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Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, δημιουργήθηκε 

το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, προς το σκοπό υποστήριξης των Δήμων με τεχνογνωσία και 

χρηματοδοτικούς πόρους για έργα και δράσεις, προκειμένου να 

ικανοποιήσουν  τους στόχους της Συνθήκης των Παρισίων και το όραμα 

της Ευρώπης για μία οικονομία μηδενικού άνθρακα ως το 2050. 

Το 2016, έξι μήνες μετά την διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα,  το 

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων επεκτάθηκε, ως παγκόσμια 

πρωτοβουλία των πόλεων και των τοπικών αρχών δημιουργώντας το 

Παγκόσμιο Σύμφωνο για το Κλίμα και την Ενέργεια.  

Μέχρι σήμερα 10.477 Δήμοι έχουν υπογράψει το Σύμφωνο, 

εκπροσωπώντας 943.338.017 κατοίκους της γης, ποσοστό που 

αντιστοιχεί στο 14% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε σύνολο 195 χωρών, 

61 έχουν υπογράψει το παγκόσμιο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και 

την Ενέργεια. 

Οι περισσότεροι Δήμαρχοι στην Ελλάδα, έχουν κατανοήσει την 

αναγκαιότητα λήψης μέτρων στην κατεύθυνση προστασίας των πολιτών 

τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και την χρησιμότητα του 

Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια  ως εργαλείου 

για την χρηματοδότηση των έργων τους, προκειμένου να 

καταστήσουν τους Δήμους ανθεκτικούς στην νέα πραγματικότητα. 

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες ως εγκεκριμένος υποστηρικτής του 

Συμφώνου των Δημάρχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημιούργησε 

ομάδα εργασίας με επικεφαλής το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Δήμαρχο Ηράκλειας Γιώργο Κουτσάκη,    >>> Συνέχεια στην σελίδα 2  

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή συνέδρων 

από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά η Ετήσια Γενική Συνέλευση του 

Δικτύου Πόλεων με Λίμνες με κεντρικό θέμα την 

«Προσαρμογή σ’ έναν κόσμο που αλλάζει». 

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος ως 

προσκεκλημένοι οι κ.κ:  

• Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας 

• Διονυσία Αυγερινοπούλου, Βουλευτής 

Ηλείας Ν.Δ, Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης 

Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής 

• Πέτρος Κόκκαλης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 

• Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, 

Δήμαρχος Τρικκαίων 

• Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς 

Ελλάδας 

• Καλλιόπη Κυριακίδου, Αντιπεριφερειάρχης 

Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος 

Δυτικής Μακεδονίας 

• Ανδρέας Στεργίου, Δήμαρχος Αργιθέας 

• Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου 

Ταμείου 

 

>>>Συνέχεια στην σελίδα 9 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

  

Εργαλείο των Δήμων 

για χρηματοδοτήσεις περιόδου 2021 - 2027 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Ιούνιος 2021 
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Οι γυναίκες 

αμείβονται κατά 

16% λιγότερο από 

τους άνδρες για 

την ίδια δουλειά 

εντός της ΕΕ. 

“Μάχη” στην ΕΕ 

για τη χρηματο-

δότηση των έργων 

φυσικού αερίου 

ως καύσιμο -

γέφυρα στην 

απολιγνιτοποίηση

. 

Η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων 

ΕΤΕπ θα διαθέσει 

5δισ. ευρώ για το 

Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης  

«Ελλάδα 2.0». 

 

  

Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2021 επικεντρώθηκε στη 

«φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης». Εξέτασε όλες τις 

πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως 

τις πρωτοβουλίες για το κλίμα, την επικείμενη στρατηγική 

για τις χημικές ουσίες, καθώς και πρωτοβουλίες στον τομέα 

της ενέργειας, της βιομηχανίας, της κινητικότητας, της 

γεωργίας, της αλιείας, της υγείας και της βιοποικιλότητας. 

Οι νικητές του Ευρωπαϊκού βραβείου Πράσινου Φύλλου 

ήταν οι πόλεις Γκάμπροβο, (Βουλγαρία) και η Lappeenranta 

(Φινλανδία) που ξεχώρισαν για την περιβαλλοντική 

διαχείριση. Περισσότερα  

 

>>> στην προσπάθεια του  να βοηθήσει και να ενισχύσει 

τους Δήμους - Μέλη του  που μάχονται καθημερινά για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους. Στο 

πλαίσιο αυτό κατέγραψε την κατάσταση που βρίσκεται ο 

κάθε Δήμος – Μέλος του σε σχέση με το Σύμφωνο των 

Δημάρχων. Σύμφωνα με την καταγραφή αυτή προέκυψε η 

αναγκαιότητα υποβοήθησης των μελών του: 

1. Για όσα μέλη δεν έχουν υπογράψει ακόμη το Σύμφωνο. 

2. Για όσα μέλη έχουν υπογράψει και δεν έχουν υποβάλ-

λει το απαιτούμενο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΒΕΚ). 

3. Για όσα μέλη έχουν καταθέσει Σχέδιο Δράσης, αλλά 

πρέπει να το επανυποβάλλουν προσαρμοσμένο στον 

στόχο μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030. 

4. Για όσα μέλη τελούν σε αναστολή και πιθανή έξοδο από 

το Σύμφωνο, λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή του 

Σχεδίου Δράσης. 

5. Για υποστήριξη σε όλους τους Δήμους – Μέλη στην 

υλοποίηση των έργων και δράσεων που έχουν αναλάβει 

στο πλαίσιο του Συμφώνου. 

6. Για υποστήριξη στην παρακολούθηση των αλλαγών της 

νομοθεσίας και των τεχνολογικών εξελίξεων, που θα 

διευκολύνουν τους Δήμους να βελτιώσουν την 

καθημερινότητα των πολιτών τους. 

Η αναγκαιότητα υπογραφής του Συμφώνου και υλοποίησης 

έργων και δράσεων του Σχεδίου Δράσης προς το σκοπό 

υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε 

Δήμου – Μέλους, είναι πλέον υποχρέωση που απορρέει από 

την Ελληνική νομοθεσία, Οδηγίες του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και του Εθνικού Σχεδίου για τις Πράσινες 

Δημόσιες Συμβάσεις.  

