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Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες συμμετείχε με περίπτερο στην 4η Διεθνή Έκθεση 

Τεχνολογιών Περιβάλλοντος VERDE.TEC, που πραγματοποιήθηκε στις 18-20 

Μαρτίου 2022  στον εκθεσιακό χώρο του MEC Παιανίας. 

Στην έκθεση συμμετείχε μεγάλος αριθμός εκθετών και οι χιλιάδες επισκέπτες 

είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για περιβαλλοντικά θέματα και λύσεις. 

Το «σήμερα» και το «αύριο» της κυκλικής οικονομίας και των «έξυπνων 

πόλεων», καθώς και να παρακολουθήσουν συνεδριακές εκδηλώσεις και 

εργαστήρια με τη συμμετοχή ομιλητών από κορυφαίους θεσμικούς και 

επιστημονικούς φορείς και κλάδους αιχμής για το περιβάλλον. 

Για τρεις ημέρες, το εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία μετατράπηκε σε ένα 

εργαστήριο καινοτομίας, προβάλλοντας ό,τι πιο σύγχρονο έχουν να 

επιδείξουν οι πράσινες τεχνολογίες. 

Παράλληλα, εντυπωσιακές ήταν οι πρακτικές που αναδείχθηκαν και 

βραβεύτηκαν με αξιολόγηση, από εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή, στα 

Greek Green Awards σε δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 

20 Μαρτίου.  

Οργανισμοί, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις 

βραβεύτηκαν για πρακτικές, προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει, 

θέτοντας την επιστημονική γνώση και την τεχνολογική καινοτομία στην 

υπηρεσία του περιβάλλοντος.            >>>Συνέχεια στη σελίδα 2>>> 

για δράσεις του που παρουσιάζονται σε άλλη στήλη του παρόντος δελτίου. 

Το περίπτερο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες επισκέφτηκαν εκπρόσωποι της 

Κυβέρνησης και του πολιτικού κόσμου, εκπρόσωποι της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφοι, στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων, 

καθώς και πλήθος επισκεπτών.   

Τρία Δίκτυα ενώνουν τις 

δυνάμεις τους για την 

κλιματική αλλαγή 

Το Σάββατο 19 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η 

εκδήλωση – Forum του Δικτύου Πόλεων με 

Λίμνες, στη συνεδριακή αίθουσα της έκθεσης 

Verde tec με θέμα «Τρία Δίκτυα Δήμων 

ενώνουν τις δυνάμεις τους για την κλιματική 

αλλαγή. Ένας διάλογος με αφορμή τον Εθνικό 

Κλιματικό Νόμο».  

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 

Δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος Καπεντζώνης, ο 

Πρόεδρος του Δικτύου ΠΙΝΔΟΣ Δήμαρχος 

Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου και ο Πρόεδρος του 

Δικτύου Δήμων με Ποτάμια Δήμαρχος Λεβαδέων 

Ιωάννης Ταγκαλέγκας, συζήτησαν για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως την 

ορίζει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, αλλά κυρίως 

όπως την ορίζει η πραγματικότητα των περιοχών 

που πλήττονται ολοένα και εντονότερα από τα 

ακραία φυσικά φαινόμενα.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναγνωρίστηκε 

ότι: 

Οι επιπτώσεις από την υπερθέρμανση του 

πλανήτη μεταμορφώνουν το περιβάλλον, 

αυξάνοντας τη συχνότητα και την ένταση των 

ακραίων καιρικών φαινομένων. >>> 

Συνέχεια στη σελίδα 2>>> 

 δασικές πυρκαγιές και οι στιγμιαίες πλημμύρες, 

προκαλούν μαζικές καταστροφές και απώλειες 

ζωών στους Δήμους που εκδηλώνονται. 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Συμμετοχή του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 

στην 4η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών 

Περιβάλλοντος VERDE.TEC 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Μάρτιος – Απρίλιος 2022 

Το περίπτερο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στην έκθεση verde tec 2022 
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Συμμετοχή του Δικτύου στη verde tec 
>>> Συνέχεια από σελίδα 1>>> 

 Στο πλαίσιο αυτό το Δίκτυο έλαβε δύο βραβεία για δράσεις 

του που παρουσιάζονται σε άλλη στήλη του παρόντος 

δελτίου. 

