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Την «ισχύ εν τη ενώσει» στην πράξη, υλοποίησαν στις 29 Ιουνίου 2022 

με την υπογραφή  Συμφώνων Συνεργασίας, το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες 

και τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας & 

Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

αναδεικνύοντας τη σημασία της γνώσης που παράγεται προς όφελος 

της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. 

Τα Σύμφωνα Συνεργασίας υπέγραψαν ο κ. Γεώργιος Καπεντζώνης 

Πρόεδρος του Δικτύου & Δήμαρχος Δωρίδος, ο κ. Αθανάσιος 

Κούγκολος  Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών και η κ. Ελισάβετ Θωϊδου Πρόεδρος του Τμήματος 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, παρουσία του Πρύτανη του 

Α.Π.Θ κ. Νίκου Παπαϊωάννου και του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής 

Σχολής κ. Κυριάκου Υάκινθου. 

Ο Πρύτανης κ. Νίκος Παπαϊωάννου στην ομιλία του τόνισε ότι «Έχουμε 

ξεφύγει από τη δεκαετία του 70’ και 80’, όπου στα πανεπιστήμια 

παραγόταν η γνώση για τη γνώση, σήμερα οι ακαδημαϊκοί εστιάζουν 

στη γνώση που δημιουργεί απτά αποτελέσματα και προτείνει τις 

βέλτιστες λύσεις και πρακτικές, προς όφελος της κοινωνίας. Θέλουμε 

πανεπιστήμια ουσιαστικά, εξωστρεφή και της αριστείας, που θα 

επιστρέφουν πίσω στους πολίτες ως αντίδωρο, το μεγαλύτερο μέρος 

των χρημάτων που δίνουν σε αυτά». 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής κ. Κυριάκος Υάκινθος 

επισήμανε ότι «Η δίψα των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής 

αποτελεί μία από τις πιο βασικές αιτίες που τροφοδότησαν την ανάγκη 

για την υπογραφή των Συμφώνων Συνεργασίας με >>> Συνέχεια στη σελίδα 2 

Το Αγροτικό Σύμφωνο για την 

ανάπτυξη της υπαίθρου και την 

ενίσχυση του αγροτικού πληθυσμού 

Το Rural Pact - Αγροτικό Σύμφωνο είναι μία από τις 
κύριες πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων 
του μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές 
περιοχές της ΕΕ. Στόχος του είναι να ενισχύσει τις 
φωνές της υπαίθρου και να τις φέρει ψηλότερα στην 
πολιτική ατζέντα, να διαμορφώσει περιβάλλον 
συνεργασίας και να παρακολουθεί τις δεσμεύσεις 
όλων για δράση.  

Στις 15 και 16 Ιουνίου έγινε στις Βρυξέλλες το πρώτο  
συνέδριο Rural Pact, με φυσική παρουσία. Οι βασικές 
ανάγκες των αγροτικών περιοχών, που αναφέρθηκαν 
σε ερωτηματολόγιο, είναι οι υποδομές μεταφορών 
και οι διασυνδέσεις (44%). Ακολουθεί η πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, παιδική μέριμνα ή 
φροντίδα ηλικιωμένων και η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών, 
που ανέρχεται στο 27%. Παρόμοιο ποσοστό (26%) 
κάνει λόγο για τις ψηφιακές υποδομές. 

Οι πρώτες δράσεις που αποφασίστηκαν είναι:  

- Ίδρυση του αγροτικού παρατηρητηρίου 

- Δημοσίευση εργαλειοθήκης χρηματοδοτήσεων 

- Έρευνα χρήσης κονδυλίων ΚΑΠ 

- Περιφερειακές και τοπικές μελέτες 

Περισσότερα  

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Σύμφωνα Συνεργασίας υπέγραψε το Δίκτυο Πόλεων με 

Λίμνες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

 Ιούνιος - Ιούλιος 2022 

https://ec.europa.eu/info/news/rural-pact-news-2022-jun-17_el
https://ec.europa.eu/info/news/rural-pact-news-2022-jun-17_el
https://ec.europa.eu/info/news/rural-pact-news-2022-jun-17_el
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που ουσιαστικά αφορούν την ποιότητα της ζωής του πληθυσμού, 

την επισιτιστική ασφάλεια και επάρκεια, προσθέτοντας ότι οι 

λίμνες είναι εξαιρετικά ευαίσθητα κλειστά συστήματα». 

Απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ τόνισε 

«προσδοκούμε πολλά από τη συνεργασίας μας». 

Η κ. Ελένη Παπαδοπούλου καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας και Ανάπτυξης και η κ. Αντιγόνη Ζαφειράκου 

αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 

μαζί με τα στελέχη του Δικτύου έθεσαν τις βασικές αρχές και 

στόχους των Συμφώνων. Έχουν οριστεί από τα τμήματα τους ως 

μέλη των ομάδων εργασίας για τη διεκπεραίωση των δράσεων και 

την εποπτεία υλοποίησης των Συμφώνων Συνεργασίας, μαζί με τα 

αντίστοιχα μέλη του Δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής παρουσίασαν ορισμένες 

από τις δραστηριότητες των τμημάτων τους, που σχετίζονται με 

τα Σύμφωνα Συνεργασίας, ενώ το Δίκτυο των Πόλεων με Λίμνες 

παρουσίασε η πολιτικός μηχανικός, κ. Έλενα Μουρελάτου, 

συνεργάτης του Δικτύου.  

