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Οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση κλιματικών 

παραμέτρων στις μελλοντικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη έργων 

υποδομής από κτίρια και υποδομές δικτύων έως μια σειρά δομημένων 

συστημάτων και περιουσιακών στοιχείων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι 

θεσμικοί και ιδιωτικοί Ευρωπαίοι επενδυτές θα είναι σε θέση να 

λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως σχετικά με έργα που 

θεωρούνται συμβατά με τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους της 

ΕΕ για το κλίμα. 

Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν την ΕΕ να 

υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να εφαρμόσει τις 

απαιτήσεις του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και να καταστήσει 

οικολογικότερες τις δαπάνες της ΕΕ. Ευθυγραμμίζονται με πορεία μείωσης 

των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά -55 % έως το 2030 

και με την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· ακολουθούν τις αρχές της 

«προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» και της «μη πρόκλησης 

σημαντικής ζημίας»· και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

νομοθεσία, για διάφορα ταμεία της ΕΕ,  >>>Συνέχεια στην σελίδα 2 

ταμεία της ΕΕ, όπως το InvestEU, μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΜΣΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο 

Συνοχής (ΤΣ) και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ). 

Η θωράκιση έναντι της κλιματικής αλλαγής αποτελεί διαδικασία που 

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας 

Copernicus 

Την Υπηρεσία Copernicus / Emergency 

Management Service – Mapping της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε η 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, για τις φωτιές σε 

Βαρυμπόμπη και Εύβοια. 

Η πυρκαγιά της Εύβοιας είναι η μεγαλύτερη 

καταστροφή όλων των εποχών στην Ελλάδα 

από μία και μόνο πυρκαγιά. 

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή 

χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για 

τις περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, οι 

οποίες επλήγησαν από δασική πυρκαγιά την 

Τρίτη 3 Αυγούστου, προς υποβοήθηση του 

έργου των φορέων που εμπλέκονται στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη 

διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου. 

Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικών 

καταγραφών EFFIS προσδιορίζει την καμένη 

έκταση με αναλυτικούς δορυφορικούς χάρτες 

και τοπογραφικά. 

Χάρτες  

Περισσότερα  

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Νέες κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με τη θωράκιση 

μελλοντικών έργων υποδομής έναντι 

της κλιματικής αλλαγής 

 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Ιούλιος- Αύγουστος 2021 

https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR527
https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR527
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/copernicus-emergency-management-service-monitors-fire-events-mediterranean-region
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/copernicus-emergency-management-service-monitors-fire-events-mediterranean-region
https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR527
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/copernicus-emergency-management-service-monitors-fire-events-mediterranean-region
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Ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα από την ΕΕ, με τίτλο «Women TechEU», για να θέσει 

τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή της υπερπροηγμένης τεχνολογίας. 

Νέο πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης 

τεχνολογίας που διοικούνται από γυναίκες και παρέχει βοήθεια ώστε οι εν λόγω 

επιχειρήσεις να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας 

του αύριο. Περισσότερα  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Συνέχεια από την σελίδα 1>>> όπως το InvestEU, ο 

μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής 

(ΤΣ) και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ). 

Η θωράκιση έναντι της κλιματικής αλλαγής αποτελεί 

διαδικασία που ενσωματώνει στην ανάπτυξη έργων 

υποδομής, μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

και για την προσαρμογή σε αυτήν. Οι τεχνικές 

κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν, καθορίζουν 

κοινές αρχές και πρακτικές για τον εντοπισμό, την 

ταξινόμηση και τη διαχείριση των φυσικών κλιματικών 

κινδύνων κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εκτέλεση 

και την παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων 

υποδομής. Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής έχει ήδη 

επιπτώσεις σε περιουσιακά στοιχεία και υποδομές με μακρά 

διάρκεια ζωής. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν με 

σαφήνεια υποδομές που είναι έτοιμες για ένα μέλλον που 

θα χαρακτηρίζεται από κλιματική ουδετερότητα και 

κλιματική ανθεκτικότητα — και, κατόπιν, να 

πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε αυτές τις υποδομές.  

