, European Road Safety Exchange (EURSE), που 

χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και ωφελεί άμεσα την Ελλάδα. 

Η διαχείριση του  EU Road Safety Exchange εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ETSC. Μέσω του πολύ 

επιτυχημένου παρόντος προγράμματος,  χρηματοδοτούνται για την ανταλλαγή ιδεών και 

βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, 12 χώρες: Ελλάδα, 

Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία. Περισσότερα  

  

Η Εύα Καϊλή, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του 

ΠΑΣΟΚ –  Κινήματος Αλλαγής και της Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, έλαβε 

απάντηση από την Επίτροπο Ενέργειας, σε παρέμβασή της για την εκρηκτική άνοδο των 

τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στην πρωτόγνωρη αναταραχή που πλήττει τις αγορές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, 

η Εύα Καϊλή κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας κ. Kadri Simson 

σχετικά με την επιβεβλημένη  αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την άμεση 

αντιμετώπιση της διογκούμενης κρίσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει εκτάκτως λήψη 

φορολογικών μέτρων για τους κερδοσκόπους της ενεργειακής ακρίβειας. Ευθύνη των 

Κρατών - Μελών η προστασία των πολιτών από ενεργειακή φτώχεια.  

Περισσότερα  

 

Έλενα Κουντουρά: Σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα η 

επέκταση του προγράμματος European Road Safety Exchange 

Εύα Καϊλή: Ηχηρό μήνυμα από την Επίτροπο για την 

Ενέργεια, Kadri Simson 

 

Μαρία Σπυράκη: Η παράδοση της Ελλάδος και η τεχνολογία, 

οδηγός για τη σύγχρονη διαχείριση του νερού 

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%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-n%CE%B4-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%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%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-n%CE%B4-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%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%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-n%CE%B4-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%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%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%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-european-road-safety-exchange
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%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-european-road-safety-exchange
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%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-european-road-safety-exchange
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%8D%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AE-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB-%CE%B7%CF%87%CE%B7%CF%81%CF%8C-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-kadri-simson-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%8D%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AE
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%8D%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AE-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB-%CE%B7%CF%87%CE%B7%CF%81%CF%8C-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-kadri-simson-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%8D%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AE
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%8D%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AE-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB-%CE%B7%CF%87%CE%B7%CF%81%CF%8C-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-kadri-simson-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%8D%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AE
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Δυστυχώς, οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καταγγέλλουν ότι 

την περίοδο του Πάσχα, κατά την οποία η ζήτηση αμνοεριφίων κορυφώνεται, η 

ελληνική αγορά κατακλύστηκε από παρανόμως εισαχθέντα/ελληνοποιηθέντα 

αμνοερίφια. Θεωρητικώς, το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης όφειλε να 

προασπίζεται τους Έλληνες παραγωγούς. 

Η κάθετη πτώση των τιμών οδήγησε τους Έλληνες αιγοπροβατοτρόφους να 

πουλήσουν σε τιμές κάτω του κόστους για να μειώσουν τη ζημία. Επιπλέον, ο 

διπλασιασμός της τιμής των ζωοτροφών και η αύξηση του κόστους παραγωγής 

(λόγω τιμών ενέργειας) οδηγούν σε αδυναμία κάλυψης του κόστους διαβίωσης 

των οικογενειών τους. Περισσότερα  

Την εγκατάσταση νέου αιολικού πάρκου στη θέση Λίβα στη Ζάκυνθο καταγγέλλει 
η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε ο 
ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Παπαδάκης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η άναρχη εγκατάσταση  και με πρόσφατη έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
(ΡΑΕ)  σε περιοχή NATURA που είναι ήδη επιβαρυμένη με την απόθεση χιλιάδων 
τόνων απορριμμάτων και την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων 
απορριμμάτων έχει δίκαια προκαλέσει την κινητοποίηση των κατοίκων καθώς και 
φορέων του κινήματος. Οι επενδύσεις αυτές επιφέρουν τεράστια περιβαλλοντική 
καταστροφή, επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 