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίδοση τιμητικών 

βεβαιώσεων στους 15 φοιτητές και τις φοιτήτριες που έλαβαν 

μέρος στη διημερίδα Ηράκλειας Σερρών, με θέμα  «Η λίμνη 

Κερκίνη, πηγή ζωής και προβληματισμού». 

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Συγκλήτου του 

Α.Π.Θ. Παραβρέθηκαν, ο Πρύτανης, ο Κοσμήτορας της 

Πολυτεχνικής Σχολής, καθηγητές, φοιτητές και φοιτήτριες, 

Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων – μελών του 

Δικτύου από τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και ο Πρόεδρος του 

ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Δήμαρχοι, Αργιθέας Ανδρέας 

Στεργίου,  Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, Δωρίδος Γιώργος 

Καπεντζώνης, Έδεσσας Δημήτρης Γιάννου, Ηράκλειας Γιώργος 

Κουτσάκης,  Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου.  

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού Βασίλειος Παπαβασιλείου. Οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων Θέρμου Ιωάννα Καλημέρη, 

Σερβίων Δημήτριος Ζάκης, Δωρίδος Ιωάννης Φλέγγας.  

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παρανεστίου Θωμάς Δασκάλου 

και ο Συντονιστής του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες Κωνσταντίνος 

Αντωνόπουλος. 

 

το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», εκφράζοντας την ευχή, η 

συνεργασία αυτή να αποτελέσει τη βάση για την υπογραφή 

μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου και των επτά 

τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών ΑΠΘ, κ. Αθανάσιος Κούγκολος, ανέφερε ότι 

«όπως τα πανεπιστήμια αξιολογούνται για την εκπαίδευση 

που παρέχουν στους φοιτητές και το επίπεδο της  έρευνας, 

έτσι θα πρέπει να γίνεται σε σχέση με το επίπεδο επιτυχίας 

διοχέτευσης της γνώσης προς όφελος της κοινωνίας και των 

τομέων που την πλαισιώνουν». 

Η Πρόεδρος του  Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης κ. Ελισάβετ Θωϊδου υπογραμμίζοντας τη 

συνεργασία με το Δίκτυο, σημείωσε ότι «Η έννοια της 

συνεργασίας απορρέει από τις προκλήσεις της εποχής και τις 

ολοκληρωμένες απαντήσεις που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση και επίλυση των ζητημάτων». 

Ο κ. Γεώργιος Τσακούμης  Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήμα 

Κεντρικής Μακεδονίας, εξαίροντας την σημασία της 

συνεργασίας σε όλους τους τομείς και απευθυνόμενος στα 

στελέχη του Δικτύου τόνισε ότι, «το νερό είναι ίσως το πιο 

σπουδαίο αγαθό, αφού καθορίζει την ύπαρξη της ζωής, έχετε 

ακουμπήσει σε πολύ καλά χέρια τις λίμνες που εντάσσονται 

στο Δίκτυό σας». 

 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες & Δήμαρχος 

Δωρίδος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης ανέφερε ότι το Δίκτυο έχει 

ταχθεί υπέρ των συνεργασιών και συνεργειών, και βρίσκεται 

συνεχώς σε συζητήσεις για τη σύναψη περισσοτέρων, αφού 

όπως διευκρίνισε, «κινούμενοι με βάση την αρχή “η ισχύς εν 

τη ενώσει”, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις 

προκλήσεις της εποχής, για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της κλιματικής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, 

που 

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίδοση τιμητικών 

βεβαιώσεων στους 15 φοιτητές και τις φοιτήτριες που έλαβαν 

μέρος στη διημερίδα Ηράκλειας Σερρών, με θέμα  «Η λίμνη 
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Οι προτεινόμενοι στόχοι περιλαμβάνουν: 

- Αντιστροφή της μείωσης των πληθυσμών επικονιαστών 

έως το 2030 και αύξηση των πληθυσμών τους μετέπειτα. 

Καμία καθαρή απώλεια πράσινων αστικών χώρων έως το 

2030, αύξηση κατά 5 % έως το 2050, τουλάχιστον 10 % 

συγκόμωση σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη, κωμόπολη και 

προάστιο, και καθαρό κέρδος από τον χώρο πρασίνου που 

ενσωματώνεται σε κτίρια και υποδομές. 

Στα γεωργικά οικοσυστήματα, συνολική αύξηση της 

βιοποικιλότητας και θετική τάση για τις πεταλούδες 

χορτολιβαδικών εκτάσεων, τα πτηνά που βρίσκονται 

κοντά σε αγροτικές εκτάσεις, τον οργανικό άνθρακα σε 

καλλιεργήσιμα ανόργανα εδάφη και τα χαρακτηριστικά 

τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας σε γεωργικές εκτάσεις. 

