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Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες ξεκινά τη διαδικασία Διαβούλευσης με τους 

Δήμους – μέλη του, σχετικά με ρυθμίσεις που εισάγει το σχέδιο νόμου με 

τίτλο «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 

και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και οι οποίες τους αφορούν άμεσα. 

Οι Δήμοι είναι μεταξύ των φορέων που θα πρέπει να συμμορφωθούν, 

προκειμένου να συμβάλλουν, ώστε να επιτευχθεί ο ουσιαστικός σκοπός του 

σχεδίου νόμου   

Ο σκοπός του  Εθνικού Κλιματικού Νόμου είναι: 

1. Η βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και κλιματικής 

ανθεκτικότητας της Ελλάδας και  

2. Η διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας, έως το 2050, σε 

κλιματική ουδετερότητα. 

Με το σχέδιο νόμου ορίζονται οι ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι, για την 

επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών ως εξής: 

α) Για το έτος 2030: Μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) 

σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990. 

β) Για το έτος 2040: Μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον        >>>  Συνέχεια στην σελίδα 2 

 

Συνέντευξη του Δημάρχου Ηράκλειας 

Γιώργου Κουτσάκη για τις 

δραστηριότητες και τους στόχους του 

Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας και μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με 

Λίμνες Γιώργος Κουτσάκης, παραχώρησε 

συνέντευξη στην δημοσιογράφο του WEB TV, T-

PRESS Expo news Κατερίνα Λαδοπούλου, για τις 

δραστηριότητες και τους στόχους του Δικτύου. 

Παραθέτουμε σημεία της συνέντευξης 

1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να ξεκινούσαμε 

τη συζήτησή λέγοντάς μας τι είναι το Δίκτυο 

Πόλεων με Λίμνες, ποια είναι η ιστορία και οι 

στόχοι του;  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Είναι Δίκτυο 36 Δήμων από την 

Ελλάδα και την Κύπρο. Διοικείται από 7μελές 

Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Δήμαρχο 

Δωρίδος Γιώργο Καπεντζώνη.  

Οι Βασικοί του στόχοι είναι: 

α) Η προστασία των λιμνών και των 

παραλίμνιων περιοχών, η διαχείριση των 

υδάτινων πόρων, η αειφόρος ανάπτυξη, η 

προαγωγή πολιτιστικών, μορφωτικών, 

κοινωνικών οικονομικών σχέσεων και η 

τουριστική προβολή των Δήμων – μελών.  

Περισσότερα                YouTube Video 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Διαβούλευση Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 

«Δήμοι & Εθνικός Κλιματικός Νόμος 

ρυθμίσεις, υποχρεώσεις και δυνατότητες» 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

 Ιανουάριος 2022 

https://lakesnetwork.org/news-gr/synentefxi-tou-dimarchou-irakleias-giorgou-koutsaki-gia-tis-drastiriotites-kai-tous-stochous-tou-diktyou-poleon-me-limnes/
https://lakesnetwork.org/news-gr/synentefxi-tou-dimarchou-irakleias-giorgou-koutsaki-gia-tis-drastiriotites-kai-tous-stochous-tou-diktyou-poleon-me-limnes/
https://www.youtube.com/watch?v=uYh06A-RUas&t=226s
https://www.youtube.com/watch?v=uYh06A-RUas&t=226s
https://lakesnetwork.org/news-gr/synentefxi-tou-dimarchou-irakleias-giorgou-koutsaki-gia-tis-drastiriotites-kai-tous-stochous-tou-diktyou-poleon-me-limnes/
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ογδόντα τοις εκατό (80%), σε σύγκριση με τα επίπεδα του 

έτους 1990. 

Οι Δήμοι οφείλουν έως την 1η Ιανουαρίου 2023 να 

καταρτίσουν Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), 

με τα οποία θα διερευνώνται, προσδιορίζονται και 

ιεραρχούνται τεκμηριωμένα, τα απαραίτητα μέτρα και 

δράσεις για τη μείωση των εκπομπών κάθε Δήμου. Το 

(ΔηΣΜΕ) πρέπει να είναι συμβατό με τους στόχους και τις 

πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(Ε.Σ.Ε.Κ.), του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1099 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018 (L 328), και να αναθεωρείται τουλάχιστον 

ανά πενταετία. 