πλημμύρας στο Καταστάρι και τις γύρω περιοχές.  Περισσότερα  

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος της, κ. Frans 
Timmermans, αρμόδιος Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
απάντησε στην γραπτή ερώτηση που κατέθεσε, ο Ευρωβουλευτής της Πολιτικής 
Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κ. Δημήτρης Παπαδάκης, σχετικά με τα 
μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή, ώστε να μειωθούν οι θάνατοι που 
σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, όπου κατά μέσο όρο, 115 άνθρωποι 
και 202 εκατομμύρια δολάρια χάνονται καθημερινά σε καταστροφές, που 
σχετίζονται με ακραίες καιρικές συνθήκες, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. 
Η έκθεση αναφέρει ότι από το 1970 έως το 2019 οι ακραίες καιρικές συνθήκες 
σκότωσαν 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και προκάλεσαν απώλειες 
3,64 τρισεκατομμύριων δολαρίων. Περισσότερα  

 

 

 

 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Ερώτηση για 

την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Ζάκυνθο 

Δημήτρης Παπαδάκης: Μείωση θανάτων που σχετίζονται 

με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

Εμμανουήλ Φράγκος: Έκτακτη ενίσχυση των 

Ελλήνων αιγοπροβατοτρόφων 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001716_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001716_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001716_EL.html
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-%CF%84%CE%B7%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%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF
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-%CF%84%CE%B7%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%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF
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-%CF%84%CE%B7%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%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF
https://www.dpapadakis.eu/ArticleSideGallery/ArticleID=462
https://www.dpapadakis.eu/ArticleSideGallery/ArticleID=462
https://www.dpapadakis.eu/ArticleSideGallery/ArticleID=462
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Στη φετινή παγκόσμια πλατφόρμα για τον περιορισμό του 

κινδύνου καταστροφών, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων 

κ. Γιάνες Λέναρτσιτς υπογράμμισε την διεθνή δέσμευση 

της ΕΕ να επενδύσει πόρους σε δράσεις πρόληψης και 

προετοιμασίας για τις μελλοντικές φυσικές καταστροφές, 

οι οποίες είναι όλο και πιο συχνές και ακραίες. 

Σε συνεδρίαση με τίτλο «Ενίσχυση του περιορισμού του 

κινδύνου καταστροφών για την καταπολέμηση της 

κλιματικής έκτακτης ανάγκης», ο Επίτροπος κ. Λέναρτσιτς 

δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους εταίρους 

μας ώστε να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι 

στην κλιματική αλλαγή και να δώσουν ώθηση στην 

πράσινη μετάβασή τους. Καθώς αυξάνεται η ένταση και η 

συχνότητα των καταστροφών, μπορούμε να σώσουμε 

περισσότερες ζωές και να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή 

πρόοδο ενεργώντας προτού επέλθουν οι καταστροφές. Γι’ 

αυτό και είναι απαραίτητες η πρόληψη, η προετοιμασία 

και η έγκαιρη δράση. Όποτε συμβαίνει μια καταστροφή, η 

ΕΕ θα είναι παρούσα για να βοηθήσει μέσω της πολιτικής 

προστασίας και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 

2030 πλησιάζει και η φετινή παγκόσμια πλατφόρμα μας 

υπενθύμισε ότι είναι καιρός να επιταχύνουμε ουσιαστικά 

τις δράσεις μας.» 

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ επιτρέπει στα 

κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες 

σχετικά με την πρόληψη, την προετοιμασία και έκτακτες 

παρεμβάσεις που συνδέονται με τον κίνδυνο 

καταστροφών, να πραγματοποιούν από κοινού ασκήσεις 

και να συγκεντρώνουν ομάδες αρωγής και εξοπλισμού 

που κινητοποιούνται άμεσα όταν μια άλλη χώρα του 

πλανήτη βρίσκεται σε δεινή θέση λόγω μιας καταστροφής. 

Περισσότερα  

Τα δάση της ΕΕ δεσμεύουν το 7% των ισοδύναμων 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ ανά έτος. 