Αποκατάσταση και επανύγρανση αποστραγγισμένων 

τυρφώνων γεωργικής χρήσης και σε χώρους εξόρυξης 

τύρφης. 

Στα δασικά οικοσυστήματα, συνολική αύξηση της 

βιοποικιλότητας και θετική τάση για τη συνδεσιμότητα 

των δασών, τα νεκρά ξύλα, το μερίδιο των δασών 

ανομοιόμορφης γήρανσης, τα δασικά πτηνά και το 

απόθεμα οργανικού άνθρακα. 

Αποκατάσταση θαλάσσιων οικοτόπων, όπως τα θαλάσσια 

λιβάδια ή οι βυθοί ιζημάτων, και αποκατάσταση των 

οικοτόπων εμβληματικών θαλάσσιων ειδών, όπως 

δελφίνια, φώκιες και καρχαρίες. 

Άρση των ποτάμιων φραγμών έτσι ώστε τουλάχιστον 

25000 χλμ. ποταμών να μετατραπούν σε ποταμούς 

ελεύθερης ροής έως το 2030. 

Περισσότερα  

 

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρωτοποριακές 

προτάσεις για την αποκατάσταση των 

κατεστραμμένων οικοσυστημάτων και την επαναφορά 

της φύσης στην Ευρώπη, από τη γεωργική γη και τις 

θάλασσες έως τα δάση και το αστικό περιβάλλον.  

Η Επιτροπή προτείνει τη μείωση της χρήσης και του 

κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50 % έως 

το 2030. Αυτές είναι οι εμβληματικές νομοθετικές 

προτάσεις για να δοθεί συνέχεια στις στρατηγικές για τη 

βιοποικιλότητα και σε αυτή «Από το αγρόκτημα στο 

πιάτο» και μαζί θα συμβάλουν στη διασφάλιση της 

ανθεκτικότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας στην 

ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η Επιτροπή προτείνει την πρώτη στην ιστορία 

νομοθετική πράξη που στοχεύει ρητά στην 

αποκατάσταση της φύσης της Ευρώπης, στην 

αποκατάσταση του 80 % των ευρωπαϊκών οικοτόπων 

που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και στην 

επαναφορά της φύσης σε όλα τα οικοσυστήματα, από 

τα δάση και τις γεωργικές εκτάσεις έως τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, τα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και 

τα αστικά οικοσυστήματα. Σύμφωνα με την παρούσα 

πρόταση νομοθετικής πράξης για την αποκατάσταση 

της φύσης, σε κάθε κράτος μέλος θα ισχύουν νομικά 

δεσμευτικοί στόχοι για την αποκατάσταση της φύσης σε 

διάφορα οικοσυστήματα, που συμπληρώνουν την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Στόχος είναι τα μέτρα αποκατάστασης της φύσης να 

καλύψουν τουλάχιστον το 20 % των χερσαίων και 

θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και, τελικά, να 

επεκταθούν σε όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν 

αποκατάστασης έως το 2050. 

Οι επενδύσεις στην αποκατάσταση της φύσης 

προσθέτουν οικονομική αξία από 8 έως 38 ευρώ για 

κάθε ευρώ που δαπανάται, χάρη στις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες που υποστηρίζουν την επισιτιστική 

ασφάλεια, το οικοσύστημα,την ανθεκτικότητα και την 

αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης καθώς και την 

υγεία του ανθρώπου. 

 

  

Πρωτοποριακές προτάσεις 

για την αποκατάσταση της 

φύσης έως το 2050 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3746
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Στην έκτακτη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν τη Σύνοδο Κορυφής, μίλησε 
ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Παρουσία της 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen χαιρέτισε τη θετική 
γνωμοδότηση της Κομισιόν για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 
Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, ενώ υπογράμμισε ότι η ένταξη των Δυτικών 
Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει πλέον να αποτελέσει κοινή επιδίωξη όλων 
των ευρωπαίων ηγετών, πάντοτε με σεβασμό στις διμερείς συνθήκες. 

Επίσης, επισήμανε ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη να τεθούν 
οι βάσεις μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας, της υγείας, της 
παιδείας και της άμυνας. 

Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

O ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης κατέθεσε κατεπείγουσα ερώτηση 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης «να σαρώσει την 

υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία προβλέποντας χρήσεις γης, ακόμα και εξορύξεων, 

σε προστατευόμενες περιοχές». Συγκεκριμένα:  

Το ελληνικό υπουργείο περιβάλλοντος δημοσίευσε νομοσχέδιο 97 διατάξεων, για 

διαβούλευση μόλις 6 ημερών,  σχετικά με την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και των περιβαλλοντικών ελέγχων προστατευομένων περιοχών. Το άρθρο 

11 του νομοσχεδίου αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, στις ζώνες προστατευόμενων 

περιοχών  Natura 2000. Πιο συγκεκριμένα στις ζώνες Απόλυτης Προστασίας θα 

επιτρέπονται επιβαρυντικές για  το περιβάλλον δραστηριότητες όπως εγκαταστάσεις 

ύδρευσης, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, οδοί 

κίνησης οχημάτων, η ελεύθερη βόσκηση, η ερασιτεχνική αλιεία ενώ στις Ζώνες 

Προστασίας της Φύσης και Διατήρησης Οικοτόπων θα επιτρέπονται εξορυκτικές 

δραστηριότητες καθώς και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Παράλληλα με  άλλα 

