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Σύμφωνα με πληροφορίες Στελεχών της ΕΕ προωθούνται φάκελοι του ΥΠΕΝ, 
ειδικά για θέματα υδάτων, λυμάτων και απορριμμάτων, ενόψει τόσο του 
σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ όσο και της οριστικοποίησης των προτάσεων για το 
Ταμείο Ανάκαμψης. 

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχεται Ρυθμιστής για το νερό 
και συγχωνεύσεις ΔΕΥΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ξεκινά η δημιουργία 
Ανεξάρτητης Αρχής – Ρυθμιστή για νερό και λύματα. 

Βασικό πρόβλημα που δυσαρεστεί τις Βρυξέλλες είναι, αφενός το θέμα του 
κόστους του νερού, διότι θεωρούν ότι η ΚΥΑ που περιγράφει την τιμολόγηση 
των υδάτων δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά, και αφετέρου η απόδοση δεν 
είναι ικανοποιητική. Όπως υποστηρίζουν, δεν ενσωματώνει ούτε ποιοτικά 
κριτήρια με αξιόπιστες μετρήσεις στην Ελλάδα, ούτε περιβαλλοντικά με το 
περιώνυμο περιβαλλοντικό κόστος του ύδατος. 

Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι στο νερό πρέπει (νομικά, περιβαλλοντικά) να 
προστατεύεις τον πόρο, όχι να αυξάνεις την κατανάλωση και να ρυθμίζεις την 
αγορά με τελικό στόχο την εξοικονόμηση και όχι την σωστή λειτουργία της. 

 ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Το Ταμείο Ανάκαμψης στο οποίο 
συμφώνησαν οι χώρες της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας αρχίζει να 
παίρνει σάρκα και οστά. 

Μέχρι τα τέλη Απριλίου πρέπει να 
παρουσιαστούν στην Κομισιόν τα 
σχέδια των κρατών μελών, ενώ 
αμέσως μετά θα ξεκινήσει η 
αξιολόγησή τους. Εφόσον οι 
Βρυξέλλες δώσουν το πράσινο φως, 
η εκταμίευση των πρώτων χρημάτων 
μπορεί να ξεκινήσει το νωρίτερο το 
καλοκαίρι.  

Η συμφωνία επί του πακέτου με 
συνολική δύναμη πυρός 750 δις 
ευρώ απαίτησε μακρές και επώδυνες 
πολιτικές ζυμώσεις, το περασμένο 
καλοκαίρι. Είναι η πρώτη φορά που 
η ΕΕ προχωρά στην ανάληψη χρέους 
για να βοηθήσει τις χώρες μέλη στην 
αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πρωτοφανούς κρίσης. 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

  

Προειδοποιήσεις Βρυξελλών για ΕΣΠΑ-Ταμείο Ανάκαμψης-
Δήμους και απόβλητα – Πράσινα νησιά 

 

Μεταρρυθμίσεις και έργα για νερό και λύματα 
μέσω Πολιτικής Συνοχής και Ταμείου Ανάκαμψης 
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Νέα Οδηγία για το 
Πόσιμο νερό  

Το 37% των έργων 
του Ταμείου 
Ανάκαμψης θα 
πρέπει να στηρίζει 
την πράσινη 
μετάβαση 

Σε όλα τα έργα 
υπάρχει ελάχιστο 
όριο 20% για τον 
ψηφιακό 
μετασχηματισμό. 

Η Ελλάδα θα λάβει 
συνολικά 16,24 δισ. 
ευρώ επιδοτήσεις 
από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. 