 

Η μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθήσουν περιγράφεται 

στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου και περιλαμβάνει τα εξής 

βήματα: 

1) Το 2019 ορίζεται ως έτος βάσης των υπολογισμών, που 

περιγράφονται παρακάτω. 

2) 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 οχημάτων. 

3) Ορισμός στόχου 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. 

4) Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου.  

Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με: 

Ι.Το πρότυπο ISO 14064-1:2018, πεδίο εφαρμογής 1 και 2 ή  

ΙΙ.Το Παράρτημα ΙΙΙ της Σύστασης της Ευρωπαϊκής 

ΙΙ.Το Παράρτημα ΙΙΙ της Σύστασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2013 σχετικά με τη χρήση 

κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής 

των προϊόντων και των οργανισμών (2013/179/EΕ, L 124)  

ΙΙΙ. Καταληκτική ημερομηνία σύνταξης Δημοτικού 

Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), ορίζεται η  1η 

Ιανουαρίου 2023. 

Η εκπόνηση από του Δήμους του (ΔηΣΜΕ) και οι 

επικαιροποιήσεις του από 1η Ιανουαρίου 2023, αποτελούν 

προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των Δήμων, για 

την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών 

εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της 

κλιματικής αλλαγής.  

- Συσχέτιση (ΔηΣΜΕ) και Συμφώνου των 

Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια 

Βασικό σημείο σύγκλισης των δυο μελετών, δηλαδή του 

(ΔηΣΜΕ) και της μελέτης – απογραφής που συντάσσεται στο 

πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣΔΑΕΚ) είναι ότι και οι 

δύο υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου.  

Οι Δήμοι που έχουν συντάξει μελέτη-απογραφή στο πλαίσιο 

του (ΣΔΑΕΚ) θα χρειαστεί να επικαιροποιήσουν τον 

υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος. Η 

επικαιροποίηση γίνεται ευκολότερα μέσω του ISO 14064, 

παρά μέσω σύστασης της Επιτροπής 2013/179/ΕΕ. 

 

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες θα καλέσει άμεσα τους Δήμους 

– μέλη του σε Διαβούλευση, με σκοπό τη συλλογή 

εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, για τα 

προβλήματα που εκτιμούν ότι θα ανακύψουν, όταν το σχέδιο 

καταστεί νόμος του κράτους, προς το σκοπό υποβοήθησης 

τους στην εκπόνηση των Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης 

Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).  
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Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις Περιφέρειες 

Ο χάρτης καθορίζει και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 

στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης 

είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί 

να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό 

των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. 

Επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις 

είναι οι Περιφέρειες: 

Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ανατολικής 

Μακεδονίας- Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, 

Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. 

Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες οι μέγιστες εντάσεις 

ενίσχυσης καθορίζονται, ανάλογα με το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, μεταξύ 30-50%. Όσον αφορά στην Αττική, 

καθορίζονται ως μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις: 

-στον Δυτικό Τομέα Αθηνών το 15%, 

-στην Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και σε 

Πειραιά/Νήσους το 25%. 

* H ανακοίνωση από την Ελληνική Κυβέρνηση 

Η ΕΕ διορθώνει τις Περιφερειακές ανισότητες 

Η Ευρώπη χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από σημαντικές 

περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την οικονομική 

ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία. Οι 

περιφερειακές ενισχύσεις αποσκοπούν στη στήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης σε μειονεκτούσες περιοχές της 

Ευρώπης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. 

Περισσότερα  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους 

κανόνες της ΕΕ τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση 

περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 

2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των 

αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις 

περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»). 

Οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 

στηρίξουν τις πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές 

περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση και να 

μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική 

ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία — στόχοι 

συνοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης. 