Στην ΕΕ υπάρχουν 159 εκατομμύρια εκτάρια 

δασών. Συνολικά, καλύπτουν το 43,5% της έκτασης 

της ΕΕ. Η δασική έκταση ποικίλλει σημαντικά από 

το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Καλύπτουν, για 

παράδειγμα, το 10% της εδαφικής έκτασης της 

Μάλτας ενώ το 70% της εδαφικής έκτασης της 

Φιλανδίας.  

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αυξήσουν τις 

δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα της ΕΕ μέσω, 

μεταξύ άλλων, της αναζωογόνηση τυρφώνων και 

υδροβιοτόπων, της αναδάσωσης και της 

ανάσχεσης της αποψίλωσης των δασών. Αυτό θα 

οδηγούσε την ακόμα μεγαλύτερη μείωση των 

εκπομπών της ΕΕ (σε σύγκριση με τον στόχο του 

55% που έχει τεθεί για το 2030). 

Η αναθεωρημένη νομοθεσία αφορά τον τομέα της 

χρήσης γης και δασοκομίας, που περιλαμβάνει 

κυρίως δασικές και γεωργικές εκτάσεις, καθώς και 

εκτάσεις γης που έχουν αλλάξει χρήση. Ο τομέας 

αυτός εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου μέσω της 

αλλαγής στη χρήση της γης (ιδίως από δάση σε 

αρόσιμες εκτάσεις), αποψίλωση (αποκοπή δασών) 

και γεωργική γη (ζώα όπως αγελάδες ή γεωργικά 

εδάφη). Πρόκειται όμως για τον μοναδικό τομέα 

που μπορεί να απομακρύνει το CO2 από την 

ατμόσφαιρα κυρίως μέσω υπαρχόντων και νέων 

δασών.  

Περισσότερα  

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

Πρόληψη και προετοιμασία 

έναντι των καταστροφών 

Κλιματική αλλαγή 

Επιστρατεύοντας τα δάση ως 

δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα 

https://ec.europa.eu/echo/news-stories/news/european-commissioner-lenarcic-underlines-importance-disaster-prevention-and-preparedness-2022-05-25_el
https://ec.europa.eu/echo/news-stories/news/european-commissioner-lenarcic-underlines-importance-disaster-prevention-and-preparedness-2022-05-25_el
https://ec.europa.eu/echo/news-stories/news/european-commissioner-lenarcic-underlines-importance-disaster-prevention-and-preparedness-2022-05-25_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20170711STO79506/klimatiki-allagi-epistrateuontas-ta-dasi-os-dexamenes-apothikeusis-anthraka
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20170711STO79506/klimatiki-allagi-epistrateuontas-ta-dasi-os-dexamenes-apothikeusis-anthraka
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20170711STO79506/klimatiki-allagi-epistrateuontas-ta-dasi-os-dexamenes-apothikeusis-anthraka
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Σε μια προσπάθεια να επιτύχει 
τους φιλόδοξους στόχους της 
για το κλίμα, η ΕΕ αναθεωρεί 
τη νομοθεσία σε τομείς που 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στο 
πλαίσιο του πακέτου Fit for 55. 

Αυτό περιλαμβάνει τις 
μεταφορές, τον μόνο τομέα 
στον οποίο οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου παρα-
μένουν υψηλότερες από το 
1990, έχοντας αυξηθεί 
περισσότερο από 25%. Οι 
μεταφορές ευθύνονται για το 
ένα πέμπτο των συνολικών 
εκπομπών στην ΕΕ. 

Τα επιβατικά αυτοκίνητα και 
τα ημιφορτηγά παράγουν 
περίπου το 15% των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα στην 
ΕΕ, συμβάλλοντας στην 
κλιματική αλλαγή. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε τη μείωση του ορίου 
εκπομπών από αυτοκίνητα και 
φορτηγά κατά ένα επιπλέον 
15% από το 2025. Ακολουθεί 
μείωση κατά 55% για τα 
αυτοκίνητα και 50% για τα 
φορτηγά έως το 2030 και για 
μηδενικές εκπομπές έως το 
2035. 

Η θέσπιση αυστηρότερων 

προτύπων εκπομπών από 

αυτοκίνητα αναμένεται να 

συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων του 2030 για το κλίμα. 