άρθρα επέρχεται χαλάρωση των περιβαλλοντικών ελέγχων.  Περισσότερα  

  

«Το 13% των διαγνώσεων καρκίνου παγκοσμίως αφορά τον καρκίνο του μαστού στις 

γυναίκες. Στην Ευρώπη μία στις 11 γυναίκες θα νοσήσει πριν τα 74 τους χρόνια» ανέφερε 

στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

«Η Φώφη Γεννηματά μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο. Αγωνίστηκε για να 

ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Aν ζεις με το φόβο, τότε 

έχεις νικηθεί. Εγώ δεν έζησα ποτέ έτσι» είπε δημόσια δίνοντας μαθήματα ζωής σε 

καρκινοπαθείς και μη.  

Είναι τιμή και χαρά μας που το εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικου ελέγχου για τον 

καρκίνο του μαστού έχει το όνομα της αείμνηστης Προέδρου μας.»  

Περισσότερα  

 

Πέτρος Κόκκαλης: H κυβέρνηση παραβιάζει το ενωσιακό 

δίκαιο με ένα ακόμα νομοθετικό ανοσιούργημα 

Νίκος Ανδρουλάκης: Mήνυμα στην παρουσίαση του προγράμ-

ματος για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» 

Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Παρέμβαση στην έκτακτη 

Ολομέλεια για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ 

https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B2%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%8A%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-n%CE%B4-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%8A%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B2%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%8A%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-n%CE%B4-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%8A%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B2%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%8A%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-n%CE%B4-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%8A%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://www.petroskokkalis.eu/post/%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://www.petroskokkalis.eu/post/%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://www.petroskokkalis.eu/post/%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1036536403966715
https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1036536403966715
https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1036536403966715
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Ερώτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Κέρκυρας κατέθεσε ο 

Ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκου, της Ελληνικής Λύσης, με την οποία ζητά 

γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο κείμενο της ερώτησης 

παρουσιάζει τη θλιβερή εικόνα της Κέρκυρας με ξέχειλους κάδους και μπάζα, στον 

Άγιο Ματθαίο, στο δάσος Κομπιτσίου, στον Ίσσο, που αποτελεί προστατευόμενη 

περιοχή Natura 2000, και τονίζει ιδιαίτερα την καθυστέρηση στην ανακύκλωση. 

Ο κος Φράγκος ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει αν υπάρχει στην 

Κέρκυρα σχέδιο αντιμετώπισης, αν σκοπεύει να σχεδιάσει μια εργαλειοθήκη με 

καλές πρακτικές για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος σε τοπικό 

επίπεδο και τέλος αν διατίθενται αναξιοποίητα ευρωπαϊκά εργαλεία και 

χρηματοδοτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Περισσότερα  

Τη στήριξη της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ είχε η τεκμηριωμένη 
τοποθέτηση του «Συντονιστικού Αγώνα για τα Άγραφα» στην Επιτροπή Αναφορών 
του Ευρωκοινοβουλίου (PETI) η οποία αναγκάστηκε να κάνει τελικά δεκτό το 
αίτημα της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ να παραμείνει ανοιχτή η 
αναφορά παρά την αρνητική εισήγηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

«Οι τελευταίες εξελίξεις, που παρουσίασε ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού, 
αποδεικνύουν την ορθότητα των θέσεων των μαζικών φορέων της περιοχής, που 
κινητοποιούνται κι αγωνίζονται ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα 
Άγραφα. Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή να κρατήσει ανοιχτή τη 
συγκεκριμένη αναφορά, να συνεχίσει το Ευρωκοινοβούλιο να παρακολουθεί την 
εξέλιξή της, ειδικά αφού σήμερα έχουμε μπροστά μας εξελίξεις τις οποίες πρέπει 

να λάβουμε υπόψη.» Περισσότερα   

Το διορισμό του Ευρωβουλευτή Λευτέρη Χριστοφόρου ως μέλος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA) για την Κύπρο ανακοίνωσε επίσημα το σώμα των 
Ευρωπαίων Ελεγκτών που έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο. Η θητεία του κ. 
Χριστοφόρου ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2022 και λήγει την 1η Νοεμβρίου 2028.  

Ο Ευρωβουλευτής διορίζεται προς αντικατάσταση του Λάζαρου Λαζάρου μετά από 
πρόταση της κυπριακής κυβέρνησης και έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο της ΕΕ. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο κ. Χριστοφόρου 
είναι Ευρωβουλευτής από το 2014 και τακτικό μέλος της επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού (CONT). 

Τη θέση του Ευρωβουλευτή αναμένεται να αναλάβει ως επιλαχούσα η πρώην 
Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ελένη Σταύρου. 