Παρέχουν επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη 

μέλη να στηρίξουν τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 

μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η 

μείωση του πληθυσμού, ώστε να συμβάλουν πλήρως 

στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 

Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ διατηρούν 

ισχυρές διασφαλίσεις προκειμένου να αποτρέψουν τα 

κράτη μέλη από τη χρήση δημόσιου χρήματος για την 

ενθάρρυνση της μετεγκατάστασης θέσεων εργασίας 

από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, κάτι που είναι 

ουσιώδες για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία 

αγορά. 

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις 

ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για 

περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις.  

  

Εγκρίθηκε από την ΕΕ ο χάρτης 

χορήγησης περιφερειακών 

ενισχύσεων της Ελλάδας για 

την περίοδο 2022-27 

https://www.mindev.gov.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-5-25-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_42
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_42
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_42
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Ο Δημήτρης Παπαδημούλης Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωομάδας της 
Αριστεράς, επανεκλέχτηκε στην θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου για 4η  
συνεχόμενη φορά καταλαμβάνοντας την 13η θέση, μετά την 3η ψηφοφορία, 
λαμβάνοντας 492 ψήφους.  

Είναι πλέον καθιερωμένος στα έδρανα των Αντιπροέδρων και θα συνεχίσει να βρίσκεται 
σε αυτήν τη θέση για άλλα 2,5 χρόνια. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς στην οποία αναλογεί 
μια (1) από τις 14 θέσεις Αντιπροέδρων πρότεινε ομόφωνα την επανεκλογή του Δημήτρη 
Παπαδημούλη. 

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε: «Η Ευρωομάδα της Αριστεράς, που αποτελείται από 
19 κόμματα από όλες τις γωνιές της Ευρώπης, αποφάσισε ομόφωνα να με προτείνει και 
πάλι ως Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η απόφαση αποτελεί μια 
σημαντική ευρωπαϊκή τιμητική διάκριση, όχι μόνον για το κόμμα μου, τον ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και για την πατρίδα μου την Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά για 
αυτή την ομόφωνη ανανέωση της εμπιστοσύνης. Δεσμεύομαι να υπηρετήσω αυτή την 
αυξημένη θεσμική ευθύνη, όσο πιο επάξια μπορώ, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα και την 
Αριστερά και την Ελλάδα». 

 Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Η Εύα Καϊλή Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ –  Κινήματος Αλλαγής και της Συμμαχίας των 

Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

από τον πρώτο γύρο, κατακτώντας την 5η θέση, λαμβάνοντας 454 ψήφους σε σύνολο 

680 εγκύρων ψηφοδελτίων. Η Εύα Καϊλη εκλέχτηκε για πρώτη φορά Ευρωβουλευτής το 

2014 και επανεκλέχτηκε στις ευρωεκλογές το 2019. Έχει διακριθεί ως Ευρωβου¬λευτής 

της Χρονιάς για την Ψηφιακή Εποχή το 2018 και είναι από τις πιο επιδραστικές παρουσίες 

στην Ευρωβουλή, αναδεικνυόμενη συχνά στη λίστα των 50 καλύτερων Ευρωβουλευτών. 

Επίσης, έχει διακριθεί διεθνώς για τις πρωτοβουλίες της στις πολιτικές της καινοτομίας, 

και τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες. Πριν λίγο καιρό, το Politico την επέλεξε στις 

προσωπικότητες που διαμορ¬φώνουν το Μέλλον της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην ΕΕ και 

τις σημαντι¬κότερες και πιο δραστήριες γυναίκες πολιτικούς στην ΕΕ. 

Η Εύα Καϊλή δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου 

από όλες τις χώρες της ΕΕ και από τις περισσότερες παρατάξεις για την εμπιστοσύνη που 

μου έδειξαν να τους εκπροσωπήσω από τη θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και για τη χώρα μου την Ελλάδα, και θα 

εργαστώ ακόμα περισσότερο για να αντεπεξέλθω».  