Το περίπτερο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες επισκέφτηκαν 

εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και του πολιτικού κόσμου, 

εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφοι, 

στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και πλήθος 

επισκεπτών.   

Ενημερώθηκαν για την ταυτότητα, τους σκοπούς και τις 

δράσεις του, καθώς και για την ταυτότητα και τις δράσεις 

των Δήμων – μελών του Δικτύου, μέσω πληροφοριακού 

υλικού στο εκθεσιακό περίπτερο. 

 

 

 

>>> Ακραία φαινόμενα που συνδέονται με το κλίμα, όπως 

οι δασικές πυρκαγιές και οι στιγμιαίες πλημμύρες, 

προκαλούν μαζικές καταστροφές και απώλειες ζωών στους 

Δήμους που εκδηλώνονται.  

 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, 

Δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος Καπεντζώνης 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στους Δήμους έχουν 

αρνητικές συνέπειες στην υγεία των πολιτών, στη 

διαθεσιμότητα και ποιότητα του νερού, στην κατανάλωση 

της ενέργειας, στην υποβάθμιση των υποδομών, κ.ά.  

Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος ορίζει ότι η προσαρμογή στην 

κλιματική κρίση  περιλαμβάνει δράσεις για την 

αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών 

επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. 

 
Ο Πρόεδρος του Δικτύου ΠΙΝΔΟΣ, 

Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου 

Αναφέρεται όχι μόνο στην προστασία από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις και στην ελαχιστοποίηση της καταστροφής που 

μπορούν να προκαλέσουν, αλλά και στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που 

μπορεί να προκύψουν. 

 
Ο Πρόεδρος του Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, 
Δήμαρχος Λεβαδεών Ιωάννης Ταγκαλέγκας 

Τα τρία Δίκτυα συμφώνησαν να συνάψουν Σύμφωνο 

Συνεργασίας με αντικείμενο την αμοιβαία συνεργασία τους 

σε θέματα που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τους 

σε θέματα που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τους τομείς: 

1. Της ερμηνείας, ανάλυσης και εξειδίκευσης των 

απαιτήσεων του Εθνικού Κλιματικού Νόμου που 

αφορούν τους Δήμους – μέλη τους. 

2. Την  αξιολόγηση των κινδύνων και των τρωτών σημείων 

των Δήμων στην κλιματική κρίση. 

3. Τη συσχέτιση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης 

Εκπομπών και του Συμφώνου των Δημάρχων για το 

Κλίμα και την Ενέργεια. 

4. Την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή. 

Από τη συνεργασία των τριών Δικτύων εκτιμάται ότι θα 

αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες και πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα για τους Δήμους-μέλη τους, γεγονός που θα 

συμβάλλει στην εφαρμογή του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών των Δήμων 

μελών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία τους καθίσταται 

αξιόλογη και αξιοποιήσιμη για τις περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές, οικονομικές και άλλες γενικά δραστηριότητες 

των Δήμων - μελών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

 
Ο Συντονιστής της συζήτησης Δήμαρχος Χερσονήσου Ιωάννης Σέγκος 

 

Από τη συνεργασία των τριών Δικτύων εκτιμάται ότι θα 

αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες και πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα για τους Δήμους-μέλη τους, γεγονός που θα 

συμβάλλει στην εφαρμογή του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών των Δήμων 

– μελών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία τους 

καθίσταται αξιόλογη και αξιοποιήσιμη για τις 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες γενικά 

δραστηριότητες των Δήμων - μελών εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας. 