Η μέτρηση των δεικτών του Σχεδίου αποτιμά το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε Δήμου και συναρτάται με 

τη χρηματοδότηση των έργων τους από διάφορα 

προγράμματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη 

Γραμματεία του Δικτύου 

Τηλ. 263435.0028 

E-mail: info@lakesnetwork.org 

https://www.eugreenweek.eu/el
https://www.eugreenweek.eu/el
https://www.eugreenweek.eu/el
mailto:info@lakesnetwork.org
https://www.simfonodimarxon.eu/el/
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Με 641 ψήφους υπέρ, έναντι 44 κατά, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας, για την οποία ήταν εισηγητής ο Ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής 

Νίκος Ανδρουλάκης. Κύριος στόχος, όπως ανέφερε και ο κ. Ανδρουλάκης, ήταν η 

ενίσχυση αυτού του μέσου «έμπρακτης αλληλεγγύης, ώστε να στηρίζει τα κράτη που 

έχουν ανάγκη βοήθειας με ενιαίο, γρήγορο και κυρίως, αποτελεσματικότερο τρόπο». 

Για πρώτη φορά έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή, σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών να 

προβαίνει στην προμήθεια μέσων και υλικών που είναι απαραίτητα για την 

αντιμετώπιση μίας κρίσης. Επιπλέον, όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, αυξήθηκε στο 

100% το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την αγορά και συντήρηση πυροσβεστικών 

αεροπλάνων και ελικοπτέρων μέσω του rescEU. Περισσότερα  

 
Οι επιδοτήσεις από 

την ΚΑΠ στην ΕΕ θα 

παραμείνουν βασικός 

παράγοντας ισορ-

ροπίας του αγροτικού 

εισοδήματος. 

Περισσότερα  

Η Ευρωπαϊκή Τρά-

πεζα Επενδύσεων 

υποστήριξε επε-

νδύσεις 245 εκατ. 

ευρώ για ενέργεια 

και internet στην 

Κύπρο το 2020. 

 

Εγκαινιάζεται σύντομα 

η κοινή ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα για την 

καταπολέμηση του 

φαινομένου της 

αστεγίας. 

Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Σε συνέντευξη στο περιοδικό «EcoTec» ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινο-βουλίου 

και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης υποστήριξε ότι 

«η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πρωτοπόρο χώρα στην παραγωγή ενέργειας χωρίς 

ρύπους, καθώς και να πετύχει τους ευρωπαϊκούς στόχους για διπλασιασμό των ΑΠΕ το 

2030. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης αναφέρθηκε ειδικότερα στην Ελλάδα, η οποία «έχει 

αρκετές ιδιαιτερότητες, όπως η αυξημένη εξάρτηση από τον λιγνίτη, αλλά και το 

νησιωτικό της χαρακτήρα. Έτσι, η πράσινη μετάβαση θέτει σημαντικές οικονομικές και 

κοινωνικές προκλήσεις, που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση ενός συνολικού 

ολιστικού σχεδίου, που θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

κάθε περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι πράγματι πράσινη, αλλά 

και πράγματι δίκαιη». Περισσότερα  

 

  

 «Η φετινή χρονιά αποτελεί ιστορικό στοίχημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι 

καθήκον μας να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, ώστε το 

καλοκαίρι να μη χαθεί και να αποτελέσει την αφετηρία της ανάκαμψης». Αυτό δήλωσε ο 

Αντιπρόεδρος του ΕΛΚ Βαγγέλης Μεϊμαράκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, με θέμα τη διάσωση της τουριστικής 

περιόδου. 

Ο κ. Μεϊμαράκης επισήμανε ότι για την Ελλάδα και  για τις χώρες του Νότου, ο 

τουρισμός αποτελεί τη μοναδική πηγή εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες και κάλεσε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και δράσεις για τη 

διάσωση των επιχειρήσεων τουρισμού και την προστασία των θέσεων εργασίας των 

εργαζομένων του τουριστικού κλάδου. Περισσότερα  

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Παπαδημούλης: H Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει 

πρωτοπόρο χώρα στην παραγωγή ενέργειας χωρίς ρύπους 

Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Ιστορικό στοίχημα για την Ε.Ε. η 

διάσωση του τουρισμού 

Νίκος Ανδρουλάκης: Εγκρίθηκε ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 

https://androulakisnikos.gr/2021/04/28/me-syntriptiki-pleiopsifia-egkrithike-i-ekthesi-toy-nikoy/
https://androulakisnikos.gr/2021/04/28/me-syntriptiki-pleiopsifia-egkrithike-i-ekthesi-toy-nikoy/
https://androulakisnikos.gr/2021/04/28/me-syntriptiki-pleiopsifia-egkrithike-i-ekthesi-toy-nikoy/
https://ec.europa.eu/info/news/cap-measures-play-important-role-supporting-farm-income-2021-may-12_en
https://ec.europa.eu/info/news/cap-measures-play-important-role-supporting-farm-income-2021-may-12_en
https://ec.europa.eu/info/news/cap-measures-play-important-role-supporting-farm-income-2021-may-12_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3044
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3044
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3044
https://www.papadimoulis.gr/13421-2/?fbclid=IwAR2MrnAHGEWbePvEMdGhrHRtlxuLpA4406Uq6pea-DhS-Yo7s8eFdT790r4
https://www.papadimoulis.gr/13421-2/?fbclid=IwAR2MrnAHGEWbePvEMdGhrHRtlxuLpA4406Uq6pea-DhS-Yo7s8eFdT790r4
https://www.papadimoulis.gr/13421-2/?fbclid=IwAR2MrnAHGEWbePvEMdGhrHRtlxuLpA4406Uq6pea-DhS-Yo7s8eFdT790r4
https://www.youtube.com/watch?v=YzyHltQe2pY
https://www.youtube.com/watch?v=YzyHltQe2pY
https://www.youtube.com/watch?v=YzyHltQe2pY
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Το κτιριακό απόθεμα της ΕΕ εκτιμάται ότι περιλαμβάνει 220 εκατομμύρια κτιριακές 

μονάδες και η μέχρι τώρα επίδοση τους ξεκινά από το 0,4% και φτάνει στο 1,2% όταν η 

ΕΕ προτείνει μόνο τα δημόσια κτίρια να ανακαινίζονται και να αναβαθμίζονται 

ενεργειακά σε ποσοστό 3% ετησίως. 

Η ανακαίνιση των κτιρίων θα λειτουργήσει ως οδηγός για την δημιουργία τοπικών 

θέσεων εργασίας όπου αναμένονται 12-18 τοπικές θέσεις εργασίας για κάθε 

επενδυόμενο εκατομμύριο ευρώ. Η χρηματοδότηση των ριζικών ανακαινίσεων θα γίνει 

κυρίως μέσω του NextGenerationEU. Παρακολουθήστε την εκδήλωση του IF-ZEB με την 

Ευρωβουλευτή της ΝΔ. 