Περισσότερα  

 

 

Η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε την 

Έκθεση παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην ΕΕ. Η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των 

περισσότερων στόχων κατά την τελευταία πενταετία, σε βασικούς τομείς 

πολιτικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ψηφιακή στρατηγική 

και το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Μόνο σε λίγους συγκεκριμένους τομείς σημειώθηκε απομάκρυνση από τους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

 

Η πρόοδος για την επίτευξη των στόχων στους τομείς της υγείας και της 

ευημερίας (ΣΒΑ 3), της ζωής στο νερό (ΣΒΑ 14), της ισότητας των φύλων (ΣΒΑ 

5), των βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων (ΣΒΑ 11), της μείωσης των 

ανισοτήτων (ΣΒΑ 10), της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής (ΣΒΑ 12), 

της ποιοτικής εκπαίδευσης (ΣΒΑ 4), της δράσης για το κλίμα (ΣΒΑ 13) και της 

μηδενικής πείνας (ΣΒΑ 2) ήταν μέτρια. 

Η συνολική αξιολόγηση της προόδου της ΕΕ όσον αφορά τη συνεργασία (ΣΒΑ 

17) και το καθαρό νερό και την αποχέτευση (ΣΒΑ 6) ήταν ουδέτερη, γεγονός 

που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι τομείς χαρακτηρίστηκαν από τον ίδιο 

σχεδόν βαθμό βιώσιμης και μη βιώσιμης ανάπτυξης. 

Τέλος, τα τελευταία πέντε χρόνια διαπιστώθηκε απομάκρυνση σε μικρό βαθμό 

από τους αντίστοιχους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη ζωή στη στεριά 

(ΣΒΑ 15), γεγονός που καταδεικνύει ότι τα οικοσυστήματα και η 

βιοποικιλότητα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση λόγω της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Μολονότι τόσο οι δασικές εκτάσεις όσο και οι χερσαίες 

προστατευόμενες περιοχές της ΕΕ έχουν αυξηθεί ελαφρώς, η πίεση στη 

βιοποικιλότητα εξακολούθησε να εντείνεται. Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Αυστηρότερα όρια 

CO2 για αυτοκίνητα 

και ημιφορτηγά 

Eurostat: Έκθεση 2022 για τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180920STO14027/ekpompes-co2-gia-autokinita-kai-imifortiga-to-ek-egkrinei-austirotera-oria
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180920STO14027/ekpompes-co2-gia-autokinita-kai-imifortiga-to-ek-egkrinei-austirotera-oria
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180920STO14027/ekpompes-co2-gia-autokinita-kai-imifortiga-to-ek-egkrinei-austirotera-oria
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3212
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3212
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3212
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30 χρόνια Δίκτυο Natura 2000 
 
Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί από το 1992 το βασικό 
εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, που θεσπίστηκε 
βάσει δύο ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε. για τη φύση: την 
Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EΟK) και την Οδηγία για τα 
άγρια πτηνά (2009/147/EK, πρώην 79/409/EK). 
 
Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446 
περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28% της χερσαίας 
και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας και υπάγονται 
στις 24 Μονάδες Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

 
Περισσότερα  

 
 

Τους νικητές των βραβείων Natura 2000 παρουσίασε ο 
Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. 
Βιργκίνιους Σινκέβιτσους με την ευκαιρία και της 
συμπλήρωσης 30 ετών από τη δημιουργία του δικτύου 
Natura 2000. Βραβεύτηκαν έξι έργα από την Αυστρία, τη 
Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και ένα 
διασυνοριακό έργο στη Γερμανία, την Αυστρία, το 
Λουξεμβούργο και την Ελβετία. 
 
Η Ελλάδα κέρδισε στην πρωτιά με το πρόγραμμα 
«Προσαρμογή του γερακιού της Ελεονώρας στην κλιματική 
αλλαγή» για την κατηγορία «Conservation on land» για το 
2022.  
 