Περισσότερα  

  

Το παραμύθι έχει στόχο να συζητήσουν  τα παιδιά  για την κλιματική κρίση, να μάθουν το 
ρόλο του μεθανίου στην ατμόσφαιρα και τους τρόπους με τρόπους με τους οποίους, από 
ρύπος μπορεί να μετατραπεί σε μια χρήσιμη πηγή ενέργειας. 

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ εισηγήθηκε την Έκθεση του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τη Στρατηγική της ΕΕ για  τη μείωση των ρύπων το μεθανίου, η οποία είχε ευρύτατη 
αποδοχή από όλες τις πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου. Με αυτή την ιδιότητα συμμετείχε  
στην COP26 στη Γλασκώβη, ως προσκεκλημένη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ειδική 
συζήτηση στο πλαίσιο του Energy Day.   Στη Γλασκώβη, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και άλλες 100 χώρες 
συνυπέγραψαν την παγκόσμια δέσμευση για το μεθάνιο. 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το παραμύθι.  

 

 

 

 

Εύα Καϊλή: Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Μαρία Σπυράκη: Παραμύθι για το μεθάνιο έγραψε η 

ευρωβουλευτής 

Δημήτρης Παπαδημούλης: Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

https://www.reporter.com.cy/opinions/article/889608/?fbclid=IwAR2ng__ocSOLruzIIYuUbvelvIDeDMkaYlUKfTbQODz2oxNwoKdPEx66b2k
https://www.reporter.com.cy/opinions/article/889608/?fbclid=IwAR2ng__ocSOLruzIIYuUbvelvIDeDMkaYlUKfTbQODz2oxNwoKdPEx66b2k
https://www.papadimoulis.gr/271221/
https://www.papadimoulis.gr/271221/
https://www.mariaspyraki.eu/el/mme/deltia-typou/paramythi-methanio-egrapse-eyroboyleytis-maria-spyraki
https://www.mariaspyraki.eu/el/mme/deltia-typou/paramythi-methanio-egrapse-eyroboyleytis-maria-spyraki
https://www.mariaspyraki.eu/el/mme/deltia-typou/paramythi-methanio-egrapse-eyroboyleytis-maria-spyraki
https://www.mariaspyraki.eu/el/mme/deltia-typou/paramythi-methanio-egrapse-eyroboyleytis-maria-spyraki
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Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ 

Φράγκος Φραγκούλης, ζητά ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 

διαθέσιμα προγράμματα υποστήριξης των ελληνικών ξενοδοχείων. Αυτό καθώς, 

οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λόγω της πανδημικής κρίσης ήταν ανοιχτές για 

λιγότερο του 1/3 του κανονικού χρόνου λειτουργίας στη διάρκεια της διετίας 

2020-2021, αλλά το κόστος λειτουργίας παρέμεινε υψηλό.  

Ο Εμμανουήλ Φράγκος με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η 

κατάσταση είναι κρίσιμη για τα ελληνικά ξενοδοχεία, που υπό κανονικές 

συνθήκες, συμβάλλουν εξαιρετικά στα δημόσια έσοδα και στην απασχόληση. 
Περισσότερα  

Η Κομισιόν κάνει πως δεν άκουσε τις σοβαρές και τεκμηριωμένες ανησυχίες των 
μαζικών φορέων της περιοχής και το ότι η Μονάδα σχεδιάζεται σε έναν ήδη 
επιβαρυμένο χώρο από τον παρακείμενο ΧΥΤΑ.  

Μάλιστα καταφεύγει σε ανέξοδες ευχές, ζητώντας «η διαχείριση των αποβλήτων 
να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
ανθρώπινη υγεία ή να βλάπτεται το περιβάλλον» και επικαλείται τις γνωστές 
καταστροφικές για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία Οδηγίες - πλαίσιο για τα 
απόβλητα και τις βιομηχανικές εκπομπές. 