 Περισσότερα  

Η νέα χωματερή στη Φυλή, ενισχύει περαιτέρω τους ήδη πολύ σοβαρούς κινδύνους για 

τη δημόσια υγεία και υποβαθμίζει περαιτέρω την ποιότητα ζωής των εργαζόμενων και 

των λαϊκών στρωμάτων της ευρύτερης περιοχής, καταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική 

Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση του ευρωβουλευτή του Κόμματος, Λευτέρη Νικολάου – 

Αλαβάνου, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η ρύπανση των επιφανειακών υδάτων που απορρέουν από το ΧΥΤΑ ξεπερνά σε 

ορισμένες θέσεις ακόμη και αυτή των ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, η δε 

μικροβιολογική βρέθηκε κατά εκατοντάδες μέχρι δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη σε 

σχέση με τα επεξεργασμένα προς άρδευση λύματα, ενώ βρέθηκαν τοξικοί ρύποι (Κάδμιο, 

Μόλυβδος, Υδράργυρος, Νικέλιο μαζί και το Χρώμιο) πολλαπλάσιοι των θεσπισμένων 

ορίων. Περισσότερα  

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά, εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της έκθεσης για την Οδική Ασφάλεια στην ΕΕ 2021-2030, παρουσίασε 

την έκθεση στην  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η Ευρωβουλευτής μεταξύ άλλων προτείνει: 

- Μέτρα για 50% μείωση των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 

- Δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις οδικές μεταφορές, στα πρότυπα 

αντίστοιχων οργανισμών για αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές 

- 30 χλμ./ώρα ανώτατο όριο ταχύτητας οχημάτων σε αστικές περιοχές 

- Μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών 

- Κατά προτεραιότητα στήριξη από Κομισιόν και κράτη-μέλη των επενδύσεων σε  

υποδομές που αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος για την οδική ασφάλεια 

- Συστηματική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών δρόμων 

Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  

ΚΚΕ: Ερώτηση για τη δημιουργία νέας χωματερής 

στη Φυλή 

Έλενα Κουντουρά: Οδική Ασφάλεια στην ΕΕ 2021-2030 

Μαρία Σπυράκη: Ευφυείς όψεις για κτίρια σχεδόν 

μηδενικής κατανάλωσης 

https://www.facebook.com/MSpyraki/videos/179574777298675
https://www.facebook.com/MSpyraki/videos/179574777298675
https://www.facebook.com/MSpyraki/videos/179574777298675
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/
http://elenakountoura.gr/ekthesi-kountoura-gia-odiki-asfalia-2021-2030-ee/
http://elenakountoura.gr/ekthesi-kountoura-gia-odiki-asfalia-2021-2030-ee/
http://elenakountoura.gr/ekthesi-kountoura-gia-odiki-asfalia-2021-2030-ee/
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Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του 

αθλητισμού στην Ευρώπη. Το Erasmus+ προσφέρει 

ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας όσον αφορά τα 

εξής: 

• τριτοβάθμια εκπαίδευση 

• επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

• σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της 

προσχολικής αγωγής και μέριμνας) 

• εκπαίδευση ενηλίκων 

• νεολαία 

• και αθλητισμό 

Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) - Υποστήριξη στην ανάπτυξη 

πολιτικής και συνεργασίας (2021-2027) 

Τα προγράμματα European Youth Together (Ευρωπαϊκή 

νεολαία μαζί) στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που 

προωθούν διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις που θα 

λειτουργούν σε στενή συνεργασία με νέους από όλη την 

Ευρώπη (χώρες του προγράμματος Erasmus+). Αυτά τα 

δίκτυα θα οργανώσουν τη συνεργασία, τις ανταλλαγές, θα 

προωθήσουν προγράμματα κατάρτισης (για παράδειγμα, για 

επικεφαλής ομάδων νεολαίας) και θα επιτρέψουν στους 

ίδιους τους νέους να δημιουργήσουν κοινά έργα μέσω 

φυσικών ή / και διαδικτυακών δραστηριοτήτων. 

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

θα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και μπορούν να 

εκτελούνται σε ευρωπαϊκό (χώρες του προγράμματος 

Erasmus +), σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

• Ένταξη και πολυμορφία. 

• Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική 

αλλαγή. 

• Ψηφιοποίηση. 

• Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά. 

Περισσότερα  

 

 

 

 

Πρόκειται για δράση του Erasmus+ και για τη 

Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) - Συνεργασία μεταξύ 

οργανισμών και ιδρυμάτων (2021 - 2027). 

H ΒΔ2 υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: 

• Συμπράξεις συνεργασίας 

• Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας 

• Συμπράξεις για την Αριστεία 

• Συμπράξεις για Καινοτομία 

• Έργα ανάπτυξης ικανοτήτων στον 

τομέα της νεολαίας 

• Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές 

αθλητικές εκδηλώσεις 

Η δράση υποστηρίζει την προετοιμασία, τη 

διοργάνωση και την παρακολούθηση μη 

κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων, που 

διοργανώνονται είτε σε μία μόνο χώρα, είτε σε 

πολλές χώρες από μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς ή δημόσιους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στο τομέα του αθλητισμού. 

Θεματικές Κατηγορίες συνολικά 

Αθλητισμός 

Απασχόληση 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 

Νεολαία 

Περισσότερα  

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

ERASMUS+ (2021-2027) 

Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί 

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον 

τομέα της νεολαίας 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-sscp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-sscp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-sscp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2I
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
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Στον μέσο όρο της ΕΕ έφτασε το 

2019 το ποσοστό της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία 

της Eurostat. Το ποσοστό της 

κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ 

αυξήθηκε από 7,2% το 2004 στο 

19,7% το 2019.  

 

Τα υψηλότερα ποσοστά 

παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ στην ΕΕ είχαν 

η Αυστρία (75%), η Σουηδία 

(71%) και η Δανία (65%).  

Τα χαμηλότερα ποσοστά 

καταγράφηκαν στη Μάλτα (8%), 

την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και 

την Ουγγαρία (10%).  

Η ΕΕ εργάζεται για να αυξήσει το μερίδιό της στους ανανεώσιμους πόρους στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία και τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστεί ουδέτερη από το κλίμα έως το 2050. 

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να καταστήσει την ισχύουσα νομοθεσία κατάλληλη για 

μείωση εκπομπών κατά 55% έως το 2030. Αυτό περιλαμβάνει σαφώς τον στόχο 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ σχεδόν διπλασιάστηκε 

μεταξύ 2004 και 2019. 

 

Ο αέρας και η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι οι κύριες πηγές ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας για την ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, ενώ η 

υδροηλεκτρική ενέργεια ήταν σχετικά σταθερή τις τελευταίες δεκαετίες, τα αιολικά 

και ηλιακά φωτοβολταϊκά έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη και αναμένεται 

να οδηγήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 

μέλλον. 