 

 

 

 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Στηρίζει τον 

αγώνα του «Συντονιστικού Αγώνα για τα Άγραφα» 

Ο Ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου διορίζεται μέλος 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Εμμανουήλ Φράγκος: Ερώτηση για τα απορρίμματα 

της Κέρκυρας στην Ευρωβουλή 

https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/kerkira/erotisi-gia-ta-aporrimmata-tis-kerkyras-stin-eyrovoyli-apo-ton-e-fragkoy/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/kerkira/erotisi-gia-ta-aporrimmata-tis-kerkyras-stin-eyrovoyli-apo-ton-e-fragkoy/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/kerkira/erotisi-gia-ta-aporrimmata-tis-kerkyras-stin-eyrovoyli-apo-ton-e-fragkoy/
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%C2%BB
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%C2%BB
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%C2%BB
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες 118 

περιφέρειες και τοπικές αρχές που θα συμμετάσχουν στην 

αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, την αποκαλούμενη αποστολή για την 

προσαρμογή, η οποία θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία και τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή.  

Τα 118 υπογράφοντα μέρη προέρχονται από 18 κράτη 

μέλη, ενώ 6 ακόμη μέρη προέρχονται από χώρες 

συνδεδεμένες ή δυνητικά συνδεδεμένες με το πρόγραμμα 

«Ορίζων Ευρώπη». 

Η αποστολή για την προσαρμογή θα λάβει 

χρηματοδότηση ύψους 370 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα 

«Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-23. Οι δράσεις 

έρευνας και καινοτομίας θα αφορούν την ανοικοδόμηση 

περιοχών που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά 

φαινόμενα, την αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, 

την κάθετη γεωργία, τις πρωτότυπες ασφαλιστικές 

προσεγγίσεις ή τη δημιουργία μιας «τέλεια 

προσαρμοσμένης» πόλης έτοιμης να αντεπεξέλθει σε 

καταιγίδες ή καύσωνες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 

ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών με άλλες αποστολές και 

προγράμματα της ΕΕ. Η αποστολή παρέχει επίσης 

ευκαιρίες δικτύωσης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ περιφερειών και τοπικών αρχών και στήριξη για τη 

συμμετοχή των πολιτών. 

Η Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών 

ενθαρρύνουν και άλλες υποψηφιότητες από όλα τα κράτη 

μέλη να συνυπογράψουν την αποστολή. Με τον τρόπο 

αυτόν τα μέτρα για την προσαρμογή θα έχουν ευρεία 

απήχηση στην Ευρώπη και θα ανοίξει ο δρόμος για ένα 

μέλλον με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. 

Περισσότερα          Δήμος Βόλβης – Μέλος του Δικτύου 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής 

δημοσίευσε έκθεσή του με τίτλο « Η ξηρασία στην 

Ευρώπη — Ιούλιος 2022», η οποία αξιολογεί την 

κατάσταση της ξηρασίας στην Ευρώπη βάσει του 

έργου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 

Ξηρασίας.  

Σύμφωνα με την ανάλυση της εξέλιξης και των 

επιπτώσεων της παρατεταμένης ξηρασίας στην ΕΕ, 

ένα ανησυχητικά μεγάλο τμήμα της επικράτειας 

είναι επί του παρόντος εκτεθειμένο σε επίπεδο 

προειδοποίησης (το 46 % της ΕΕ) και συναγερμού 

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

έλλειμμα υγρασίας του εδάφους, το οποίο μπορεί 

να προκαλέσει καταπόνηση των φυτών. 

Η υδατική και θερμική καταπόνηση συνεπάγονται 

χαμηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών σε 

σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις, οι οποίες 

ήδη ήταν αρνητικές για τα σιτηρά και άλλες 

καλλιέργειες.  

Η Γαλλία, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και 

η Ιταλία είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μείωση 

της απόδοσης των καλλιεργειών. Σε κάποιο βαθμό 

επηρεάζονται και η Γερμανία, η Πολωνία, η 

Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Κροατία. Στην Ιταλία, η 

λεκάνη του Πάδου είναι αντιμέτωπη με το 

υψηλότερο επίπεδο ξηρασίας. Πέντε ιταλικές 

περιφέρειες έχουν κηρύξει έντονη ξηρασία, ενώ η 

λειψυδρία αναγκάσε τους Δήμους να επιβάλουν 

πολλαπλούς περιορισμούς στη χρήση των υδάτων. 

Περισσότερα           

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

Ο Δήμος Βόλβης συμμετέχει στην αποστολή της 

ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
Η ξηρασία στην Ευρώπη 

Έρευνα - Ιούλιος 2022 

https://cor.europa.eu/el/news/Pages/CoR-EC-Climate-Adaptation-Mission.aspx
https://cor.europa.eu/el/news/Pages/CoR-EC-Climate-Adaptation-Mission.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_eu-climate-mission-meet-the-regions.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_eu-climate-mission-meet-the-regions.pdf
https://cor.europa.eu/el/news/Pages/CoR-EC-Climate-Adaptation-Mission.aspx
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202207_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202207_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202207_Europe.pdf
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από τις διάφορες χρήσεις στις Αλυκές Λάρνακας. 

• Η υποχρέωση αποζημίωσης από τον Διεθνή 

Αερολιμένα Λάρνακας λόγω των επιπτώσεων 

που προκαλεί στο περιβάλλον της Αλυκής 

Λάρνακας, η γειτνίαση με τον Διεθνή Αερολιμένα 

Λάρνακας. 