Ταμείο 
Δίκαιης 
Μετάβασης 
(ΤΔΚ) 

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Κώστας 
Μαυρίδης (ΔΗΚΟ - S&D) ζητά να ληφθεί 
υπόψη η γεωγραφία των νησιών για την 
ενέργεια. Δεν πρέπει να παραγνωρίζονται 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
νησιωτικών κρατών-μελών (π.χ. ενεργειακά 
απομονωμένα). Περισσότερα  

 
  

Η νέα οδηγία εγγυάται ασφαλέστερη πρόσβαση στο νερό 
για όλους τους Ευρωπαίους. Ταυτόχρονα, θα διασφαλίσει 
τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο για το πόσιμο νερό, 
σύμφωνα με τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, για 
περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, όπως 
εξαγγέλθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κράτη μέλη θα 
εξασφαλίζουν στο εξής τη δωρεάν παροχή νερού στα 
δημόσια κτίρια και θα ενθαρρύνουν εστιατόρια, κυλικεία 
και υπηρεσίες εστίασης να παρέχουν στους πελάτες τους 
νερό είτε δωρεάν είτε με ένα χαμηλό τίμημα. 

Επιπλέον, η νέα νομοθεσία θα συμπεριλάβει λεπτομερείς 
απαιτήσεις υγιεινής για τα υλικά που έρχονται σε επαφή 
με το πόσιμο νερό και αναθέτει στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) μια σημαντική 
αρμοδιότητα: να διασφαλίζει ότι μόνον ασφαλείς ουσίες 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε προϊόντα –όπως 
σωλήνες και βρύσες– που έρχονται σε επαφή με το νερό. 

 

Πρώτα έργα σε ευρωπαïκό επίπεδο: 

- Πολιτική Συνοχής: 222 εκατ. ευρώ για καλύτερο πόσιμο 
νερό στο Βουκουρέστι Ρουμανία. Περισσότερα  

- Πολιτική Συνοχής: 60 εκατ. ευρώ για το πόσιμο νερό 
στο Ντουμπρόβνικ - Κροατία. Περισσότερα  

- Πολιτική Συνοχής: 60 εκατ. ευρώ για το πόσιμο νερό 
στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας. Περισσότερα  

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) είναι ένα νέο 
χρηματοδοτικό μέσο, των 58 δισ. ευρώ συνολικά. Το ΤΔΜ 
θα διευκολύνει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει την ΕΕ 
κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η υπερψήφιση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Έκθεσης για το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης, έχει Ελληνικό χαρακτήρα, καθότι ο 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανώλης 
Κεφαλογιάννης είναι γενικός εισηγητής. 

Επίσης θετικό για τη χώρα μας είναι η θέσπιση του 
μηχανισμού επιβράβευσης που επιτρέπει τη διάθεση του 
18% των συνολικών πόρων του Ταμείου στα κράτη μέλη 
που μειώνουν ταχύτερα τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, καθώς η διάθεση του 1% των πόρων στα 
νησιά και του 1% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ειδική 
εξαίρεση επιτρέπει τις επενδύσεις σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με το φυσικό αέριο ως «καύσιμο-γέφυρα» και 
θα βοηθήσει αποτελεσματικά τις Περιφέρειες εκείνες που 
εξαρτώνται από το λιγνίτη, όπως η Δυτική Μακεδονία 
και η Μεγαλόπολη. 

Η τεκμηρίωση για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας 
και Πελοπονήσσου έχει ολοκληρωθεί στις Βρυξέλλες και 
δεν απαιτείται περαιτέρω αιτιολόγηση για τον 
χαρακτηρισμό των εν λόγω περιοχών ως περιοχών «α» 
στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Το ΤΔΜ κατά 
κύριο λόγο θα παρέχει επιχορηγήσεις. Περισσότερα  
                                             - - - 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124691/COSTAS_MAVRIDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124691/COSTAS_MAVRIDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124691/COSTAS_MAVRIDES/home
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/15-01-2021-eu-cohesion-policy-eur222-million-for-better-drinking-water-in-romania
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/15-01-2021-eu-cohesion-policy-eur222-million-for-better-drinking-water-in-romania
https://www.eudebates.tv/debates/eu-policies/regions-and-local-development/croatia-improves-drinking-water-and-treatment-system-in-dubrovnik/
https://www.eudebates.tv/debates/eu-policies/regions-and-local-development/croatia-improves-drinking-water-and-treatment-system-in-dubrovnik/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-05-2021-eu-cohesion-policy-over-eur63-million-for-improved-drinking-water-and-wastewater-services-in-burgas-district-east-bulgaria
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-05-2021-eu-cohesion-policy-over-eur63-million-for-improved-drinking-water-and-wastewater-services-in-burgas-district-east-bulgaria
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/15-01-2021-eu-cohesion-policy-eur222-million-for-better-drinking-water-in-romania
https://www.eudebates.tv/debates/eu-policies/regions-and-local-development/croatia-improves-drinking-water-and-treatment-system-in-dubrovnik/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-05-2021-eu-cohesion-policy-over-eur63-million-for-improved-drinking-water-and-wastewater-services-in-burgas-district-east-bulgaria
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-05-2021-eu-cohesion-policy-over-eur63-million-for-improved-drinking-water-and-wastewater-services-in-burgas-district-east-bulgaria
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-05-2021-eu-cohesion-policy-over-eur63-million-for-improved-drinking-water-and-wastewater-services-in-burgas-district-east-bulgaria
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
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Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία, κ. Πέτρος 
Κόκκαλης, με μήνυμά του προς τα 
ΜΜΕ, στέκεται στο πλευρό των 
μελών του Δικτύου μας.  