Συγκεκριμένα, για τις υποδομές με διάρκεια ζωής πέραν του 

2050, οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν ότι η λειτουργία, 

η συντήρηση και ο τελικός παροπλισμός οποιουδήποτε 

έργου θα πρέπει να πραγματοποιούνται με κλιματικά 

ουδέτερο τρόπο, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει 

παραμέτρους κυκλικής οικονομίας, όπως η ανακύκλωση ή η 

αναδιάθεση των υλικών. Η ανθεκτικότητα των νέων έργων 

υποδομής στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να 

διασφαλίζεται μέσω κατάλληλων μέτρων προσαρμογής, 

βάσει εκτίμησης κλιματικών κινδύνων. 

 

έργου θα πρέπει να πραγματοποιούνται με κλιματικά 

ουδέτερο τρόπο, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει 

παραμέτρους κυκλικής οικονομίας, όπως η ανακύκλωση ή 

η αναδιάθεση των υλικών. Η ανθεκτικότητα των νέων 

έργων υποδομής στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να 

διασφαλίζεται μέσω κατάλληλων μέτρων προσαρμογής, 

βάσει εκτίμησης κλιματικών κινδύνων. 

*Θα υπάρξει εκτενής ανάλυση σε επόμενα 

ενημερωτικά τεύχη. Περισσότερα  

Διαγωνισμός για τη βράβευση των καλύτερων 

νεαρών μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν άμεσα 

να αρχίσουν να εγγράφονται στον ετήσιο διαγωνισμό 

μετάφρασης της EE #JuvenesTranslatores. Προθεσμία 

εγγραφής: 20/10/21 Περισσότερα  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
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«Η πανδημία μας έμαθε πως απέναντι σε αυτή την πρόκληση η απάντηση θα έρθει με 

περισσότερη ΕΕ» αναφέρει στην «ΜτΚ» και το makthes.gr η Εύα Καϊλή. Η 

ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μιλά για 

τα εμβόλια, τα λάθη και τις καθυστερήσεις, τον νέο της ρόλο, αυτόν της «μαμάς» και 

την μικρή Αριάδνη που πρόσφατα ήρθε στον κόσμο.  

Επίσης αναφέρεται στη ζωή μετά την ευρωβουλή, τα σενάρια που την θέλουν κοντά 

στην ΝΔ, αλλά και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τις εκλογές 

στο ΚΙΝΑΛ και την προτίμησή της σε κάποιον υποψήφιο, ενώ παραδέχεται ότι έχει 

δεχτεί παρενόχληση «από στελέχη που κυκλοφορούν αναπολόγητα στον χώρο» όπως 

λέει χαρακτηριστικά. Περισσότερα  

Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης δείχνει ότι το 2020 σχεδόν το 83 % των 

ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τα πιο αυστηρά πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας». Η τελευταία αξιολόγηση 

που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται στην παρακολούθηση 22.276 

περιοχών από όλη την Ευρώπη το 2020. Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία 

και την Ελβετία καθ' όλη τη διάρκεια του 2020.    Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του 

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η καθυστέρηση αξιοποίησης, χρηματοδότησης και της 

δράσης μέσα στα επόμενα χρόνια θα είναι μια συνταγή για αποτυχία που δεν μπορούμε 

να σηκώσουμε. Αυτή η μετάβαση απαιτεί σημαντικές, βιώσιμες, διαρθρωτικές αλλαγές 

και πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλοι οι άνθρωποι, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι 

φορείς δεν ξεκινούν από το ίδιο σημείο». Επίσης ο Ευρωβουλευτής τοποθετήθηκε στην 

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, για την αναγκαστική 

καταψήφιση του Κλιματικού Νόμου, παρότι αναμενόταν με μεγάλες ελπίδες όλο το 

περασμένο διάστημα. Περισσότερα  

 

  

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ως 

Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει 

θέσει ως πρωταρχικό στόχο, οι ΜμΕ να αναδειχθούν σε στρατηγικό πυλώνα για την 

Ελλάδα και την Ευρώπη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου.  