 

  

Τρία Δίκτυα ενώνουν τις δυνάμεις τους για την κλιματική αλλαγή 
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Το έργο είναι το πρώτο που υλοποιείται στην Ελλάδα, με 

αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση των φερτών υλών από 

την εκδήλωση ακραίου φυσικού φαινομένου, με 

ταυτόχρονη αξιοποίηση των υλών αυτών, καθώς και 

μέτρηση δεικτών υπολογισμού  περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος και αποδοτικότητας των πόρων, σύμφωνα 

με τον υπολογισμό που προβλέπεται από την Εurostat και 

τα UN-2030. 

Το Έργο αποτελεί πιλοτική δράση, ώστε στη συνέχεια να 

εφαρμοστεί σε Δήμους που αντιμετωπίζουν ανάλογα 

προβλήματα. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος 

Αργιθέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. 

 

 

 

 

Το Βραβείο «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & 

Ευαισθητοποίησης» για το «Πρότυπο Περιβαλλοντικό 

Πρόγραμμα Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης για την 

Προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων», που 

σχεδίασε ο Δήμος Ιωαννιτών, μέλος του Δικτύου Πόλεων 

με Λίμνες. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Δήμο Ιωαννιτών, σε 

συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 

και εκπαιδευτικές μονάδες της πόλης των Ιωαννίνων, στο 

πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την 

προστασία του τοπικού οικοσυστήματος, ώστε σταδιακά 

όλοι οι πολίτες να αναπτύξουν νέες στάσεις, αξίες, απόψεις 

και συμπεριφορές, που θα συμβάλλουν στην προστασία και 

διατήρηση της Προστατευόμενης Περιοχής.  

 

 

 

 

 

Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Τσεχία). 

Το συμπέρασμα είναι ότι με τη συνεργασία φορέων, 

υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης  επιτυγχάνονται και 

μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Βασίλειος Βλέτσας  Αντιδήμαρχος 

Ιωαννιτών, Πρωτογενούς Τομέα, Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης Ιωαννίνων, μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. 
 

Το Βραβείο «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης» για το «Πρότυπο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 

Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης για την Προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων», που σχεδίασε ο Δήμος Ιωαννιτών, 

μέλος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Δήμο Ιωαννιτών, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και 

εκπαιδευτικές μονάδες της πόλης των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την προστασία του 

τοπικού οικοσυστήματος, ώστε σταδιακά όλοι οι πολίτες να αναπτύξουν νέες στάσεις, αξίες, απόψεις και συμπεριφορές, 

που θα συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση της Προστατευόμενης Περιοχής.  

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν  46 σχολικές μονάδες, Προγράμματα Erasmus και ξένα πανεπιστήμια (Τμήμα 

Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Τσεχία). 

 

 

 

O Βασίλειος Βλέτσας, Αντιδήμαρχος Ιωαννιτών 

Τιμητικές διακρίσεις του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 
στην 4η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος VERDE.TEC 

Δύο Τιμητικές διακρίσεις στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες 

Το «Ελληνικό Πράσινο Βραβείο 2022» έλαβε το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες μετά από αξιολόγηση ειδικών επιστημόνων, για 

το έργο του με τίτλο «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Διαχείριση φερτών υλών από πλημμύρες», που υλοποιεί με 

τον Δήμο Αργιθέας, στο πλαίσιο προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, με την επιστημονική υποστήριξη του Καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, κ. Ευθύμιου Λέκκα. 