Όπως δήλωσε είναι η αρχή μιας 
γόνιμης συνεργασίας, πάνω στα 
ζητήματα των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
αντιμετώπισή τους από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.  

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες είχε 
την ευκαιρία την Τετάρτη 27/01 
να εκφράσει τις αγωνίες των 
τοπικών κοινωνιών που μετέχουν 
στο Δίκτυο, για το κρίσιμο θέμα 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν.  

Ο Πέτρος Κόκκαλης, μετέχει στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην 
Επιτροπή Γεωργίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Περισσότερα  

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου του ΔΗΣΥ με τη θέση 
του στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου θα 
είναι εισηγητής σε 32 σημαντικούς Οργανισμούς της Ε.Ε. 

Φιλοδοξεί με τις πρωτοβουλίες του να μειώσει στο ελάχιστο τη 
Γραφειοκρατία στην Ένωση και να προωθήσει τη ψηφιακή μετάβαση 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.  Όπως λέει: «Η ψηφιακή αναβάθμιση, 
πρέπει να ξεκινήσει από τους Οργανισμούς της Ε.Ε. και από τους 
Ευρωπαϊκούς Θεσμούς». Περισσότερα  

Ο Ευρωβουλευτής  
του ΚΚΕ Λευτέρης-
Νικολάου Αλαβάνος 
ρωτά την Κομισιόν 
για το πρόγραμμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 
Περισσότερα  

   
  

   
  

  
   

  
   

  
  

   
   

   
   

   
  
  
  

  
  
  

   
   

   
  

  
  

  
  

  
   
 

 
  

  
   

  
   

   
   

   
  

  
 

  
  

  

   
  

   
  

Η Κύπρος στις 
πρώτες θέσεις σε 
αξιοποίηση 
κονδυλίων της ΕΕ,  
με το 2020 να έχει 
απορρόφηση 55%. 

 

Ο Εμμανουήλ Φράγκος 
της Ελληνικής Λύσης 
πρώτος με 100 
ερωτήσεις συνολικά 
προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή! 
Περισσότερα  

Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία η 
αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας 
και ενίσχυση του rescEU, του οποίου 
εισηγητής ήταν ο Ευρωβουλευτής 
του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.  

Το νέο πλαίσιο που εγκρίθηκε 
ενδυναμώνει την πρόληψη με τη 
δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής λίστας 
διασυνοριακών κινδύνων , για τα 
οποία τα Ευρωπαϊκά κράτη θα 
πρέπει να είναι προετοιμασμένα. 

Επίσης, όσον αφορά την αντιμετώπιση , προβλέπεται η δυνατότητα σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να μπορεί να αγοράζει η ίδια η Επιτροπή 
υλικό για το #rescEU, ώστε να βοηθάει άμεσα τα Κράτη που βρίσκονται 
αντιμέτωπα με μία καταστροφή . Αυξάνεται επίσης η χρηματοδότηση 
στο 100% για την αγορά και συντήρηση πυροσβεστικών αεροπλάνων 
κάτι που αφορά άμεσα και τη χώρα μας. Περισσότερα  

Βρυξέλλες 

Το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2020 
απέδωσε στον ηθοποιό και ακτιβιστή Κώστα Βήχα η 
αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με ομόφωνη απόφασή της.  