Περισσότερα  

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ζήτησε διευκρινίσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης της 
αύξησης στην τιμή της ενέργειας και για το κατά πόσον τα έσοδα από τις εκπομπές 
ρύπων (βάσει του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών-ΣΕΔΕ) μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στοχευμένα από τα κράτη για παροχή στήριξης προς νοικοκυριά 
με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα και όχι μέσω μιας γενικότερης πολιτικής. 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφής ως προς εκείνα τα κράτη μέλη, όπως η Κύπρος 
με σημαντική επιστροφή ποσών λόγω εκπομπής ρύπων, τα οποία μπορούν να τα 
αξιοποιούν ή μέρος τους, για την προσωρινή στήριξη των χαμηλών και μεσαίων 
εισοδηματικών νοικοκυριών. Η Κύπρος αναμένεται να έχει επιστροφή γύρω στα €160 
εκατομμύρια για το 2021, μετά την αποκοπή ενός ποσοστού από την ΕΕ.  

Επιπλέον, η Κύπρος θα καταβάλει άλλο ένα πέναλτι γύρω στα €50 εκατομμύρια λόγω 
της αποτυχίας της να ικανοποιήσει τον στόχο του 10% πράσινης ενέργειας για τις 
συγκοινωνίες». Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  
Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος: Με τις «πλάτες» της 

Κομισιόν η κατασκευή ΜΕΑ στον Λαγκαδά 

Θεσσαλονίκης 

Κώστας Μαυρίδης: Αξιοποίηση ποσών από εκπομπές 

ρύπων για κοινωνική πολιτική. Νέο πέναλτι €50εκ 

Εμμανουήλ Φράγκος: Βιωσιμότητα προγραμμάτων 

υποστήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

https://elliniki-lisi.gr/anakoinosi-typou-erotisi-tou-efrovoulevti-tis-ellinikis-lysis-pros-tin-efropaiki-epitropi-anaforika-me-tin-veltiosi-ton-programmaton-ypostirixis-ton-ellinikon-xenodocheion-kata-tin-trechousa-per
https://elliniki-lisi.gr/anakoinosi-typou-erotisi-tou-efrovoulevti-tis-ellinikis-lysis-pros-tin-efropaiki-epitropi-anaforika-me-tin-veltiosi-ton-programmaton-ypostirixis-ton-ellinikon-xenodocheion-kata-tin-trechousa-per
https://elliniki-lisi.gr/anakoinosi-typou-erotisi-tou-efrovoulevti-tis-ellinikis-lysis-pros-tin-efropaiki-epitropi-anaforika-me-tin-veltiosi-ton-programmaton-ypostirixis-ton-ellinikon-xenodocheion-kata-tin-trechousa-per
https://elliniki-lisi.gr/anakoinosi-typou-erotisi-tou-efrovoulevti-tis-ellinikis-lysis-pros-tin-efropaiki-epitropi-anaforika-me-tin-veltiosi-ton-programmaton-ypostirixis-ton-ellinikon-xenodocheion-kata-tin-trechousa-per
https://elliniki-lisi.gr/anakoinosi-typou-erotisi-tou-efrovoulevti-tis-ellinikis-lysis-pros-tin-efropaiki-epitropi-anaforika-me-tin-veltiosi-ton-programmaton-ypostirixis-ton-ellinikon-xenodocheion-kata-tin-trechousa-per
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11534229
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11534229
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11534229
https://www.facebook.com/photo?fbid=4710705542343807&set=a.1036476309766767
https://www.facebook.com/photo?fbid=4710705542343807&set=a.1036476309766767
https://www.facebook.com/photo?fbid=4710705542343807&set=a.1036476309766767
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Οι πόλεις φιλοξενούν περίπου τρεις στους τέσσερις 

Ευρωπαίους. Είναι πολύπλοκα συστήματα, στις οποίες οι 

κάτοικοι και το περιβάλλον συνυπάρχουν σε διαρκώς 

εξελισσόμενες συνθήκες. Οι πόλεις αποτελούν 

κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά κέντρα 

ενταγμένες στην ευρύτερη περιοχή που τις περιβάλλει. 

Παρά τα κοινά σημεία μεταξύ τους, κάθε μεγάλη και μικρή 

πόλη της Ευρώπης είναι ξεχωριστή. Κατά συνέπεια, οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις ποικίλλουν 

σημαντικά. 