- Αύξηση αιολικής και ηλιακής ενέργειας τις τελευταίες δεκαετίες 

Τα στοιχεία δείχνουν την ετήσια μεταβολή των στοιχείων χωρητικότητας για 

ορισμένες τεχνολογίες ή καύσιμα (π.χ. βιώσιμου χαρακτήρα). Αυτά τα στοιχεία 

αντικατοπτρίζουν το πόσο σημαντικές ήταν οι επενδύσεις και πόση προσπάθεια 

καταβλήθηκε (π.χ. μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας) σε 

επίπεδο χώρας και ΕΕ. 

Ενώ η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά και άλλα 

ανανεώσιμα είδη, όπως τα γεωθερμικά ή βιοκαύσιμα, παρέμεινε σχετικά σταθερή, 

η ικανότητα για αιολική και ηλιακή ενέργεια αυξήθηκε σημαντικά την τελευταία 

δεκαετία στην ΕΕ. 

Για τον άνεμο, η καθαρή μέγιστη ηλεκτρική ισχύς αυξήθηκε 14 φορές μεταξύ 2000 

και 2019, καθώς αυξήθηκε από 12.300 σε 167.000 MW μεταξύ 2000 και 2019. Για 

την ηλιακή, η καθαρή μέγιστη ηλεκτρική ικανότητα αυξήθηκε 700 φορές, καθώς 

αυξήθηκε από 176 MW σε 120.000 MW μεταξύ 2000 και 2019. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη 

προκάλεσαν σχετικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. Οι καιρικές συνθήκες 

κατανάλωσης ενέργειας για δείκτες κτιρίων θέρμανσης και ψύξης, όπως HDD και 

CDD, μπορούν να συμβάλουν στην παρακολούθηση της ενεργειακής ζήτησης για 

ψύξη και θέρμανση κτιρίων υπό κλιματική αλλαγή. 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

To 1/3 της 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

στην Ελλάδα 

παράγεται 

από ΑΠΕ 

ΑΠΕ στην ΕΕ 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ΕΕ 
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Οι δημογραφικές μεταβολές μπορούν να αποτελέσουν 

σοβαρή πρόκληση για την ΕΕ. Οι δημογραφικές τάσεις στην 

ΕΕ έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε ποικίλες πτυχές της ζωής 

μας, τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία. 

Δημογραφικές τάσεις στην ΕΕ 

Απερήμωση ορισμένων περιοχών: σημαντικές μειώσεις, 

ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια Ευρώπη - λόγω του 

υψηλού επιπέδου ενδοκοινοτικής μετανάστευσης από αυτές 

τις περιοχές και της υπογεννητικότητας. Διαρροή/εισροή 

εγκεφάλων: μετανάστευση εξειδικευμένου δυναμικού από 

τις λιγότερο αναπτυγμένες προς τις πιο ανεπτυγμένες 

περιοχές. (Brain Drain) 

Οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 44% της 

έκτασης της ΕΕ. Ωστόσο, το 78% του πληθυσμού της ζει σε 

αστικές περιοχές ή λειτουργικές αστικές περιοχές. 

Γήρανση πληθυσμού: Λόγω του αυξανόμενου προσδόκιμου 

ζωής, το 30,3% του πληθυσμού προβλέπεται να είναι ηλικίας 

65 ετών ή περισσότερο το 2070 (σε σύγκριση με το 20,3% το 

2019). 

Μείωση πληθυσμoύ: το 2015, σημειώθηκε η πρώτη φυσική 

μείωση του πληθυσμού στην ΕΕ (με περισσότερους. 

θανάτους από γεννήσεις) - ο πληθυσμός αναμένεται να 

μειωθεί σημαντικά μακροπρόθεσμα. 

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αναγάγουν τις δημογραφικές 

μεταβολές σε βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της κλιματικής 

αλλαγής και του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Επίσης η ΕΕ δεν πρέπει να παραμελεί τις αγροτικές και 

απόκεντρες περιφέρειες όσον αφορά την κινητικότητα. Τα 

μεταφορικά δίκτυα μπορούν να συνεισφέρουν μέσω της 

ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ αγροτικών και αστικών 

περιοχών. Περισσότερα  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει χρηματοδοτική 

στήριξη ύψους 86,7 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) για την 

παροχή βοήθειας στον πληθυσμό πολλών περιοχών στη 

Γαλλία και την Ελλάδα, που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές το 2020. 

Το πακέτο ενίσχυσης αποτελείται από τα εξής: 

- 59,3 εκατομμύρια ευρώ για τη Γαλλία, μετά τις 

σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από την καταιγίδα 

Alex στην περιοχή Provence-Alpes-Côtes d'Azur τον 

Οκτώβριο του 2020 · 

- 21,6 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα, σε σχέση με 

τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον Μεσογειακό 

κυκλώνα Ιανό τον Σεπτέμβριο του 2020. 

- 3,3 εκατ. Ευρώ για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 

στην Ελλάδα, που επλήγη σοβαρά από τις πλημμύρες 

του Αυγούστου 2020. 

- 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα για τη στήριξη 

επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης 

μετά τον καταστροφικό σεισμό στα νησιά Σάμο, Ικαρία 

και Χίο τον Οκτώβριο του 2020. 

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΤΑΕΕ) δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση μεγάλων 

φυσικών καταστροφών και την εκδήλωση της 

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στις πληγείσες περιοχές της 

Ευρώπης. Η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν ήδη λάβει 

προκαταβολές για τις παραπάνω καταστροφές.  

Περισσότερα  

  

Η μείωση του πληθυσμού στις περιφέρειες 

της Ευρώπης 

Ενισχύσεις της ΕΕ για τις πρόσφατες 

φυσικές καταστροφές σε Ελλάδα και 

Γαλλία 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20210414STO02006/i-antimetopisi-tis-meiosis-tou-plithusmou-stis-perifereies-tis-europis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20210414STO02006/i-antimetopisi-tis-meiosis-tou-plithusmou-stis-perifereies-tis-europis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20210414STO02006/i-antimetopisi-tis-meiosis-tou-plithusmou-stis-perifereies-tis-europis
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/22-03-2021-eu-solidarity-in-action-commission-proposes-eur86-7-million-for-the-recent-natural-disasters-in-france-and-greece
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/22-03-2021-eu-solidarity-in-action-commission-proposes-eur86-7-million-for-the-recent-natural-disasters-in-france-and-greece
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/22-03-2021-eu-solidarity-in-action-commission-proposes-eur86-7-million-for-the-recent-natural-disasters-in-france-and-greece
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Η βιοποικιλότητα είναι η ραχοκοκαλιά της ζωής. Είναι ουσιώδους σημασίας για τον άνθρωπο για λόγους προστασίας 

τόσο του περιβάλλοντος όσο και του κλίματος. Ωστόσο, η βιοποικιλότητα μειώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς: 

σύμφωνα με τους επιστήμονες, περίπου 200 είδη εξαφανίζονται κάθε μέρα. 