Ο Κώστας Βήχας από την Κύπρο, με έντονη 
ανθρωπιστική δράση, είχε προταθεί για το Βραβείο 
του Ευρωπαίου Πολίτη, από τον Ευρωβουλευτή του 
ΑΚΕΛ Γιώργο Γεωργίου. Περισσότερα  

  
  

Μείωση γραφειοκρατίας στην ΕΕ 

Πέτρος 
Κόκκαλης 
Ευρωβουλευτής 

Πολιτική Προστασία - RescEU 

Κύπριος, ο Ευρωπαίος Πολίτης 2020 

Κώστας Βήχας 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197743/PETROS_KOKKALIS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197743/PETROS_KOKKALIS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197743/PETROS_KOKKALIS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/26837/LEFTERIS_CHRISTOFOROU/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/26837/LEFTERIS_CHRISTOFOROU/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/26837/LEFTERIS_CHRISTOFOROU/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197734/LEFTERIS_NIKOLAOU-ALAVANOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197734/LEFTERIS_NIKOLAOU-ALAVANOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197734/LEFTERIS_NIKOLAOU-ALAVANOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/198490/EMMANOUIL_FRAGKOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/198490/EMMANOUIL_FRAGKOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/198490/EMMANOUIL_FRAGKOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://www.europarl.europa.eu/cyprus/el/newsroom/news/news_2021/citzpr2020.html
https://www.europarl.europa.eu/cyprus/el/newsroom/news/news_2021/citzpr2020.html
https://www.europarl.europa.eu/cyprus/el/newsroom/news/news_2021/citzpr2020.html
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Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
επίσημα την έναρξη του 
Προγράμματος «Τεχνολογίες και 
Συστήματα Υδρογόνου». Το 
Υδρογόνο θα μας απασχολήσει 
ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια, ως μια 
εναλλακτική μορφή ενέργειας. Το 
νέο πρόγραμμα υποστηρίζουν 23 
Ευρωπαϊκές χώρες με κοινή 
Διακήρυξη. Σύμφωνα με την 
Διακήρυξη, 22 Κράτη Μέλη της ΕΕ - 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας - 
αλλά και  η Νορβηγία (που δεν  είναι 
μέλος της ΕΕ), θα επιδιώξουν την 
υλοποίηση «φιλόδοξων στόχων για 
παραγωγή υδρογόνου χαμηλού 
άνθρακα και ανανεώσιμου 
υδρογόνου και παράλληλα την 

Τα έργα πρέπει να έχουν ισχυρό 
καινοτόμο χαρακτήρα και μπορεί  
να περιλαμβάνουν έρευνα, 
ανάπτυξη και εφαρμογή. 

- - - 

Επενδύσεις με έμφαση σε ΑΠΕ, 
υδρογόνο και στη 
μετεκπαίδευση των 
εργαζομένων της Δυτικής 
Μακεδονίας προτείνει ο 
εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν Frans Timmermans με 
ειδική αναφορά στο 
Ευρωκοινοβούλιο. Δήλωσε ότι 
το  το υδρογόνο είναι μια 
ευκαιρία για την Ελλάδα. 
Περισσότερα  

στήριξη, μέσω παροχής κινήτρων, 
της ανάδειξης του υδρογόνου ως 
ενός τομέα αριστείας στην Ευρώπη». 

Στο πλαίσιο «Τεχνολογίες και 
Συστήματα Υδρογόνου», σύντομα θα 
ανοίξουν προσκλήσεις στο 
σχεδιαζόμενο ΣΕΚΕΕ Υδρογόνου 
(Important Project of Common 
European Interest – IPCEI).  
 