Ορισμένες πόλεις αντιμετωπίζουν γήρανση ή 

συρρίκνωση του πληθυσμού τους, ενώ άλλες 

αναπτύσσονται συνεχώς. Η παρακμή ενός οικονομικού 

τομέα, όπως η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός ή η αλιεία, 

μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την οικονομία ορισμένων 

πόλεων, ενώ ορισμένες πόλεις μπορούν να 

λειτουργήσουν ως μαγνήτες οικονομικής καινοτομίας, 

προσελκύοντας νέα ταλέντα από ολόκληρη την ΕΕ. 

Ομοίως, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να 

διαφέρουν σημαντικά. 

Από τη δημιουργία πράσινων και γαλάζιων περιοχών 

εντός του κέντρου της πόλης έως την ενσωμάτωση 

δημόσιων μεταφορών με συστήματα ενεργού 

κινητικότητας, όπως το ποδήλατο και το περπάτημα, ή 

την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων συστημάτων 

ανακύκλωσης, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν 

να κάνουν οι πόλεις για τη μετάβασή τους προς την 

αστική βιωσιμότητα. Η ευρύτερη υιοθέτηση 

τεχνολογικών εξελίξεων, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα ή η 

τηλεργασία, μπορεί να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. 

Ο τελικός στόχος μπορεί να είναι ο ίδιος αλλά η πορεία 

προς τη βιωσιμότητα πρέπει αναμφίβολα να 

ανταποκρίνεται στο σύνολο των μοναδικών 

χαρακτηριστικών κάθε πόλης, καθώς και στις 

προκλήσεις. 

Περισσότερα  

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα 

το 2030 είναι μία από τις εμβληματικές 

πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας που βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ 

για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και 

εξετάζει καθεμιά ξεχωριστά, όλες τις λειτουργίες 

των δασών. Συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 

της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 

και για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 

έως το 2050, καθώς και στη δέσμευση της ΕΕ να 

ενισχύσει τις απορροφήσεις της από φυσικές 

καταβόθρες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο για 

το κλίμα. 

Η στρατηγική συνοδεύεται από χάρτη πορείας για 

τη φύτευση τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων 

επιπλέον δέντρων στην ΕΕ έως το 2030, με 

πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών. 

Η επιτυχία της δέσμευσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν 

στο επίπεδο της βάσης. Τα άτομα, οι ενώσεις, οι 

εταιρείες, οι δημόσιοι φορείς, όπως είναι οι δήμοι 

και οι περιφέρειες, ενθαρρύνονται να πάρουν 

μέρος στην πρωτοβουλία. Η Επιτροπή, σε 

συνδυασμό με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες, 

όπως το σύμφωνο για το κλίμα ή η συμμαχία 

«Εκπαίδευση για το κλίμα», θα προωθήσει τη 

δέσμευση και θα κινητοποιήσει πολίτες και 

σχολεία. Ο χάρτης πορείας για 3 δισεκατομμύρια 

δέντρα καθορίζει τους όρους για την 

καταμέτρηση των επιπλέον δέντρων.  

Περισσότερα  

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

Βιώσιμες πόλεις  
Μετασχηματίζοντας τα αστικά τοπία της ΕΕ 

Σε ισχύ ο στόχος για 3 δισ. 

νέα δέντρα σε δέκα χρόνια 

https://www.eea.europa.eu/el/articles/biosimes-poleis-metaschimatizontas-ta-astika
https://www.eea.europa.eu/el/articles/biosimes-poleis-metaschimatizontas-ta-astika
https://www.eea.europa.eu/el/articles/biosimes-poleis-metaschimatizontas-ta-astika
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3548
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Αν και η δασική κάλυψη 
αυξήθηκε την τελευταία 
30ετία, η κατάσταση των 
ευρωπαϊκών δασών διαρκώς 
επιδεινώνεται. Η Ελλάδα, 
βρίσκεται στην 20η θέση της 
κατάταξης με ποσοστό 30%, 
λίγο πιο χαμηλό από τον 
Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

Τα δάση παρέχουν μια σειρά 
υπηρεσιών οικοσυστήματος 
στην κοινωνία. Εκτός από την 
παροχή ξυλείας για κατασκευή 
ή ως καύσιμο, ο κρίσιμος 
ρόλος τους για αναψυχή, 
καθαρισμός ρύπων από αέρα 
και νερό, πρόληψη πλημμυ-
ρών και αποθήκευση άνθρακα 
έχει αναγνωριστεί όλο και 
περισσότερο.  