Μεταξύ 1970 και 2016 χάθηκε κατά μέσο όρο το 68% των πουλιών, ψαριών, θηλαστικών, αμφίβιων και ερπετών. Σήμερα 

περίπου 1 εκατομμύριο είδη παγκοσμίως απειλούνται με εξαφάνιση. Η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη και για την 

οικονομία. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σχεδόν το ήμισυ το παγκόσμιου ΑΕΠ (περίπου 40 τρισ. €) 

εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και τους πόρους του. 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να θέσουν τη βιοποικιλότητα σε τροχιά ανάκαμψης έως το 2030. Η στρατηγική 

αυτή είναι σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.  

Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά φιλόδοξη στρατηγική βιοποικιλότητας έως το 2030, διατήρηση του 30% των οικοτόπων 

και 10% των πόρων της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. 

Βασικά στοιχεία της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 

 Καθορισμός προστατευόμενων περιοχών τουλάχιστον για: 

- το 30 % των εδαφών στην Ευρώπη 

- το 30 % των θαλασσών στην Ευρώπη 

με νομικά δεσμευτικούς στόχους για την αποκατάσταση της φύσης το 2021, 

που θα εξασφαλίζουν αυστηρότερη προστασία των δασών της ΕΕ. 

Αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην ξηρά και τη 

θάλασσα σε ολόκληρη την Ευρώπη με: 

- αύξηση της βιολογικής γεωργίας και των «χαρακτηριστικών τοπίου», 

- ανάσχεση και αντιστροφή της μείωσης των επικονιαστών,  

- αποκατάσταση τουλάχιστον 25 000 χλμ. ποταμών της ΕΕ σε κατάσταση 

  ελεύθερης ροής, 

- φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030, 

- μείωση της χρήσης και των επιβλαβών επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων  

  κατά 50 % έως το 2030 

  

 
  

Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ στη μάχη για 

την βιοποικιλότητα 
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  Ανήγγειλε ότι η Υποεπιτροπή υδάτινων πόρων της Βουλής θα δραστηριοποιηθεί στην 

κατεύθυνση επαναπλημμυρισμού των λιμνών. Θα ασχοληθεί με το θέμα του Μόρνου και άλλων 

λιμνών υδροδότησης οικιστικών συνόλων, ως προς την περιβαλλοντική διάσταση τους. 

Ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των υδάτινων πόρων μας είναι διασυνοριακά, γεγονός  που σημαίνει 

ότι η διαχείρισή τους απαιτεί διακρατική συνεργασία. 

Τόνισε την ανάγκη εφαρμογής περισσότερων προγραμμάτων απορρύπανσης και διαχείρισης 

των αστικών βιομηχανικών λυμάτων, καθώς και αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης. 

Έθεσε με έμφαση το ζήτημα προστασίας από τη διάβρωση των ακτών, στις παραλίμνιες 

περιοχές και τους λούρους, με τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις από ευρωπαϊκά και εθνικά 

προγράμματα χρηματοδότησης, ενώ τόνισε τη μεγάλη επίπτωση της γεωργίας και άλλων 

οικονομικών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιβαλλοντική υποβάθμιση των λιμνών. 

  

«Προσαρμογή σ’ έναν κόσμο που αλλάζει» 
Κεντρικό Θέμα Γενικής Συνέλευσης Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος 

Δωρίδος κ. Γιώργος Καπεντζώνης 

κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, 

υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε σε 

μεταβατική περίοδο λόγω της κλιματικής 

αλλαγής, που δημιουργεί νέα δεδομένα για 

την πολιτική προστασία και ανάγκη για νέο 

στρατηγικό σχεδιασμό.  

Υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε σε μεταβατική 

περίοδο λόγω της κλιματικής αλλαγής, που 

δημιουργεί νέα δεδομένα για την πολιτική 

προστασία και ανάγκη για νέο στρατηγικό 

σχεδιασμό.  

Παράλληλα βρισκόμαστε στην εκκίνηση της 

νέας προγραμματικής περιόδου για τις 

ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, που μαζί με 

τους πόρους  του Πράσινου Ταμείου 

δημιουργούν  σημαντικές ευκαιρίες για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε το θέμα 

«Περιβαλλοντική πολιτική, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Ανέφερε ότι ο 

στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου βασίζεται σε τρεις άξονες: α) την εξοικονόμηση 

νερού, β) τον περιορισμό των διαρροών στο δίκτυο τόσο του πόσιμου όσο και του αρδευτικού 

νερού και γ) την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Το σχέδιο για την κυκλική οικονομία με 

δράσεις για τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, τίθεται σε διαβούλευση.  

 
Προωθούνται για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης προγράμματα για την ορθή χρήση του νερού, ύψους άνω των 

500 εκατομμυρίων ευρώ, με δράσεις για την εξοικονόμηση νερού από τους καταναλωτές, τη χρηματοδότηση υποδομών 

διαχείρισης λημμάτων σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και πρόγραμμα για τη δημιουργία δικτύου παρακολούθησης 

των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων σε ποταμούς, λίμνες και υπόγεια ύδατα. 

Η σημερινή εικόνα δεν είναι ικανοποιητική, καθώς η κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού στη χώρα μας είναι η υψηλότερη 

στην Ευρώπη και μιάμιση φορά πάνω από την αντίστοιχη στην Ισπανία. Έχουμε ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ, το γεγονός ότι 

το 65 % του νερού προέρχεται από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα να προκαλείται το φαινόμενο της 

υφαλμύρωσης. 

Η κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου Βουλευτής Ν.Δ Ηλείας και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος 

της Βουλής, ανέπτυξε το θέμα, «Η διαχείριση των υδατικών πόρων και το έργο της Υποεπιτροπής  Υδατικών Πόρων 

της Βουλής». 
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Η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας κ. 

Καλλιόπη Κυριακίδου  στην παρουσίαση του θέματος «Η «πράσινη» Περιφέρεια των 

Λιμνών» υπογράμμισε ότι το παράδειγμα της Περιφέρειας είναι το πιο κατάλληλο για να 

εξηγήσουμε την κλιματική αλλαγή, καθώς η Δυτική Μακεδονία με την μετάβαση στην 

μεταλιγνιτική εποχή διέρχεται την πιο κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της.  