Τον συγκεκριμένο στόχο έρχεται να ικανοποιήσει η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Access2Markets, που παρέχει άμεση πληροφόρηση για τις 

εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους όρους που τις διέπουν, τους 

δασμούς που ισχύουν, αλλά και το προβλεπόμενο πλέγμα προστασίας των εμπορικών 

προϊόντων, μετατρέποντας την αναζήτηση εμπορικών αγορών σε ολόκληρο τον κόσμο, 

σε μία εύκολη υπόθεση για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. Περισσότερα  

 

 

 

 

 

 

 

Πέτρος Κόκκαλης: «Επιμένουμε σε μια πραγματικά 

πράσινη, ριζοσπαστική αλλαγή για την κοινωνία» 

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Διαδικτυακή πλατφόρμα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Access2Markets 

Εύα Καϊλή: Η πανδημία κατέδειξε την ανάγκη για 

περισσότερη Ευρώπη 

https://www.makthes.gr/eya-kaili-se-mtk-i-pandimia-katedeixe-tin-anagki-gia-perissoteri-eyropi-394814
https://www.makthes.gr/eya-kaili-se-mtk-i-pandimia-katedeixe-tin-anagki-gia-perissoteri-eyropi-394814
https://www.makthes.gr/eya-kaili-se-mtk-i-pandimia-katedeixe-tin-anagki-gia-perissoteri-eyropi-394814
https://www.eea.europa.eu/el/highlights/mideniki-rypansi-ta-eyropaika-ydata
https://www.eea.europa.eu/el/highlights/mideniki-rypansi-ta-eyropaika-ydata
https://www.eea.europa.eu/el/highlights/mideniki-rypansi-ta-eyropaika-ydata
https://www.petroskokkalis.eu/post/kokkalis-plenary-climatelaw
https://www.petroskokkalis.eu/post/kokkalis-plenary-climatelaw
https://www.petroskokkalis.eu/post/kokkalis-plenary-climatelaw
https://www.youtube.com/watch?v=P0Rd8rmAwRs
https://www.youtube.com/watch?v=P0Rd8rmAwRs
https://www.youtube.com/watch?v=P0Rd8rmAwRs
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Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος 

Φραγκούλης ζητά ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τα γενετικώς 

τροποποιημένα δέντρα, που ενδεχεται να προορίζονται και για την Ελληνική 

επικράτεια. Οι νέες και «καινοτόμες» πρακτικές αναδάσωσης υποτιμούν τις αιωνόβιες 

και ανθεκτικές ελληνικές ποικιλίες και προωθούν την απελευθέρωση Γενετικώς 

Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στο περιβάλλον, γεγονός παρεμβατικό στη φύση, 

που μπορεί να οδηγήσει σε αντικατάσταση των τοπικών ποικιλιών και στην εξάρτηση 

από πολυεθνικές που ασχολούνται με γενετικώς τροποποιημένα. 

Ο Εμμανουήλ Φράγκος με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τις 

Κοινοτικές Οδηγίες και ζητά σχετικές διευκρινίσεις.  Περισσότερα  

Ο «Κλιματικός Νόμος» της ΕΕ αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο θωράκισης της κερδοφορίας 

ομίλων της «πράσινης ενέργειας» και «ψηφιακής μετάβασης» με ζεστό χρήμα από το 

Ταμείο Ανάκαμψης που θα πληρώσουν και πάλι οι λαοί, τόνισε σε παρέμβασή της η 

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του 

Ευρωκοιβουλίου. 

Ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος ανέφερε: «Τέτοιοι κανονισμοί, 

όπως ο "Κλιματικός Νόμος", "ξεπλένουν" περιβαλλοντικά εγκλήματα με την έγκριση 

όλων των κυβερνήσεων, όπως οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, η παράδοση γης, δασών, 

αέρα, θάλασσας, παραλιών σε "πράσινους καπιταλιστές" για κάθε είδους εκμετάλλευση, 

οι ΧΥΤΑ τύπου Φυλής, η καύση σκουπιδιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

καταστρέφοντας το περιβάλλον και επιβαρύνοντας τη δημόσια υγεία.» Περισσότερα  

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτηση του προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει να τεθεί ως προτεραιότητα η αναγνώριση του 

ελαιολάδου Κρήτης ως προϊόντος Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) 

κατόπιν της αίτησης που είχε υποβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση τον περασμένο 

Ιούνιο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012. Στην ερώτησή του σημείωνε, επίσης, 

και τις ευεργετικές ιδιότητες σύμφωνα με πλήθος μελετών του κρητικού ελαιολάδου 

στον ανθρώπινο οργανισμό λόγω της προληπτικής δράσης κατά του καρκίνου, της 

μειωμένης εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων σοβαρών ασθενειών.  