Οι βιομηχανίες κατεργασίας 
ξύλου αντιπροσωπεύουν το 
20% των μεταποιητικών επι-
χειρήσεων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, στηρίζουν 3,6 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας και έχουν 
ετήσιο κύκλο εργασιών 640 
δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η δυνατότητα των δασών να 
παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος εξαρτάται 
από την περιοχή των δασών 
και την κατάσταση των δασών. 
Τα μεγαλύτερα δάση και σε 
καλή κατάσταση έχουν 
περισσότερες δυνατότητες να 
μας προσφέρουν περισ-
σότερες υπηρεσίες οικο-
συστήματος. 

Σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, βρίσκεται περισσότερο από το ήμισυ της χερσαίας 

έκτασης καλύφθηκε με δάση: Φινλανδία (66%), Σουηδία (63%), Σλοβενία (61%), 

Εσθονία (54%) και Λετονία (53%). 

 

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, μόνο το 1% περίπου της γης καλύφθηκε από δάσος 

στη Μάλτα και λιγότερο από το ένα πέμπτο της γης ήταν δασικό στις Κάτω Χώρες 

(10%), στην Ιρλανδία (11%), στη Δανία (15%) και στην Κύπρο (19%). 

Η Κύπρος στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τις εκτάσεις των δασών 

 

Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Η Ελλάδα στην 

20η θέση 

Πάνω από το 40% της Ευρώπης 

καλύπτεται από δάση 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3548
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- Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα 
Τα στοιχεία για την ποιότητα του αέρα παρέχονται κάνοντας 
χρήση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ποιότητας Αέρα, όπως ορίζεται 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ο δείκτης 
αυτός υπολογίζει τους πέντε βασικούς ρύπους, όπως 
προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία: το 
τροποσφαιρικό όζον (Ο3), το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το 
διοξείδιο του θείου (SO2) και τα ΑΣ2,5 και ΑΣ10 (λεπτά 
σωματίδια ύλης με διάμετρο μικρότερη από 2,5 και 10 
μικρόμετρα αντίστοιχα). Για κάθε ρύπο, οι τιμές του δείκτη 
κυμαίνονται από το 1 (καλές) έως το 5 (πολύ κακές). 
Οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσφέρονται ελεύθερα και 
χωρίς χρέωση, με στόχο την υποστήριξη προς τους πολιτικούς 
φορείς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, μέσω βελτιωμένης 
πληροφόρησης για την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον. 
Υπεύθυνο για την CAMS είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), με 
τη στήριξη 30 και πλέον Ευρωπαϊκών οργανισμών. 

Περισσότερα  

 
 

Πληροφορίες για τους ρύπους και για τις κύριες επιπτώσεις 
τους στην υγεία βρίσκονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος (eea.europa.eu/themes/air/air-
quality-standards) και στην νέα εφαρμογή για τα κινητά. Η 
νομοθεσία της Ευρώπης και των επιμέρους Ευρωπαϊκών 
χωρών αποσκοπεί στην προστασία του πληθυσμού, βάσει 
των πιο πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν, ειδικότερα, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας.  
 

 
For Android 
For iphone/ipad 
 
Οι προγνώσεις της ποιότητας του αέρα που παρουσιάζονται 
εδώ, παρέχονται από την Υπηρεσία για την Παρακολούθηση 
της Ατμόσφαιρας του Κοπέρνικου (CAMS). Ως τμήμα του 
εμβληματικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος του 
Κοπέρνικου, η CAMS παρέχει στοιχεία για την ποιότητα του 
αέρα και τη σύνθεση της ατμόσφαιρας, εντός και εκτός 
Ευρώπης, βάσει δορυφορικών μετρήσεων και συμβατικών 
παρατηρήσεων της Γης, σε συνδυασμό με μοντέλα 
πρόγνωσης. 