Σε διάστημα μικρότερο από οχτώ χρόνια η Δυτική Μακεδονία καλείται να αντικαταστήσει το 

λιγνίτη που αντιπροσωπεύει το 42 % του Α.Ε.Π. και συνεισφέρει 5.000 άμεσες και 15.000 

έμμεσες θέσεις εργασίας. Θα υποστεί οικονομική και κοινωνική κρίση, αλλά θα γίνει η πρώτη 

πράσινη Περιφέρεια στη χώρα και μία από τις πρώτες στην Ευρώπη, αφού έχει ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το πλούσιο φυσικό της περιβάλλον.  

Ανέφερε ότι θα προχωρήσει η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

για το υδάτινο δυναμικό. Τόνισε ότι, δεν είμαστε αντίθετοι στην πράσινη ενέργεια από 

Ανανεώσιμες Πηγές, αλλά ζητάμε οι επενδύσεις να γίνονται στην περιοχή με σχέδιο σε 

χωροθετημένες θέσεις. 

 

 

  

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πέτρος Κόκκαλης, τόνισε την ανάγκη 

παγκόσμιας συνεργασίας για κλιματική δράση στο θέμα «Δράσεις και έργα στους 

Δήμους για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». 

Ανέφερε ότι από το 1821 έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τον κόσμο, καθώς τον 

κάναμε κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου θερμότερο, ενώ σημείωσε πως στη στεριά η 

αύξηση της θερμοκρασίας είναι ακόμα μεγαλύτερη και στην ανατολική Μεσόγειο, 

όπου βρίσκεται η Ελλάδα, είμαστε κοντά στον 1,5 βαθμό. Σε περίπτωση κλιματικής 

αδράνειας στα 300 χρόνια από το 1821, θα έχουμε παραδώσει μια έρημη, υφάλμυρη 

χώρα, που δεν θα είναι βιώσιμη. Αντίθετα σε περίπτωση επιτυχούς παγκόσμιας 

συνεργασίας για κλιματική δράση θα συγκρατήσουμε την αύξηση της 

θερμοκρασίας στον ενάμιση βαθμό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η φετινή χρονιά 

στην Ελλάδα ήταν η θερμότερη των τελευταίων 160 χρόνων, αλλά ότι θα είναι η 

ψυχρότερη των επόμενων 160. 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου  εισηγούμενος 

το θέμα, «Προκλήσεις και Προτάσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»,  τόνισε την ανάγκη να 

απομακρυνθούμε από στρατηγικές και πρακτικές του παρελθόντος, όπως η αποξήρανση 

λιμνών και το μπάζωμα των ποταμών και να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των 

επιφανειακών υδάτων για αστικές αναπλάσεις, αλλά και για ύδρευση των πόλεων. Ανέφερε ότι, 

τα προγράμματα που προωθούν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εσωτερικών, με 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων ορθολογικής 

διαχείρισης των υδάτινων πόρων αποτελούν πρόκληση, στην οποία μπορεί και πρέπει να 

ανταποκριθεί με ισχυρό ρόλο η Αυτοδιοίκηση. 

Τα προγράμματα εκτός από αντιπλημμυρική προστασία,  θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και για ύδρευση, αλλά και για τη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων. 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, αναπτύσσοντας  το θέμα, «Λίμνη 

πηγή ζωής και ανάπτυξης»  ανέφερε ότι οι λίμνες πρέπει να είναι ένα από τα οχήματα 

που θα μας περάσουν στην νέα εποχή προστατεύοντάς τες από τις παθογένειες, με τις 

οποίες τις έχουμε εμποτίσει τα προηγούμενα χρόνια και αξιοποιώντας όλα αυτά που έχουν 

να μας προσφέρουν. Παρουσίασε επίσης τις πρωτοβουλίες για την προστασία και ανάδειξη 

των λιμνών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως δημιουργία πόλων ναυταθλητισμού, 

αγροτουρισμού, αποδράσεις πολιτισμού και φύσης στη λίμνη των Κρεμαστών. Η 

αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης του Μόρνου, σε συνδυασμό με τουριστική 

ανάπτυξη. Τα ίδια και πολλά ακόμη μπορούμε να πούμε για τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, 

όπου θα πρέπει να συνδυαστεί η προστασία του νερού της Πρωτεύουσας με την 

στοιχειώδη βιώσιμη ανάπτυξη και την τουριστική ανάπτυξη του Δύστου. 
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Ο Αντιδημάρχος Ζηρού κ. 

Βασίλης Παπαβασιλείου 

τοποθετήθηκε σχετικά με την 

παράλογη παραχώρηση της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

(ΡΑΕ) αδειοδοτήσεων 

εγκατάστασης τριών αιολικών 

πάρκων στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Ζηρού, 

θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο 

τη βιοποικιλότητα και τον 

φυσικό πλούτο του τόπου. 

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι για 

την Πράσινη Ενέργεια, 

διακυβεύονται πολλά. 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. 

Γιάννης Σέγκος αναφέ-

ρθηκε στις κατά-στροφές 

που υπέστη ο Δήμος 

Χερσονήσου από τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα, συνέ-

πειες της Κλιματικής 

Αλλαγής και των πολλών 

αβλεψιών των τελευταίων 

δεκαετιών. Την εφαρμογή 

των απαραίτητων μελετών 

αλλαγής του μικροκλίματος 

στο Φράγμα Αποσελέμη, το 

οποίο ναι μεν υποστηρίζει 

την ύδρευση της περιοχής, 

όμως παράλληλα έχει 

προξενήσει άνω των 1,5 

εκατομμυρίων καταστροφές 

στην περιοχή Λαγκάδας 

Δήμου Χερσονήσου, 

επισημαίνοντας ότι η αλλαγή 

του κλίματος στο Φράγμα 

αποτελεί τρομερή συνέπεια 

της Κλιματικής Αλλαγής. 

θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και τον 

φυσικό πλούτο του τόπου. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι για 

την Πράσινη Ενέργεια, διακυβεύονται πολλά. 

 

αλλαγής του μικροκλίματος στο Φράγμα Αποσελέμη, το 

οποίο ναι μεν υποστηρίζει την ύδρευση της περιοχής, 

όμως παράλληλα έχει προξενήσει ζημίες άνω του 1,5 

εκατομμυρίου στην περιοχή Λαγκάδας Δήμου 

Χερσονήσου, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή του κλίματος 

στα Φράγματα αποτελεί συνέπεια της Κλιματικής Αλλαγής 

που πρέπει να μελετηθεί. 