• Η Δημιουργία Οικολογικού Περιπάτου στις 

Αλυκές Λάρνακας. 

• Ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός νόμος και εναρμόνιση 

του με το Κυπριακό Δίκαιο. 

• Θέματα Λιμνών Κοινοτήτων Βορόκληνης και 

Άλασσας. 

• Πραγματοποίηση Συνεδρίου στην Κύπρο για 

περιβαλλοντικά θέματα. 

 
Τα μέλη του Δικτύου στην Κύπρο είχαν τη 

δυνατότητα να αναδείξουν τα θέματα που 

σχετίζονται με τις λίμνες τους, να συζητήσουν 

πιθανές λύσεις στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και να προτείνουν πιθανές δράσεις 

Το Σάββατο 11 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε μετά 

από πρόσκληση του Δημάρχου Λάρνακας και 

Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέα 

Βύρα, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, στο Δημαρχείο 

Λάρνακας. 

Στη συνεδρίαση που διεύθυνε ο Πρόεδρος του 

Δικτύου και Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γιώργος 

Καπεντζώνης παρευρέθηκαν τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Παντελής 

Χειμωνίδης Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας και 

Αντιπρόεδρος του Δικτύου, καθώς και ο κ. 

Νεόφυτος Φακοντής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

Βορόκληνης και ο κ. Αιμίλιος Τοφαλλής, Πρόεδρος 

της Κοινότητας Άλασσας. 

Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Ελληνικού 

Δικτύου Δήμων με Ποτάμια Δήμαρχος Λειβαδιάς 

κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας και ο Πρόεδρος του 

Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου Δήμαρχος 

Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου.  

Εξετάστηκαν θέματα που απασχολούν τα μέλη του 

Δικτύου στην Κύπρο όπως: 

• Η επίδραση των Αλυκών Λάρνακας στην 

πολεοδομική αστική ανάπτυξη της πόλης. 

• Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών πιέσεων 

από τις διάφορες χρήσεις στις Αλυκές 

Λάρνακας. 

• Η υποχρέωση αποζημίωσης από τον Διεθνή 

Αερολιμένα Λάρνακας λόγω των επιπτώσεων 

  

Στη Λάρνακα συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 
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ο κ. Αιμίλιος Τοφαλλής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

Άλασσας ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Φράγματος Κούρη 

στην παραλίμνια περιοχή. 

Στην ομώνυμη λίμνη Αλυκές Λάρνακας, 

πραγματοποιήθηκε επιτόπια ενημέρωση του 

Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο του 

Δικτύου κ. Παντελή Χειμωνίδη και τον επιστημονικό 

συνεργάτη του Δήμου Λάρνακας, για διάφορα 

θέματα της Λίμνης. 

Σε σύσκεψη του Δ.Σ. στην Κοινότητα Βορόκληνης 

παρουσιάστηκε η ομώνυμη λίμνη με την πλούσια και 

μοναδική ορνιθοπανίδα, από τον Πρόεδρο της 

Κοινότητας κ. Νεόφυτο Φακοντή και την κ. Γιώτα 

Κούτουλα επιστημονική του συνεργάτιδα. 

 

 
 

Πέρα από τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, 

δόθηκε η ευκαιρία στους  συμμετέχοντες να μάθουν 

πολύτιμες πτυχές της Κυπριακής ένδοξης ιστορίας 

και να επισκεφθούν ξεχωριστά τοπωνύμια της 

Κύπρου, όπως το μοναδικό Μοναστήρι της Παναγίας 

του Κύκκου, όπου βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα 

της Υπεραγίας Θεοτόκου και ο τάφος του Μακάριου.  

Επισκέφτηκαν  επίσης την περιοχή της νεκρής ζώνης, 

στη Δερύνεια της επαρχίας Αμμοχώστου, όπου στις 

11 Αυγούστου 1996, ο Ελληνοκύπριος Τάσος Ισαάκ 

δολοφονήθηκε από Τούρκους πολίτες και 

αστυνομικούς στην διάρκεια αντικατοχικής 

διαδήλωσης. 

 
 

δυνατότητα να αναδείξουν τα θέματα που 

σχετίζονται με τις λίμνες τους, να συζητήσουν 

πιθανές λύσεις στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και να προτείνουν πιθανές δράσεις 

για περαιτέρω ανάπτυξή τους πάντα σε συνάρτηση 

με σεβασμό προς το περιβάλλον. 

 

 
 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κ. 

Νεοφυτούλα Αγγελίδου, πολεοδόμος του Δήμου 

Λάρνακας, παρουσίασε την επίδραση των Αλυκών 

Λάρνακας στην Πολεοδομική Ανάπτυξη της πόλης, 

καθώς και τη δημιουργία Οικολογικού Περιπάτου.  

Ο κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, Γενικός 

Διευθυντής Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας 

και η κ. Μαρίνα Ξενοφώντος, λειτουργός του 

Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, παρουσίασαν τις επιπτώσεις των 

περιβαλλοντικών πιέσεων από τις διάφορες 

χρήσεις στις Αλυκές Λάρνακας.  