Ο Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Αργιθέας μέλος του Δικτύου, 
παραλαμβάνει το βραβείο για το έργο «Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή. Διαχείριση φερτών υλών από πλημμύρες», από τον Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Καθηγητή 
ΕΜΠ Κωνσταντίνο Αραβώση, παρουσία του Πρόεδρου του Δικτύου και 

Δημάρχου Δωρίδος Γιώργου Καπεντζώνη. 
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Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ 

Σε πολλά μέρη, απλά δεν γνωρίζουμε πόσο από αυτόν τον πολύτιμο πόρο μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να 

βελτιώσουμε την εξερεύνηση, την παρακολούθηση και την ανάλυση των υπόγειων πόρων για την προστασία και 

την καλύτερη διαχείρισή τους και να συμβάλουμε στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περισσότερα  

 

▪ 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρή λειψυδρία 

▪ το 90% των φυσικών καταστροφών σχετίζονται με το νερό   

▪ 1% αυξάνεται κάθε χρόνο η χρήση του νερού  

▪ Η αρδευόμενη γεωργία αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή νερού με το ποσοστό να κυμαίνεται από 80 - 85% για 

τη χώρα μας. 

  

22/3/2022 Παγκόσμια Ημέρα Νερού 

https://unric.org/el/22-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-2022-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
https://unric.org/el/22-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-2022-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
https://unric.org/el/22-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-2022-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
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Με γραπτή της ερώτηση προς την Κομισιόν, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, ζητά 
ευρωπαϊκή μέριμνα για την υποδοχή των παιδιών προσφύγων από την Ουκρανία. 
Καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, φτάνουν στην Ευρώπη δραματικές 
εικόνες και ιστορίες παιδιών που προσπαθούν να ξεφύγουν από την χώρα που 
χειμάζεται από τον πόλεμο, καθώς εμείς παρακολουθούμε από την ασφάλεια του 
σπιτιού μας.  

Σε αυτό το καινούργιο και ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι 
γειτονικές χώρες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο και υφίστανται το 
μεγαλύτερο μέρος της πίεσης των εισερχόμενων προσφύγων. Η Πολωνία, η 
Ρουμανία και η Μολδαβία, οι οποίες δεν έχουν κλείσει τα σύνορά τους, 
πλήττονται ιδιαίτερα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΕ θα καταστεί αναμφίβολα 
το επόμενο «προσφυγικό λιμάνι». Περισσότερα  

 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Επείγοντα μέτρα με ευρωπαϊκή σφραγίδα  για την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής κρίσης και άμεση παρέμβαση στην αγορά της χονδρικής του 

φυσικού αερίου, ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές ζήτησε η ευρωβουλευτής 

της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη, μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, 

στην συνεδρίαση με θέμα: «Κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή 

οικονομικά, εξασφαλισμένη και  βιώσιμη ενέργεια».  

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν 

Βλάντις Ντομπρόφσκις, παρουσίασε το νέο πακέτο προτάσεων της Κομισιόν 

για την ενέργεια.  

Περισσότερα  

 

  

Χρησιμοποιώντας την μια δικαιολογία μετά την άλλη, η Ελλαδα αποφεύγει εδώ και 14 
χρόνια να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ιπποειδή, η οποία προβλέπει 
την υποχρεωτική ταυτοποίηση και καταγραφή τους. Υπέγραψα για να εφαρμόσει η Ελλάδα 
τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Συλογή Υπογραφών >>>Συλογή Υπογραφών>>> 

Κανείς δεν γνωρίζει πόσα άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια υπάρχουν στην Ελλάδα, που ζουν, 
πως ζουν, πότε και πως αλλάζουν χέρια και που καταλήγουν. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
Ελλάδα δεν εφαρμόζει τον Ενωσιακό Κανονισμό που απαιτεί να είναι τα ιπποειδή 
ταυτοποιημένα και καταγεγραμμένα, και είναι υποχρεωτικός σε όλη την Ευρώπη από το 
2008. Χωρίς ταυτοποίηση και καταγραφή σε μητρώα, τα ιπποειδή παραμένουν όλη τους 
την ζωή ανώνυμα, εκτεθειμένα σε ακραία κακομεταχείριση και την άνευ ορίων 
εκμετάλλευση (παράνομη εμπορία και διακίνηση, παράνομες χρήσεις και σφαγές). 