της στάθμης της λίμνης, η οποία δεν επιτρέπει την αξιοποίησή 

της, τη διεκδίκηση ανταποδοτικού τέλους από τη ΔΕΗ για την 

εκμετάλλευση του υδατικού πόρου, την υποστελέχωση της 

δημοτικής τεχνικής υπηρεσίας και την ανυπαρξία 

ολοκληρωμένου κρατικού νομοθετικού πλαισίου, στοιχεία τα 

οποία δεν βοηθούν στη διεκπεραίωση έργων ανάπτυξης. 

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. 

Δημήτρης Κορδίλας τοπο-

θετήθηκε σχετικά με τα 

προβλήματα στο τεχνικό Φράγμα 

Ιλαρίωνα, που προξένησαν έντονη 

σεισμικότητα τις τελευταίες 

δεκαετίες, την οριστική 

οριοθέτηση της ακτογραμμής στη 

λίμνη και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της ΔΕΗ. Τη  διακύμανση 

 

  

Ο Δήμαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου στην εισήγησή του στο θέμα, «Συγχρονίζοντας τις 

προοπτικές μας για ετοιμότητα στις φυσικές καταστροφές» ανέφερε ότι το 2020 είχαμε στη 

χώρα μας 25 ζημιογόνα καιρικά γεγονότα, από τα οποία τα 9 είχαν σοβαρές επιπτώσεις με 14 

ανθρώπινες απώλειες. Ο Ιανός ήταν το πιο καταστροφικό συμβάν για περισσότερο από έναν 

αιώνα, καθώς προκάλεσε καταστροφές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα υδροδότησης, δημιούργησε 

νέες κοίτες από φερτά υλικά και οδήγησε σε αποκόλληση βουνοπλαγιών. Ο Δήμος Αργιθέας 

σχεδιάζει την δημιουργία τοπικού κέντρου προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με τρεις 

προτεραιότητες που είναι, ο εντοπισμός των κινδύνων, η καταγραφή των δυνατοτήτων και των 

αναγκών εξωτερικής βοήθειας. Οι προκλήσεις αυξάνονται δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως 

πριν. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο δράσης μας και να βρούμε νέα σχέδια αντιμετώπισης 

των προκλήσεων, ώστε τη στιγμή της κρίσης να δράσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθης Σταθόπουλος αναπτύσσοντας το θέμα, 

«Δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου για το φυσικό 

περιβάλλον»  παρουσίασε τα χρηματοδοτικά προγράμματα που υλοποιεί το Ταμείο, με 

αποδέκτες τους Δήμους στα οποία περιλαμβάνονται δράσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

απολιγνιτοποίησης.  

Στο πλαίσιο του τελευταίου προγράμματος προωθείται μεταξύ άλλων η δημιουργία Ζώνης 

Καινοτομίας στην Δυτική Μακεδονία και Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη. Το 

επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ 

για την ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές και θα ακολουθήσει στο 

δεύτερο εξάμηνο του έτους δράση για τις Ενεργειακές Κοινότητες. 

                       Παρεμβάσεις μελών του Δικτύου στη συζήτηση 

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. 

Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, 

αναφέρθηκε στα θέματα που 

αντιμετωπίζει ο Δήμος με τη λίμνη 

Κρεμαστών. Συγκεκριμένα, στην 

αυξομείωση της στάθμης από την 

αλόγιστη χρήση νερού, που 

ιδιαίτερα το καλοκαίρι η λίμνη 

μοιάζει με σεληνιακό  τοπίο.   Στη   

μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του 

Δήμου για τη Δήμου για τη διεκδίκηση αντισταθμιστικών τελών λόγω της 

χρήσης του νερού της Λίμνης Κρεμαστών από τη ΔΕΗ, γεγονός 

που είναι σε γνώση του Υπουργείου κα τέλος στη βοήθεια που 

μπορεί να παρέχει στον Δήμο το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες στην 

υπόθεση της διεκδίκησης αντισταθμιστικών από τη ΔΕΗ. 
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της Βαράσοβας που έχει χαρακτηριστεί ως το «Άγιο 

Όρος» της Αιτωλίας, με τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον.  

Τόνισε το γεγονός ότι επιβάλλεται η εφαρμογή μιας 

συνεκτικής πολιτικής για το περιβάλλον, για να μη 

«σπείρουμε» προβλήματα για την επόμενη νέα γενιά. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος 

Ναυπακτίας κ. Γιάννης 

Μπουλές τοποθετήθηκε 

σχετικά  με τα μεγάλα 

περιβαλλοντικά προβλήματα 

που προκύπτουν από την 

αλόγιστη τοποθέτηση 

ανεμογεννητριών στην 

ευρύτερη περιοχή. Ανέφερε ως 

παράδειγμα την περιοχή της 

Βαράσοβας που έχει 

χαρακτηριστεί ως το «Άγιο 

Όρος» της Αιτωλίας, 

  

λίμνης. Τόνισε ότι το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες είναι από τα 

σημαντικότερα σε επίπεδο ΚΕΔΕ και εξέφρασε τα συγχαρητήριά 

του στο Δ.Σ. Πρότεινε, το Δίκτυο να αναδείξει το θέμα 

οργάνωσης των Δήμων με Τεχνικές Υπηρεσίες. Επίσης τα οφέλη 

από τις τεχνητές λίμνες παραγωγής ενέργειας, να περάσουν και 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο στη ΔΕΗ. 

δεδομένα. Αναφέρθηκε στο πόσο επιβλαβής είναι για το 

περιβάλλον η απόρριψη πλαστικών αποβλήτων 

φυτοφαρμάκων και για την ποιότητα του νερού, 

υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει όλοι να συμβαδίζουμε πλέον 

με τις επιταγές της Ευρώπης. Τόνισε επίσης το γεγονός ότι η 

ύπαρξη συνδέσμων των Δήμων, όπως το Δίκτυο Πόλεων με 

Λίμνες, είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία τους. 

φέρνοντας ως παράδειγμα τον Δήμο Αγρινίου, ο οποίος 

επλήγη σφοδρότατα από τις φετινές βροχοπτώσεις. 

Τόνισε ότι είναι αναγκαία η διαχείριση τέτοιων 

φαινομένων με την διαμόρφωση ενός αποχετευτικού 

συστήματος που να συνεισφέρει στη διαχείριση των 

συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και 

πλημμύρες, ενώ αποτελεί μεγάλη ανάγκη η αξιοποίηση 

χρηματοδοτήσεων για την αντιπλημμυρική θωράκιση 

των περιοχών. Τέλος, συνεχάρη το Δίκτυο Πόλεων με 

Λίμνες, το οποίο μέσω των διαδημοτικών, 

διαπεριφερειακών και ευρωπαϊκών συνεργασιών του, 

είναι ικανό να συνδράμει σε τέτοιου είδους σημαντικές 

δράσεις. 