Η Ελλάδα φιλοξενεί πάνω από το 80% του παγκόσμιου 
πληθυσμού αναπαραγωγής γερακιών της Ελεονόρας. Το LIFE 
ElClimA στόχευσε τους βιότοπους του πτηνού σε επτά 
ελληνικές τοποθεσίες Natura 2000 που φιλοξενούν 3150 
ζεύγη αναπαραγωγής. Συνολικά, το έργο οδήγησε σε αύξηση 
42% στην επιτυχία αναπαραγωγής του γερακιού της 
Ελεονώρας στην περιοχή του έργου, καθώς και σε βελτίωση 
των τοπικών οικοσυστημάτων και άλλων σημαντικών ειδών. 
 
Τα βραβεία Natura 2000 αναγνωρίζουν επιτυχημένα 
παραδείγματα προστασίας της φύσης σε όλη την ΕΕ και 
ευαισθητοποιούν σχετικά με το δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000, το οποίο αποτελεί μια από τις μεγάλες 
επιτυχίες της Ευρώπης. Τα βραβεία περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες κατηγορίες: προστασία χερσαίων εκτάσεων 
(νικήτρια φέτος είναι η Ελλάδα), επικοινωνία (Βουλγαρία), 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη (Κανταβρία, Ισπανία), ψήφος 
των πολιτών (Αυστρία), διασυνοριακή συνεργασία, ενώ 
φέτος προστέθηκε μία ακόμη κατηγορία: διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος (Πορτογαλία). 

  

Στην Ελλάδα το βραβείο Natura 2000 για την προστασία 

χερσαίων εκτάσεων 

https://ec.europa.eu/environment/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award/current-edition_el
https://ec.europa.eu/environment/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award/current-edition_el
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://ec.europa.eu/environment/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award/current-edition_el
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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Η Επιτροπή απένειμε το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς  σε 12 ιστορικούς χώρους που έχουν διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης, 

μεταξύ των οποίων και ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας. 

Οι χώροι με σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 

αποτελούν το θεμέλιο για τη δημιουργία της Ευρώπης του 

σήμερα. Οι χώροι αυτοί, οι οποίοι χρονολογούνται από τη 

γέννηση του πολιτισμού στην Ευρώπη μέχρι τις μέρες μας, 

προβάλλουν και συμβολίζουν τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, τις 

ευρωπαϊκές αξίες, και την ευρωπαϊκή ιστορία και ολοκλήρωση. 

Από το 2013 οι εν λόγω χώροι έχουν επιλεγεί για τη συμβολική 

τους αξία, τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην ευρωπαϊκή 

ιστορία, καθώς και για τις δραστηριότητες που προσφέρουν. Οι 

χώροι αυτοί φέρνουν πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους 

πολίτες της. 

Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς απονέμεται σε 

κτίρια, έγγραφα, μουσεία, αρχεία, μνημεία ή εκδηλώσεις που 

έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της 

σημερινής Ευρώπης. Στόχος του Σήματος είναι οι πολίτες, και 

ιδίως οι νέοι, να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν καλύτερα την 

κοινή και ποικιλόμορφη κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων απ’ όλη την ΕΕ 

επέλεξε τους χώρους μεταξύ 21 υποψηφιοτήτων που 

προεπιλέχθηκαν από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Με τη 

σημερινή απόφαση, ο συνολικός αριθμός των χώρων που έχουν 

λάβει το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ανέρχεται 

σε 60.  Περισσότερα  

Το πρόγραμμα υποτροφιών της Συμμαχίας 

Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών (UNAOC) 

δημιουργήθηκε με αφορμή την ανάγκη 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των πολιτισμών 

και κοινωνιών, μέσα από τον διάλογο, την 

συνεργασία και την δημιουργία κοινής πολιτικής 

για την ενίσχυση των διαπολιτισμικών σχέσεων, 

του σεβασμού και της κατανόησης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει 

τα πολιτισμικά στερεότυπα και να αποτελέσει 

γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανθρώπων 

από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Κατά τη 

διάρκεια των δύο εβδομάδων του προγράμματος, 

οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

επισκεφθούν διαφορετικές περιοχές και να έρθουν 

σε επαφή με τοπικούς παράγοντες και συνεργάτες 

της διοργάνωσης.  