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Γεωργίας τονίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις γεωγραφικές ενδείξεις δεδομένου ότι διασφαλίζουν την 

ποιότητα, παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους παραγωγούς και συμβάλλουν 

σημαντικά στη ζωντανή πολιτιστική και γαστρονομική παράδοση. Και επισημαίνει ότι 

λόγω της σοβαρότητας, η εξέταση του αιτήματος της αναγνώρισης δεν θα πρέπει να 

διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες. Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  
ΚΚΕ - Κλιματικός Νόμος: Εργαλείο θωράκισης της 

κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων 

Μανώλης Κεφαλογιάννης: Ελαιόλαδο Κρήτης ως ΠΓΕ 

Εμμανουήλ Φράγκος: Όχι στην αναδάσωση των καμένων 

περιοχών στην Ελλάδα με γενετικώς τροποποιημένα 

δέντρα 

https://www.agrocapital.gr/politiki/65485/ochi-stin-anadaswsi-twn-kamenwn-periochwn-stin-ellada-me-genetikws-tropopoiimena-dentra
https://www.agrocapital.gr/politiki/65485/ochi-stin-anadaswsi-twn-kamenwn-periochwn-stin-ellada-me-genetikws-tropopoiimena-dentra
https://www.agrocapital.gr/politiki/65485/ochi-stin-anadaswsi-twn-kamenwn-periochwn-stin-ellada-me-genetikws-tropopoiimena-dentra
https://www.kke.gr/article/Gia-ti-dimioyrgia-neas-xomateris-sti-Fyli/
https://www.kke.gr/article/Gia-ti-dimioyrgia-neas-xomateris-sti-Fyli/
https://www.kke.gr/article/Gia-ti-dimioyrgia-neas-xomateris-sti-Fyli/
https://www.kefalogiannis.gr/el/nea/eyrwpaika-8emata/mexri-to-telos-toy-etoys-h-apofash-gia-thn-anagnwrish-toy-elaioladoy-krhths-ws-proion-gewgrafikhs-endei3hs-pge-apo-thn-eyrwpaikh-epitroph?fbclid=IwAR3rnolwL3XFPySjizKRAzJy5BXtWv4pvFnX5WnTg0nDiwkjRV40qV68B68
https://www.kefalogiannis.gr/el/nea/eyrwpaika-8emata/mexri-to-telos-toy-etoys-h-apofash-gia-thn-anagnwrish-toy-elaioladoy-krhths-ws-proion-gewgrafikhs-endei3hs-pge-apo-thn-eyrwpaikh-epitroph?fbclid=IwAR3rnolwL3XFPySjizKRAzJy5BXtWv4pvFnX5WnTg0nDiwkjRV40qV68B68
https://www.kefalogiannis.gr/el/nea/eyrwpaika-8emata/mexri-to-telos-toy-etoys-h-apofash-gia-thn-anagnwrish-toy-elaioladoy-krhths-ws-proion-gewgrafikhs-endei3hs-pge-apo-thn-eyrwpaikh-epitroph?fbclid=IwAR3rnolwL3XFPySjizKRAzJy5BXtWv4pvFnX5WnTg0nDiwkjRV40qV68B68
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Στις 2 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι Ευρωπαϊκές Ημέρες 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021, στο πλαίσιο των οποίων 

επί δύο μήνες θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις 

στις 50 χώρες που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή 

Πολιτιστική Σύμβαση.  

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς ξεκίνησαν 

το 1999 ως μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχουν 

εξελιχθεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς συμμετοχικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις  για τους πολίτες της Ευρώπης. Κάθε 

χρόνο διοργανώνονται έως και 70.000 εκδηλώσεις (εκθέσεις, 

εργαστήρια, παραστάσεις, ξεναγήσεις κ.λπ.) για την 

ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την 

αξία της κοινής μας κληρονομιάς και την ανάγκη διαφύλαξής 

της για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. 

Μετά από μια χρονιά που επισκιάσθηκε από την πανδημία 

COVID-19, η διοργάνωση του 2021 θα σηματοδοτήσει την 

επαναλειτουργία των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και θα 

προσφέρει ευκαιρίες για συναντήσεις και ανταλλαγή 

απόψεων.  