 

 
 

ο κ. Αιμίλιος Τοφαλλής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

Άλασσας ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Φράγματος 
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Το 2021, οι δαπάνες της ΕΕ για 
την προστασία του περιβάλ-
λοντος ανήλθαν σε 292 
δισεκατομμύρια ευρώ. Οι 
δαπάνες αυξάνονται κατά μέσο 
όρο 3% κάθε χρόνοενώ από το 
2006 αυξήθηκαν κατά 54%. Οι 
δαπάνες περιλα-μβάνουν 
επενδύσεις και κατανάλωση. 

Ως ποσοστό του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), οι 
δαπάνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος παρέ-μειναν 
σχετικά σταθερές τα τελευταία 
15 χρόνια σε περίπου 2,0% του 
ΑΕΠ.  

 

Σε σύγκριση με το 2006, οι τρεις 
βασικοί τομείς κατέγραψαν 
αύξηση δαπανών:  

- 62% για τις εταιρείες 

- 41% για τη γενική κυβέρνηση 
και τον μη κερδοσκοπικό τομέα 

- 52% για τα νοικοκυριά. 

Περισσότερα  

 

 

Το 2020, τα νοικοκυριά αντιπροσώπευαν το 27,0% της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας στην ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 

της ΕΕ στα νοικοκυριά καλύπτεται από φυσικό αέριο (31,7%) και ηλεκτρική 

ενέργεια (24,8%). Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 20,3%, 

ακολουθούμενες από το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου (12,3%) και την 

παράγωγη θερμότητα (8,2%). Ένα μικρό ποσοστό (2,7%) εξακολουθεί να 

καλύπτεται από προϊόντα άνθρακα (στερεά καύσιμα). 

Κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά ανά τύπο τελικής χρήσης 

 

Στην ΕΕ, η κύρια χρήση ενέργειας από τα νοικοκυριά είναι για τη θέρμανση των 

σπιτιών (62,8% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τομέα). Η 

ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για το φωτισμό και τις περισσότερες 

ηλεκτρικές συσκευές αντιπροσωπεύει το 14,5% (αυτό εξαιρεί τη χρήση 

ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία των κύριων συστημάτων θέρμανσης, 

ψύξης ή μαγειρέματος), ενώ το ποσοστό που χρησιμοποιείται για θέρμανση 

νερού είναι ελαφρώς υψηλότερο, αντιπροσωπεύοντας 15,1%.  

Οι κύριες συσκευές μαγειρέματος απαιτούν το 6,1% της ενέργειας που 

καταναλώνουν τα νοικοκυριά, ενώ η ψύξη χώρου και οι άλλες τελικές χρήσεις 

καλύπτουν το 0,4% και το 1,0%, αντίστοιχα. Η θέρμανση του χώρου και του 

νερού αντιπροσωπεύει συνεπώς το 77,9% της τελικής ενέργειας που 

καταναλώνουν τα νοικοκυριά. 

Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Οι δαπάνες για την 

προστασία του 

περιβάλλοντος 

συνεχίζουν να αυξάνονται 

Eurostat: Κατανάλωση ενέργειας στα 

νοικοκυριά της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220610-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220610-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220610-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220617-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220617-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220617-1
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Η ανακοίνωση προσδιορίζει διάφορες βασικές προτεραιότητες 
για την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών: 

• ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

• προστασία του θαλάσσιου βυθού 

• διασφάλιση βιώσιμης αλιείας 

• καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής για υγιείς 
ωκεανούς 

• καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης 

• μετάβαση σε μια παγκόσμια βιώσιμη γαλάζια 
οικονομία 

• διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα 

• ανάπτυξη των γνώσεων για τους ωκεανούς 

• επενδύσεις στους ωκεανούς 
 
Το 2016, η ΕΕ ήταν η πρώτη κορυφαία οικονομία που 
δρομολόγησε το θεματολόγιό της για τη διεθνή διακυβέρνηση 
των ωκεανών και δεσμεύτηκε για ασφαλείς, 
προστατευμένους, καθαρούς, υγιείς και βιώσιμα 
διαχειριζόμενους ωκεανούς. 
 
Το 2019 τα κράτη μέλη της ΕΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους 
στην περαιτέρω παρακολούθηση και ανάπτυξη αυτού του 
θεματολογίου. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία υπογράμμισε 
τη σημασία που έχει η προώθηση του ρόλου της ΕΕ ως 
παγκόσμιου ηγέτη στη διακυβέρνηση των ωκεανών. Μια 
στοχευμένη διαβούλευση και ένα διεθνές φόρουμ 
ενδιαφερόμενων μερών υπέβαλαν συστάσεις για την 
ανάπτυξή του, προκειμένου να διασφαλιστεί ο διαρκής και 
ενεργός ρόλος που κατέχει η ΕΕ καθώς συμβάλλει στην 
επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιωσιμότητας. 