Επιλέξιμα έργα: 
1. ασφαλή και βιώσιμη παραγωγή 
υδρογόνου 
2. βιομηχανικός εξοπλισμός 
3. λύσεις για αποθήκευση,  
μεταφορά και διανομή 
4. βιομηχανικές εφαρμογές 
υδρογόνου 

 

      
     

   
   

 
Τα βραβεία REGIOSTARS είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός που διοργανώνει η 
DG REGIO από το 2008. Κάθε χρόνο εκατοντάδες έργα διαγωνίζονται στα 
βραβεία, που αποτελούν το ευρωπαϊκό σήμα αριστείας για έργα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Όλα τα βραβευμένα έργα αναδεικνύουν 
καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς προσεγγίσεις στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. Το 2021, τα βραβεία REGIOSTARS επικεντρώνονται σε πέντε τομείς 
καίριας σημασίας για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: 

1. SMART Ευρώπη 
2. ΠΡΑΣΙΝΗ Ευρώπη 
3. ΔΙΚΑΙΗ Ευρώπη 
4. ΑΣΤΙΚΗ -Urban Ευρώπη 
5. Ενίσχυση πράσινης κινητικότητας -Ευρωπαϊκό έτος Σιδηροδρόμων 2021 

 

Η ΕΕ ανακήρυξε το 2021 ως "Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων" για την 
προώθηση της χρήσης των τρένων ως ασφαλών και βιώσιμων 
μεταφορών. 

The European Year of Rail 

 

 

 
  

ΒΡΑΒΕΙΑ REGIOSTARS awards 2021 
για την Τοπική Αυτοδοίκηση 

Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου 

https://energypress.gr/news/me-ape-kai-ydrogono-oi-protaseis-toy-timermans-gia-ton-metashimatismo-sti-dytiki-makedonia
https://energypress.gr/news/me-ape-kai-ydrogono-oi-protaseis-toy-timermans-gia-ton-metashimatismo-sti-dytiki-makedonia
https://energypress.gr/news/me-ape-kai-ydrogono-oi-protaseis-toy-timermans-gia-ton-metashimatismo-sti-dytiki-makedonia
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
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Η περιφερειακή της Μαγιόρκα προχωρά σε δημιουργία 
γραμμής τραμ που θα ενώσει την Πάλμα με το αεροδρόμιο. 
Το έργο για πολλλές δεκαετίες δεν έβρισκε χρηματοδότηση 
και τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης βρήκε τη λύση. Με 
προυπολογισμό που θα φτάσει τα 400 εκατομ. ευρώ, η 
μελέτη επικεντρώνεται σε τρεις άξονες, ώστε να αντλήσει 
χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης:  

1. την καταπολέμηση των κοινωνικών συνεπειών της 
κρίσης, 

2.  την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και  
3. την ανάκαμψη της οικονομίας. 

Πρώτο κέντρο τηλεϊατρικής για την 
περιοχή της Λίμνης Constance 

Πρόγραμμα υγείας χρηματοδοτούμενο από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ 
ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πρόσβασης 
υπηρεσιών υγείας, στους Δήμους γύρω από την 
λίμνη. Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο 
Bodensee και απευθύνεται σε μια περιοχή που 
συνορεύουν Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. 

Περισσότερα  

 
 
 

 

Η Περιφέρεια του Βένετο της Ιταλίας έλαβε 
€6,5εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, ώστε να 
μετατρέψει και να προωθήσει τον τουρισμό 
ποδηλάτου με έμφαση σε μεγάλες ηλικίες, ΑΜΕΑ 
και οικογένειες με παιδιά. Σε συνεργασία με 15 
τοπικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο 
Οργανισμός Τουρισμού θα στοχεύσει στις αγορές 
την Βόρειας Ευρώπης και Γερμανίας. 