συνέπειες, με ειδική αναφορά στο παράδειγμα αιτήματος 

εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών συστημάτων 

έκτασης 3.000 μ2 στη λίμνη Πολυφύτου. 

αναφέρθηκε στη στελέχωση των 

τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, 

θέμα που αφορά την Αυτοδιοίκηση 

της χώρας,. Τόνισε ότι, 150 από τους 

332 Δήμους,  δηλαδή οι μικροί Δήμοι 

δεν έχουν επαρκή τεχνική υπηρεσία, 

για την ωρίμανση και διεκπεραίωση 

των έργων τους, του Ταμείου 

Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Μεγάλη 

σημασία έχει για την ανάπτυξη στα 

Καλάβρυτα, η δημιουργία τεχνητής 

λίμνης. Τόνισε ότι το Δίκτυο Πόλεων 

με Λίμνες είναι από τα 

σημαντικότερα σε επίπεδο ΚΕΔΕ και 

εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στο 

Δ.Σ. Πρότεινε, το Δίκτυο να αναδείξει 

το θέμα οργάνωσης των Δήμων με 

Τεχνικές Υπηρεσίες. Επίσης τα 

οφέλη από τις τεχνητές λίμνες 

παραγωγής ενέργειας, να περάσουν 

και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

όχι μόνο στη ΔΕΗ. 

Ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου κ. 

Δημήτρης Σκορδόπουλος 

αναφέρθηκε στη διεκδίκηση 

αντισταθμιστικών από τη ΔΕΗ 

για 3 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά 

Έργα, στην εφαρμογή νέων 

μελετών διαχείρισης των 

έντονων καιρικών φαινο-

μένων, που πλήττουν τους 

περισσότερους ελληνικούς 

Δήμους, φέρνοντας ως 

παράδειγμα τον Δήμο 

Αγρινίου, ο οποίος επλήγη 

σφοδρότατα από τις φετινές 

βροχοπτώσεις. Τόνισε ότι 

είναι αναγκαία η διαχείριση 

τέτοιων φαινομένων με την 

διαμόρφωση ενός 

αποχετευτικού συστήματος 

που να συνεισφέρει στη 

διαχείριση των συνεπειών 

από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα και πλημμύρες, 

ενώ αποτελεί μεγάλη ανάγκη 

η αξιοποίηση 

χρηματοδοτήσεων για την 

αντιπλημμυρική θωράκιση 

των περιοχών. Τέλος, 

συνεχάρη το Δίκτυο Πόλεων 

με Λίμνες, το οποίο μέσω των 

διαδημοτικών, 

διαπεριφερειακών και 

ευρωπαϊκών συνεργασιών 

του, είναι ικανό να συνδράμει 

σε τέτοιου είδους σημαντικές 

δράσεις. 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. 

Δημήτρης Γιάννου μίλησε για τα 

μεγάλα προβλήματα που 

δημιουργούνται στις λίμνες από το 

χωροταξικό καθεστώς ώστε να μη 

γνωρίζουν Περιφέρεια, Δήμος 

Κράτος, ποιός κάνει τι, αυτό πρέπει 

κάποια στιγμή να ξεπεραστεί. Η 

δημιουργία φραγμάτων, τα οποία 

είναι αναγκαία για την 

προσαρμογή στα νέα κλιματικά 

δεδομένα. Αναφέρθηκε στο πόσο 

επιβλαβής είναι για το περιβάλλον 

η απόρριψη πλαστικών 

αποβλήτων φυτοφαρμάκων και για 

την ποιότητα του νερού, 

υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει 

όλοι να συμβαδίζουμε πλέον με τις 

επιταγές της Ευρώπης. Τόνισε 

επίσης το γεγονός ότι η ύπαρξη 

συνδέσμων των Δήμων, όπως το 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, είναι 

ζωτικής σημασίας για την πορεία 

τους. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος 

Σερβίων κ. Δημήτρης Ζάκης 

μίλησε για την παράλογη και 

αλόγιστη παραχώρηση από την 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

(ΡΑΕ) αδειοδοτήσεων 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, 

χωρίς την άδεια από τις τοπικές 

κοινωνίες, οι οποίες όμως θα 

υποστούν εν τέλει τις 

συνέπειες, με ειδική αναφορά 

στο παράδειγμα αιτήματος 

εγκατάστασης πλωτών 

φωτοβολταϊκών συστημάτων 

έκτασης 3.000 μ2 στη λίμνη 

Πολυφύτου. 

σήμερα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με μια κεντρική 

πολιτική, καθώς και από τις πλαστικές σακούλες άρδευσης που 

έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του υπόγειου υδάτινου 

περιβάλλοντος της περιοχής. Τόνισε τα γραφειοκρατικά εμπόδια 

διαχείρισης και αξιοποίησης της λίμνης αφού και για ένα μικρό 

έργο απαιτείται έγκριση από 17 διαφορετικούς φορείς, γεγονός 

κουραστικό, χρονοβόρο και μη παραγωγικό για την εκτέλεση 

οποιοδήποτε έργου στη λίμνη. Τέλος αναφέρθηκε και στο 

πρόβλημα των ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ που ταλανίζει πολλούς 

Δήμους σε όλη τη χώρα. 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Γιώργος 

Κουτσάκης έκανε αναφορά στη 

λίμνη Κερκίνη που ανήκει σε ένα 

ιδιαίτερα αγροτικό Δήμο και 

συγκεκριμένα στα περιβαλλοντικά 

και διαχειριστικά προβλήματα που 

προκύπτουν από τα τοξικά 

υπόλοιπα των φυτοφαρμάκων που 

χρησιμοποι-ούνται για τη βελτίωση 

των καλλιεργειών της περιοχής. Ένα 

πολύ μεγάλο πρόβλημα που μέχρι 

σήμερα δεν μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε με μια κεντρική 

πολιτική, καθώς και από τις 

πλαστικές σακούλες άρδευσης που 

έχουν ως αποτέλεσμα την 

επιβάρυνση του υπόγειου υδάτινου 

περιβάλλοντος της περιοχής. Τόνισε 

τα γραφειοκρατικά εμπόδια 

διαχείρισης και αξιοποίησης της 

λίμνης αφού και για ένα μικρό έργο 

απαιτείται έγκριση από 17 

διαφορετικούς φορείς, γεγονός 

κουραστικό, χρονοβόρο και μη 

παραγωγικό για την εκτέλεση 

οποιοδήποτε έργου στη λίμνη. Τέλος 

αναφέρθηκε και στο πρόβλημα των 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lakesnetwork.org/