 
Περισσότερα  

 
 

Η ΕΕ επιβεβαιώνει τον ενεργό της ρόλο στη διεθνή 
διακυβέρνηση των ωκεανών και ενισχύει τη δέσμευσή της 
στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών 
καθώς και του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 σχετικά με τη 
ζωή στο νερό. Το νέο θεματολόγιο συντελεί σημαντικά στην 
υλοποίηση της γαλάζιας πτυχής της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.  
Ενόψει της 2ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τους 
ωκεανούς (27 Ιουνίου — 1 Ιουλίου 2022, Λισαβόνα) και της 
διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα 
(COP15) (5-17 Δεκεμβρίου 2022 στο Μόντρεαλ) και σε 
συνδυασμό με την πρόταση της Επιτροπής για νομικά 
δεσμευτικούς στόχους για την αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων στη θάλασσα, η ΕΕ 
αποδεικνύει την ισχυρή της δέσμευση για τους ωκεανούς. 

 
Η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών αφορά την από κοινού 
διαχείριση των ωκεανών και των πόρων τους, ώστε να είναι 
υγιείς και παραγωγικοί, προς όφελος των σημερινών και των 
μελλοντικών γενεών. Η σημερινή νέα κοινή ανακοίνωση 
βασίζεται στην ανακοίνωση του 2016, λαμβάνοντας υπόψη 
βασικές τάσεις, όπως η επιδείνωση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και η επικίνδυνη μείωση της 
βιοποικιλότητας. Λαμβάνει επίσης υπόψη τη μεταβολή των 
γεωπολιτικών συνθηκών, όπως η επίθεση της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας, η οποία έχει προκαλέσει αστάθεια και 
ανασφάλεια και έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα ορισμένων 
πρωτοβουλιών. 

  

Οι δράσεις της ΕΕ στην πορεία προς έναν γαλάζιο πλανήτη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3742
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3742
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3742
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
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Ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας “Well with Nature – 2022” 

εστιάζει στη σύνδεσή μας με τη φύση, τη φροντίδα μας και το 

πώς μπορεί να μας κρατήσει ψυχικά και σωματικά υγιείς. 

Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη που 

μπορούμε να λάβουμε όλοι, αναλαμβάνοντας δράση για το 

στόχο μηδενικής ρύπανσης. 

Οι κανόνες είναι απλοί: Στείλτε μια έως και πέντε από τις 

καλύτερες φωτογραφίες σας με θέμα τη φύση, σε οποιαδήποτε 

από τις τέσσερις κατηγορίες του διαγωνισμού έως την 1η 

Οκτωβρίου 2022. 

Κατηγορίες: Αέρας, Νερό, Γη, Ήχος. 

Ο νικητής κάθε κατηγορίας θα λάβει χρηματικό έπαθλο 1.000€. 

Πρόσθετα βραβεία απονέμονται στην καλύτερη νεανική 

συμμετοχή καθώς και στην αγαπημένη φωτογραφία του κοινού. 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και 

πολίτες μιας από τις 32 χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή έξι συνεργαζόμενες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, Αλβανία, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία 

και Σερβία. 

 

Διαβάστε περισσότερα για τις κατηγορίες του διαγωνισμού, τους 

κανόνες και τον τρόπο συμμετοχής στη σελίδα του διαγωνισμού 

«Well with Nature». 

Περισσότερα  

Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης δείχνει 

ότι το 2021 σχεδόν το 85 % των ευρωπαϊκών 

περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τα πιο αυστηρά 

πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα 

«εξαιρετικής ποιότητας».  

Η αξιολόγηση παρέχει μια καλή ένδειξη για τους 

τόπους στους οποίους μπορούν οι λουόμενοι να 

βρουν την καλύτερη ποιότητα περιοχών 

κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το 

καλοκαίρι. Η αξιολόγηση, η οποία εκπονήθηκε από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται 

στην παρακολούθηση 21 859 περιοχών από όλη 

την Ευρώπη. Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την 

Αλβανία και την Ελβετία καθ' όλη τη διάρκεια του 

2021.  

Η έκθεση δείχνει ότι η ποιότητα των παράκτιων 

περιοχών, οι οποίες αποτελούν τα δύο τρίτα του 

συνόλου των περιοχών κολύμβησης, είναι γενικά 

καλύτερη από εκείνη των περιοχών εσωτερικών 

υδάτων. Το 2021 το 88 % των παράκτιων περιοχών 

κολύμβησης της ΕΕ ταξινομήθηκαν ως εξαιρετικής 

ποιότητας, έναντι του 78,2 % των εσωτερικών 

περιοχών. Από την έκδοση της οδηγίας για τα 

ύδατα κολύμβησης το 2006, το ποσοστό των 

περιοχών με ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας» έχει 

αυξηθεί και έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία 

χρόνια περίπου στο 88 % για τις παράκτιες περιοχές 

και στο 78 % για τις περιοχές εσωτερικών υδάτων. 

Περισσότερα  

 

 

Προγράμματα 
  

Διαγωνισμός φωτογραφίας 

“Well with Nature” 

Ετήσια έκθεση για τα ύδατα 

κολύμβησης της ΕΕ 

https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-nature
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-nature
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-nature
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/eL/ip_22_3434
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/eL/ip_22_3434
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/eL/ip_22_3434
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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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