Περισσότερα  

Περισσότερα έργα 
- Αναβάθμιση υποδομών για τον τουρισμό στην 
περιοχή των λιμνών Masurian της Πολωνίας. 
Περισσότερα  

- Πρόγραμμα οικολογικής προστασίας από 
τρεις χώρες στον ποταμό River Inn. Περισσότερα  

- Πισίνα Πανεπιστημίου στις Βρυξέλλες με 
πράσινες προδιαγραφές. Περισσότερα  

- Ψηφιακή πλατφόρμα για τη γεωθερμία στο 
Βέλγιο. Περισσότερα  

Καλές πρακτικές  
  

Τραμ στη Μαγιόρκα με πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης 

Τουρισμός (inclusive tourism) 
στο Βένετο, Ιταλία 

Λίμνη Constance - Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/14-01-2021-first-telemedicine-centre-for-lake-constance-region
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/14-01-2021-first-telemedicine-centre-for-lake-constance-region
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/14-01-2021-first-telemedicine-centre-for-lake-constance-region
https://www.turismoinclusivo.it/
https://www.turismoinclusivo.it/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/15-01-2021-canal-upgrades-to-boost-tourism-in-poland-s-masurian-lake-district
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/15-01-2021-canal-upgrades-to-boost-tourism-in-poland-s-masurian-lake-district
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-10-2021-three-countries-protect-the-river-inn-s-living-wealth
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-10-2021-three-countries-protect-the-river-inn-s-living-wealth
https://www.youtube.com/watch?v=ZINqB0vrEtI
https://www.youtube.com/watch?v=ZINqB0vrEtI
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/16-12-2020-brugeotool-brussels-online-and-free-to-access-tool-for-energy-saving-and-environmental-risk-management
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/16-12-2020-brugeotool-brussels-online-and-free-to-access-tool-for-energy-saving-and-environmental-risk-management
https://www.turismoinclusivo.it/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/15-01-2021-canal-upgrades-to-boost-tourism-in-poland-s-masurian-lake-district
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-10-2021-three-countries-protect-the-river-inn-s-living-wealth
https://www.youtube.com/watch?v=ZINqB0vrEtI
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/16-12-2020-brugeotool-brussels-online-and-free-to-access-tool-for-energy-saving-and-environmental-risk-management
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Η ποσότητα ρεκόρ των 53,6 
εκατομμυρίων τόνων 
ηλεκτρονικών αποβλήτων – ή 
7,3 κιλά ανά κάτοικο της Γης – 
παρήχθη παγκοσμίως το 2019, 
μια αύξηση κατά 21% σε σχέση 
με πριν πέντε χρόνια. 

Τα περισσότερα απόβλητα 
παγκοσμίως είναι μικρές 
συσκευές (17,4 εκατ. τόνοι) και 
ακολουθούν οι μεγάλες (13,1 
εκατ. τόνοι). 

Η Ελλάδα παρήγαγε πέρυσι 
συνολικά 181.000 τόνους 
ηλεκτρονικών αποβλήτων ή 16,9 
κιλά ανά κεφαλή, από τους 
οποίους περίπου οι 56.000 
τόνοι συλλέχθηκαν και 
ανακυκλώθηκαν.  

Το ποσοστό ανακύκλωσης στη 
χώρα μας (περίπου 31%) είναι 
ακόμη αρκετά κάτω από το μέσο 
όρο στην Ευρώπη (43%). 

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων 
στην ΕΕ, ανακυκλώνεται δε λιγότερο από το 40 %. Δείτε τα στοιχεία και τους 
αριθμούς στα ενημερωτικά μας γραφήματα. 

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός – από τα πλυντήρια 
ρούχων και τις ηλεκτρικές σκούπες έως τα έξυπνα τηλέφωνα και τους 
υπολογιστές – καθορίζουν τη σύγχρονη καθημερινότητα σε τέτοιο βαθμό που 
είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ζωή χωρίς τα εργαλεία αυτά. Ωστόσο, τα 
απόβλητα που παράγουν εμποδίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει το 
οικολογικό της αποτύπωμα. 

- Τι είναι τα ηλεκτρονικά απόβλητα; 

Τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, ή αλλιώς ηλεκτρονικά 
απόβλητα, καλύπτουν ποικιλία διαφορετικών προϊόντων που απορρίπτονται 
μετά τη χρήση. 

Οι μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως τα πλυντήρια ρούχων και οι ηλεκτρικές 
κουζίνες, είναι οι πλέον συλλεγόμενες, αντιπροσωπεύουν δε πάνω από το 
ήμισυ του συνόλου των συλλεγόμενων ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

Ακολουθούν ο εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (φορητοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές), οι ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης και 
τα φωτοβολταϊκά πάνελ (βιντεοκάμερες, λαμπτήρες φθορισμού), και οι μικρές 
οικιακές συσκευές (ηλεκτρικές σκούπες, τοστιέρες). 