Η βασική ιδέα της διοργάνωσης του 2021 είναι η άρση των 

εμποδίων. Έτσι, στόχος είναι τα άτομα με αισθητηριακή ή 

σωματική αναπηρία να μπορούν να συμμετάσχουν στις 

εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο του φετινού «Ευρωπαϊκού Έτους 

Σιδηροδρόμων», στόχος είναι να τιμηθεί επίσης η 

σιδηροδρομική πολιτιστική κληρονομιά και, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, να ενθαρρυνθούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις 

και να καταστούν πιο προσβάσιμες για τα άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα οι δραστηριότητες που διοργανώνονται στο 

πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Περισσότερα  

 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε την 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

ReturnthePlastics για την εφαρμογή σε επίπεδο 

ΕΕ συστήματος επιστρεφόμενης εγγύησης για την 

ανακύκλωση πλαστικών φιαλών. Πρόκειται για 

Πρωτοβουλία Πολιτών και οι διοργανωτές 

μπορούν να αρχίσουν να συγκεντρώνουν 

υπογραφές. Αν, σε διάστημα 1 έτους, 

συγκεντρώθούν 1 εκατομμύριο δηλώσεις 

υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά 

κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει θέση. 

Η πρωτοβουλία #ReturnthePlastics προτείνει ένα 

σύστημα εγγύησης για την ανακύκλωση φιαλών 

σε σουπερμάρκετ. 

Η πρόταση της πρωτοβουλίας #ReturnthePlastics 

είναι καινοτόμος: αφορά την ανακύκλωση 

πλαστικών φιαλών με χρέωση ποσού εγγύησης 

ύψους 15 λεπτών του ευρώ σε κάθε πλαστική 

φιάλη που αγοράζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 

καταναλωτής θα μπορεί να επιστρέφει την κενή 

πλαστική φιάλη σε σουπερμάρκετ που διαθέτει 

μηχάνημα αντίστροφης πώλησης για τη συλλογή 

φιαλών προς ανακύκλωση. Με την επιστροφή της 

κενής πλαστικής φιάλης, ο καταναλωτής λαμβάνει 

το ποσό των 15 λεπτών του ευρώ το οποίο μπορεί 

να δαπανήσει εκ νέου στο σουπερμάρκετ. 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε 

με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο με το 

οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. 

Περισσότερα  

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

Ευρωπαϊκές Ημέρες 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021 

Πολιτιστική κληρονομιά  

για όλους 

ReturnthePlastics: 

Πρωτοβουλία Πολιτών για την 

ανακύκλωση πλαστικών φιαλών 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-inclusive-
https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-inclusive-
https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-inclusive-
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_el
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_el
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_el
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Αν θέλετε να ενημερωθείτε για 

την ποιότητα του αέρα αυτήν 

ακριβώς τη στιγμή, 

επισκεφθείτε τον ευρωπαϊκό 

δείκτη ποιότητας του αέρα. 

>>>European Air 

Quality Index 

Ο δείκτης παρουσιάζει 

πληροφορίες για την ποιότητα 

του αέρα τις τελευταίες δύο 

ημέρες και 24ωρη πρόβλεψη, 

σε συνδυασμό με συστάσεις 

για σύντομη έκθεση στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση με 

σκοπό την προστασία της 

υγείας των πολιτών. Επίσης, 

καλύπτει το μεγαλύτερο εύρος 

αερίων ρύπων, μετρώντας 

μεταξύ άλλων τα αιωρούμενα 

σωματίδια, το διοξείδιο του 

αζώτου, το διοξείδιο του θείου 

και το όζον. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε πολλές ευρωπαϊκές 

πόλεις και συνιστά σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Σήμερα, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) έθεσε σε εφαρμογή το παρατηρητήριο της 

ποιότητας του αέρα των ευρωπαϊκών πόλεων. Στο νέο παρατηρητήριο, οι πόλεις 

κατατάσσονται, από την πιο καθαρή έως την πιο μολυσμένη, με βάση τα μέσα 

επίπεδα των λεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων, όπως καταγράφηκαν τα δύο 

τελευταία ημερολογιακά έτη.  