Το 2022, το πρόγραμμα επικεντρώνει στη θεματική 

«Καταπολεμώντας τις προκαταλήψεις και το 

ρατσισμό: ο βασικός σύνδεσμος δημιουργίας 

πολυφωνικών κοινωνιών». 

Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση: 

– οι γεννηθέντες μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του 
1987 και της 31ης Δεκεμβρίου 1997, 
– όσοι έχουν εμπειρία στο πεδίο επίλυσης κρίσεων/ 
αντιμετώπισης ρατσισμού και peacebuilding, 
– όσοι έχουν άριστη δυνατότητα χρήσης της 
Αγγλικής γλώσσας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ. 

Προγράμματα 
  

Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς στη Νεμέα 

Πρόγραμμα Υποτροφιών 

UNAOC 2022 

https://culture.ec.europa.eu/el/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/horoi-me-sima-eyropaikis-politistikis-klironomias
https://culture.ec.europa.eu/el/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/horoi-me-sima-eyropaikis-politistikis-klironomias
https://culture.ec.europa.eu/el/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/horoi-me-sima-eyropaikis-politistikis-klironomias
https://fellowship.unaoc.org/apply/
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Curabitur suscipit ut orci et sagittis. Aliquam erat 

volutpat. Ut mi justo, condimentum ac consectetur id, 

euismod vitae sem. raesent sagittis vel lacus eget 

interdum. Aenean vehicula turpis nec feugiat 

vulputate. Suspendisse ligula tellus, convallis ac 

consectetur sit amet, dictum quis orci. Aliquam 

blandit convallis urna, sed luctus felis tristique sit 

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

laoreet pulvinar neque. Morbi egestas eleifend tortor, 

nec hendrerit mauris commodo vitae. Praesent tellus 

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

pellentesque nisi vitae enim imperdiet, eu molestie 

enim mollis. Maecenas consequat dui sed elementum 

bibendum. Pellentesque vel sapien tempor, tristique 

eros non, tempus felis. Nullam luctus quis nulla id 

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

mattis lacus. Suspendisse volutpat tellus vitae 

aliquam tempus.  

Duis ut lectus aliquam, porttitor justo sed, tincidunt 

dui. Suspendisse dignissim, erat eu sollicitudin 

adipiscing, arcu mi mattis augue, nec pellentesque 

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

amet eleifend odio, quis rutrum leo. Quisque dictum 

auctor magna, nec condimentum risus aliquam vitae. 

Etiam a massa in enim posuere semper quis ut turpis. 

In sodales libero id lectus pulvinar, et eleifend tortor 

dignissim. Curabitur sagittis porta varius. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 

netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus 

tristique consectetur sapien, vel ultrices neque 

dapibus sit amet.  

Morbi at porta mi, a cursus massa. Sed congue 

tincidunt magna. Maecenas non vehicula risus, mattis 

vehicula arcu. Cras cursus felis id lectus venenatis, et 

dapibus odio feugiat. Donec augue dui, rhoncus ac 

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

commodo dictum sit amet nec purus. Etiam placerat 

fringilla velit, sed consequat urna imperdiet eu.  

Pellentesque lacus massa, accumsan sodales purus 

vitae, euismod facilisis est. Duis suscipit posuere libero 

eu venenatis. Duis nibh sapien, convallis id massa 

dapibus, tempus mattis erat. Proin tincidunt vehicula 

mattis. Morbi turpis augue, euismod in dapibus id, 

gravida a urna. Donec suscipit, arcu id lobortis 

faucibus, ipsum elit sollicitudin turpis, sit amet ornare 

dolor lectus quis quam. Duis cursus mauris a lacinia 

lacinia. Phasellus magna nibh, bibendum sit amet 

imperdiet nec, faucibus id sem. Nunc ornare laoreet 

nunc, a volutpat quam congue vel. Curabitur in congue 

massa. Suspendisse potenti. Nunc sodales vestibulum 

leo aliquet fermentum.  

Praesent pretium odio nec erat mattis imperdiet. 

Proin in odio iaculis, hendrerit metus sit amet, 

molestie lorem. Quisque ullamcorper velit ut aliquam 

volutpat. Quisque ut sapien at felis sagittis mollis. 

Aenean bibendum velit non tortor mollis, ultrices 
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