Όλες οι άλλες κατηγορίες μαζί, όπως τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αποτελούν μόλις το 7,2 % των συλλεγόμενων 
ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

- Στατιστικά στην ΕΕ 

Στην ΕΕ ανακυκλώνεται λιγότερο από το 40 % του συνόλου των ηλεκτρονικών 
αποβλήτων, ενώ το υπόλοιπο δεν υπόκειται σε διαλογή. Οι πρακτικές 
ανακύκλωσης στα κράτη μέλη ποικίλλουν: το 2017, η Κροατία ανακύκλωσε το 
81,3 % του συνόλου των αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, 
ενώ στη Μάλτα το ποσοστό ήταν 20,8 %. 

Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός περιέχει δυνητικά 
επιβλαβή υλικά που ρυπαίνουν το περιβάλλον και αυξάνουν τους κινδύνους 
για τα άτομα που ασχολούνται με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων. 
Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, η ΕΕ θέσπισε νομοθεσία για 
την πρόληψη της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος. 

Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονομία (ΣΔΚΟ), το οποίο συγκαταλέγει τη μείωση 
των αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού στις βασικές του 
προτεραιότητες. 

Η Ελλάδα ανακυκλώνει μόνο το 32,9% των ηλεκτρονικών 

αποβλήτων, η Γερμανία το 38,7% και στην πρώτη θέση η Κροατία 

με το 81,3%, με μέσο όρο στην Ευρώπη (43%).  (Eurostat) 

 

Στατιστικές ΕΕ 
 

Ποσότητα 
Ρεκόρ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Μόνο το 40% των ηλεκτρονικών 
αποβλήτων στην Ε.Ε. ανακυκλώνεται 
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Η βασική πρόταση προσαρμογής είναι η επιτευξη του 
στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 55% έως το 2030. Είναι ο 
βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
δηλαδή να καταστεί η Ευρώπη ουδέτερη για το κλίμα έως 
το 2050. Το σχέδιο δράσης ανταποκρίνεται στους 
στόχους για μηδενική ρύπανση το 2050, ώστε να 
διασφαλίσουμε τη μηδενική ρύπανση του νερού, του 
εδάφους και του αέρα. 

Εντός του 2021 θα υπάρχουν νέοι κανόνες όσον αφορά τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα 
φυτοφάρμακα των αγροτών, ο ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΑΗΗΕ); 

Η αναθεώρηση της οδηγίας 2011/65 / ΕΕ σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (οδηγία RoHS) 
ξεκίνησε με μία αξιολόγηση της οδηγίας που θα 
δημοσιευθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2021. 

 

Διαχείριση πλαστικών 

Τα πλαστικά αποτελούν βασικό στοιχείο της ζωής μας και 
η συσκευασία παίζει ζωτικό ρόλο στην οικονομία μας 
διασφαλίζοντας την κατάλληλη προστασία πολλών 
προϊόντων, ξεκινώντας από τα τρόφιμα. Ωστόσο, η χρήση 
και η διάθεσή τους οδηγούν επίσης σε σημαντικές 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τι καθιστά 
βιώσιμη τη συσκευασία. Δεν έχει νόημα να υπάρχει 
συσκευασία που είναι τεχνικά ανακυκλώσιμη αν θα 
μπορούσε να είχε αποφευχθεί εντελώς, εάν θα μπορούσε 
να επαναχρησιμοποιηθεί ή αν στο τέλος δεν 
ανακυκλώνεται. 

 

FIT FOR 55 

  

 
  

Στρατηγική για την 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 

Η Ευρώπη ουδέτερη για το κλίμα έως 
το 2050 και μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 
55% έως το 2030! 



 
8  

 

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.  

          
       

          
         

           
        

     

       
        

        
        

         
        

         
        
         
         

       
      

         
        

        
         

       
          

        
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lakesnetwork.org/
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