Την περίοδο 2019-2020 οι τρεις πιο καθαρές πόλεις της Ευρώπης όσον αφορά την 

ποιότητα του αέρα ήταν οι: Umeå (Σουηδία), Tampere (Φινλανδία) και Funchal 

(Πορτογαλία). Οι τρεις πιο μολυσμένες πόλεις ήταν οι: Nowy Sacz (Πολωνία), 

Cremona (Ιταλία) και Slavonski Brod (Κροατία).  

Παρατηρητήριο της ποιότητας του αέρα 

Από τις 323 πόλεις που περιλαμβάνει το παρατηρητήριο, η ποιότητα του αέρα σε 

127 πόλεις χαρακτηρίζεται καλή, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η μακροχρόνια 

έκθεση σε ΑΣ2,5 δεν υπερβαίνει την κατευθυντήρια τιμή που έχει ορίσει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για την υγεία των πολιτών (10 

μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα ή 10 μg/m3).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως ετήσια οριακή τιμή για τα ΑΣ2,5 τα 25 μg/m3 

στο πλαίσιο των πολιτικών της για τον καθαρό αέρα στην Ευρώπη. Το 

παρατηρητήριο αξιολογεί τη μακροχρόνια ποιότητα του αέρα ως «πολύ κακή» 

όταν τα επίπεδα των ΑΣ2,5 προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν αυτήν την ανώτατη τιμή, 

με πέντε πόλεις στην Πολωνία, την Κροατία και την Ιταλία να εμπίπτουν σε αυτήν 

την κατηγορία.  

Τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα σωματίδια είναι ο ατμοσφαιρικός ρύπος που έχει τον 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην υγεία, καθώς μπορεί να προκαλέσει πρόωρο θάνατο 

και ασθένειες. Το παρατηρητήριο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη μακροχρόνια 

ποιότητα του αέρα σε κάθε πόλη. Η μακροχρόνια έκθεση σε ΑΣ2,5 προκαλεί 

καρδιοαγγειακές παθήσεις και παθήσεις του αναπνευστικού.  

Μολονότι η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη παρουσιάζει αισθητή βελτίωση την 

τελευταία δεκαετία, στην τελευταία ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα 

που διενεργήθηκε από τον ΕΟΠ διαπιστώθηκε ότι το 2018 η έκθεση στα 

λεπτόκοκκα αιωρούμενα σωματίδια προκάλεσε περίπου 417.000 πρόωρους 

θανάτους σε 41 ευρωπαϊκές χώρες. 

Το παρατηρητήριο περιλαμβάνει τις εξής αξιολογήσεις για την ποιότητα του αέρα:  

• καλή, όταν τα επίπεδα των λεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων δεν 

υπερβαίνουν την ετήσια κατευθυντήρια τιμή του ΠΟΥ (κάτω από 10 

μg/m3), 

• μέτρια, όταν τα επίπεδα κυμαίνονται από 10 έως κάτω από 15 μg/m3, 

• κακή, όταν τα επίπεδα κυμαίνονται από 15 έως κάτω από 25 μg/m3 και 

• πολύ κακή, όταν τα επίπεδα προσεγγίζουν και υπερβαίνουν την ανώτατη 

τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25 μg/m3). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρατηρητήριο δεν καλύπτει όλες τις πόλεις. Στην 

Ελλάδα τα διαθέσιμα δεδομένα είναι πολύ λίγα. Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Ποιότητα αέρα 

τις τελευταίες 

48ώρες 

Nέο παρατηρητήριο της ποιότητας του 

αέρα των ευρωπαϊκών πόλεων 

https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer
https://www.eea.europa.eu/el/highlights/to-neo-paratiritirio-tis-poiotitas
https://www.eea.europa.eu/el/highlights/to-neo-paratiritirio-tis-poiotitas
https://www.eea.europa.eu/el/highlights/to-neo-paratiritirio-tis-poiotitas
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εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης, σε 

συνδυασμό με ορισμένους τομείς πολιτικής της ΕΕ που 

θα μετατρέψουν το όραμα αυτό σε πραγματικότητα. 