  

Νέα Εφαρμογή για το κινητό παρουσιάζει την ποιότητα αέρα σε 

όλη την Ευρώπη σε πραγματικό χρόνο 

https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-concentrations/air-quality-standards
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-concentrations/air-quality-standards
https://t.co/f8ykkWdvq5?amp=1
https://t.co/MzkSFYkZm8?amp=1
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
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Curabitur suscipit ut orci et sagittis. Aliquam erat volutpat. 

Ut mi justo, condimentum ac consectetur id, euismod vitae 

sem. raesent sagittis vel lacus eget interdum. Aenean 

vehicula turpis nec feugiat vulputate. Suspendisse ligula 

tellus, convallis ac consectetur sit amet, dictum quis orci. 

Aliquam blandit convallis urna, sed luctus felis tristique sit 

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

laoreet pulvinar neque. Morbi egestas eleifend tortor, nec 

hendrerit mauris commodo vitae. Praesent tellus elit, 

dictum sed viverra vel, vehicula at justo. Phasellus 

pellentesque nisi vitae enim imperdiet, eu molestie enim 

mollis. Maecenas consequat dui sed elementum 

bibendum. Pellentesque vel sapien tempor, tristique eros 

non, tempus felis. Nullam luctus quis nulla id ornare. Sed 

arcu felis, bibendum a urna sed, bibendum mattis lacus. 

Suspendisse volutpat tellus vitae aliquam tempus.  

Duis ut lectus aliquam, porttitor justo sed, tincidunt dui. 

Suspendisse dignissim, erat eu sollicitudin adipiscing, arcu 

mi mattis augue, nec pellentesque ligula massa at orci. 

Aliquam vel dapibus nisl. Nulla sit amet eleifend odio, quis 

rutrum leo. Quisque dictum auctor magna, nec 

condimentum risus aliquam vitae. Etiam a massa in enim 

posuere semper quis ut turpis. In sodales libero id lectus 

pulvinar, et eleifend tortor dignissim. Curabitur sagittis 

porta varius. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Phasellus tristique consectetur sapien, vel ultrices neque 

dapibus sit amet.  

Morbi at porta mi, a cursus massa. Sed congue tincidunt 

magna. Maecenas non vehicula risus, mattis vehicula arcu. 

Cras cursus felis id lectus venenatis, et dapibus odio 

feugiat. Donec augue dui, rhoncus ac vehicula in, rhoncus 

id lorem. Nunc ac mi sit amet arcu commodo dictum sit 

amet nec purus. Etiam placerat fringilla velit, sed 

consequat urna imperdiet eu.  

Pellentesque lacus massa, accumsan sodales purus vitae, 

euismod facilisis est. Duis suscipit posuere libero eu 

venenatis. Duis nibh sapien, convallis id massa dapibus, 

tempus mattis erat. Proin tincidunt vehicula mattis. Morbi 

turpis augue, euismod in dapibus id, gravida a urna. Donec 

suscipit, arcu id lobortis faucibus, ipsum elit sollicitudin 

turpis, sit amet ornare dolor lectus quis quam. Duis cursus 

mauris a lacinia lacinia. Phasellus magna nibh, bibendum 

sit amet imperdiet nec, faucibus id sem. Nunc ornare 

laoreet nunc, a volutpat quam congue vel. Curabitur in 

congue massa. Suspendisse potenti. Nunc sodales 

vestibulum leo aliquet fermentum.  

Praesent pretium odio nec erat mattis imperdiet. Proin in 

odio iaculis, hendrerit metus sit amet, molestie lorem. 

Quisque ullamcorper velit ut aliquam volutpat. Quisque ut 

sapien at felis sagittis mollis. Aenean bibendum velit non 

tortor mollis, ultrices 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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