Το όραμα και το σχέδιο δράσης προσδιορίζουν 

τέσσερις τομείς δράσης, υποστηριζόμενους από 

εμβληματικές πρωτοβουλίες, ώστε να καταστούν: 

• ισχυρότερες: έμφαση στην ενδυνάμωση των 
αγροτικών κοινοτήτων, στη βελτίωση της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες και στη διευκόλυνση 

της κοινωνικής καινοτομίας· 

• συνδεδεμένες: βελτίωση της συνδεσιμό-

τητας τόσο όσον αφορά τις μεταφορές όσο και 

την ψηφιακή πρόσβαση· 

• ανθεκτικές: διατήρηση των φυσικών πόρων 

και οικολογικός προσανατολισμός των 

γεωργικών δραστηριοτήτων για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική 

ανθεκτικότητα μέσω της πρόσβασης σε 

μαθήματα κατάρτισης και ποικίλων ευκαιριών 

ποιοτικής απασχόλησης· 

• ευημερούσες: για τη διαφοροποίηση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση 

της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και 

των αγροδιατροφικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και του αγροτουρισμού. 

Η Επιτροπή θα στηρίζει και θα παρακολουθεί την 

εφαρμογή του αγροτικού σχεδίου δράσης της ΕΕ και 

θα το επικαιροποιεί τακτικά ώστε να διασφαλίζει ότι 

παραμένει συναφές. Επιπλέον, θα τεθεί σε εφαρμογή 

ένας μηχανισμός «αγροτικής θωράκισης»σύμφωνα 

με τον οποίο οι πολιτικές της ΕΕ θα επανεξετάζονται 

υπό αγροτικό πρίσμα. Στόχος είναι να προσδιοριστεί 

καλύτερα και να ληφθεί υπόψη ο ενδεχόμενος 

αντίκτυπος και οι επιπτώσεις που θα έχει μια 

πρωτοβουλία πολιτικής της Επιτροπής στις θέσεις 

εργασίας, στην οικονομική μεγέθυνση και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 

Τέλος, θα συσταθεί παρατηρητήριο για τις αγροτικές 

περιοχές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

περαιτέρω βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων σχετικά με τις αγροτικές περιοχές.  

Περισσότερα  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα μακρόπνοο 

όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, 

προσδιορίζοντας τις προκλήσεις και τις ανησυχίες που 

αντιμετωπίζουν, αναδεικνύοντας ορισμένες από τις 

πλέον ελπιδοφόρες ευκαιρίες που προσφέρονται στις 

περιοχές αυτές. Βασισμένο σε διερευνητικές και 

ευρείες διαβουλεύσεις με τους πολίτες και άλλους 

παράγοντες στις αγροτικές περιοχές, το σημερινό 

όραμα προτείνει ένα αγροτικό σύμφωνο και ένα 

αγροτικό σχέδιο δράσης, τα οποία έχουν ως στόχο να 

καταστήσουν τις αγροτικές περιοχές μας ισχυρότερες, 

συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες. 

Αγροτικό σύμφωνο 

Το νέο αγροτικό σύμφωνο, στο οποίο θα συμμετέχουν 

φορείς σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, θα στηρίζει τους κοινούς στόχους του 

οράματος, θα προωθεί την κοινωνική και την εδαφική 

συνοχή και θα ανταποκρίνεται στις κοινές φιλοδοξίες 

των αγροτικών κοινοτήτων. Η Επιτροπή θα διευκολύνει 

το πλαίσιο αυτό μέσω των υφιστάμενων δικτύων ενώ 

θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων 

πρακτικών σε όλα τα επίπεδα. 

Αγροτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ 

Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης σχέδιο δράσης για την 

προώθηση της βιώσιμης, συνεκτικής και 

ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης. Διάφορες 

πολιτικές της ΕΕ παρέχουν ήδη στήριξη σε αγροτικές 

περιοχές, συμβάλλοντας στην ισόρροπη, δίκαιη, 

πράσινη και καινοτόμο ανάπτυξή τους. Μεταξύ αυτών, 

η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και η πολιτική συνοχής 

θα είναι θεμελιώδους σημασίας για τη στήριξη και την 

εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης, σε συνδυασμό 

με ορισμένους τομείς πολιτικής της ΕΕ που θα 

μετατρέψουν το όραμα αυτό σε πραγματικότητα. 

 

  

Μακρόπνοο όραμα για τις 

αγροτικές περιοχές της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3162
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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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