Περισσότερα  

 

Μαρία Σπυράκη: Η ΕΕ να υποστηρίξει με όλα τα μέσα τους 

πολίτες από την «ενεργειακή καταιγίδα» 

Στέλιος Κούλογλου: Απαιτήστε την προστασία των 

ιπποειδών στην Ελλάδα 

Εύα Καϊλή: Σχέδιο δράσης για την υποδοχή των 

παιδιών προσφύγων από την Ουκρανία 

https://www.evakaili.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4/
https://www.evakaili.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4/
https://www.evakaili.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4/
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%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-n%CE%B4-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%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%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-n%CE%B4-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%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%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-n%CE%B4-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%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%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://www.change.org/p/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-demand-protection-of-equines-in-greece?signed=true&fbclid=IwAR26M7zsM5KvzqgngiOQwPz1fIhyVPh9vyBQEQvrN_KvXtgjUd_WBnCu5hw
https://www.change.org/p/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-demand-protection-of-equines-in-greece?signed=true&fbclid=IwAR26M7zsM5KvzqgngiOQwPz1fIhyVPh9vyBQEQvrN_KvXtgjUd_WBnCu5hw
https://www.change.org/p/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-demand-protection-of-equines-in-greece?signed=true&fbclid=IwAR26M7zsM5KvzqgngiOQwPz1fIhyVPh9vyBQEQvrN_KvXtgjUd_WBnCu5hw
https://www.change.org/p/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-demand-protection-of-equines-in-greece?signed=true&fbclid=IwAR26M7zsM5KvzqgngiOQwPz1fIhyVPh9vyBQEQvrN_KvXtgjUd_WBnCu5hw
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Ο ελληνικός πρωτογενής τομέας στη δίνη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου Τα 

μεγάλα κέντρα της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκηνής και κυρίως η Δύση 

παρακολουθούν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες την εξέλιξη ενός ρωσο-

ουκρανικού πολέμου που φέρει σταδιακά κι εκθεσιακά αλλαγές στο παγκόσμιο 

status-quo, πέρα από όποιες ανησυχίες μπορεί να προκαλεί σε επίπεδα 

κοινωνικής συνοχής, διπλωματίας και διεθνούς πολιτικής. 

Στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις ξεκίνησαν να φαίνονται ήδη από τις πρώτες ημέρες 

του πολέμου κι επιπλέον από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία. >>> 

Άρθρο στο agrocapital.gr Περισσότερα  

Στην κοινή συζήτηση  σχετικά με τις «συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» στην 
Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες παρενέβη η 
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας 
Παπαδάκης στην ομιλία του τόνισε: 

«…Τώρα να δυναμώσει ο αγώνας για κατάργηση των έμμεσων φόρων, των 
πράσινων χαρατσιών  στα καύσιμα και την ενέργεια, με πλαφόν ανά κιλοβατώρα. 
Για εξουσία κι οικονομία με σχεδιασμένη αξιοποίηση του συνόλου των μορφών και 
των πηγών ενέργειας για τις λαϊκές ανάγκες, για να σταματήσει η ενέργεια να είναι 
"εμπόρευμα".» Περισσότερα  

 

Η επιλογή ως υποψήφιος καλύτερος Ευρωβουλευτής της Χρονιάς, στην κατηγορία 
"Υγεία" από το επίσημο περιοδικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "The 
Parliament" αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή. Είχα θέσει ως στόχο να βοηθήσω και 
να στηρίξω τις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των 
συμπολιτών μου. Συνεχίζω αυτή την προσπάθεια έχοντας πλήρη επίγνωση του 
χρέους μου προς το κοινωνικό σύνολο. 

* Είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
αρμόδια Επιτροπή για την απασχόληση και για όλες τις πτυχές της κοινωνικής 
πολιτικής, όπως οι συνθήκες εργασίας, η κοινωνική ένταξη και προστασία, τα 
δικαιώματα εργαζομένων, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η επαγγελματική κατάρτιση και η κάθε μορφή 
διάκρισης στον τόπο εργασίας. Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να δυναμώσει ο αγώνας για την 

κατάργηση των έμμεσων φόρων και των πράσινων 

χαρατσιών της ΕΕ 

Λουκάς Φουρλάς: Υποψήφιος καλύτερος Ευρω-

βουλευτής της Χρονιάς, στην κατηγορία "Υγεία" 

Εμμανουήλ Φράγκος: Ο ελληνικός πρωτογενής 

τομέας στη δίνη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου 

https://www.agrocapital.gr/arthrografia/80465/o-ellinikos-prwtogenis-tomeas-sti-dini-toy-rwso-oykranikoy-polemoy
https://www.agrocapital.gr/arthrografia/80465/o-ellinikos-prwtogenis-tomeas-sti-dini-toy-rwso-oykranikoy-polemoy
https://www.agrocapital.gr/arthrografia/80465/o-ellinikos-prwtogenis-tomeas-sti-dini-toy-rwso-oykranikoy-polemoy
https://www.agrocapital.gr/arthrografia/80465/o-ellinikos-prwtogenis-tomeas-sti-dini-toy-rwso-oykranikoy-polemoy
https://www.agrocapital.gr/arthrografia/80465/o-ellinikos-prwtogenis-tomeas-sti-dini-toy-rwso-oykranikoy-polemoy
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-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5
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-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5
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-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5
https://www.facebook.com/fourlasloucas/posts/413028947291775
https://www.facebook.com/fourlasloucas/posts/413028947291775
https://www.facebook.com/fourlasloucas/posts/413028947291775
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Η προσαρμογή αυξάνοντας την ανθεκτικότητα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη μείωση των καταστροφών. Η 

ενημέρωση είναι κλειδί στην αντιμετώπιση των ακραίων 

καιρικών φαινομένων και των κινδύνων που σχετίζονται 

με το κλίμα, όπως οι καύσωνες, οι έντονες βροχοπτώσεις, 

και οι ξηρασίες. Τα ακραία γεγονότα αναμένεται να 

αυξηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής και προκαλούν 

ήδη σημαντικές οικονομικές απώλειες. 

Η χάραξης πολιτικής σε κάθε επίπεδο πρέπει να 

περιλαμβάνει επικαιροποίηση και προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, με σύγχρονα μέτρα μείωσης του 

κινδύνου καταστροφών. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση 

των ζημιών και κυρίως των απωλειών ανθρώπινων ζωών. 

Περισσότερα  

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 

διαδραματίζουν πολύτιμο ρόλο ως εταίροι του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 

για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και 

κλιματικών προκλήσεων. 

Οι χώρες αυτές βρίσκονται στο στάδιο της 

ένταξης στην ΕΕ ή σε προενταξιακό στάδιο. Για να 

γίνουν πλήρη μέλη της ΕΕ, πρέπει να θέσουν σε 

εφαρμογή ορισμένες πολιτικές.  

Ο περιβαλλοντικός τομέας είναι ένας από τους 

σημαντικότερους τομείς πολιτικής στον οποίο 

σημαντικά νομοθετικά μέτρα πρέπει να 

θεσπιστούν. 

Επιπλέον, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι οι γείτονές 

μας και όλοι γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον δεν 

σταματάει στα σύνορα. Επομένως, η στενή 

συνεργασία σε περιβαλλοντικά θέματα είναι 

επίσης προς το συμφέρον της ΕΕ. 

Προγράμματα ΕΕ 

Η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά 

προκλήσεων, ιδίως όσον αφορά τη ρύπανση του 

αέρα, των υδάτων και του εδάφους, οι οποίες 

μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα μόνο 

όταν υπάρχουν ορθά και αξιόπιστα δεδομένα και 

πληροφορίες. Η περιοχή είναι επίσης ιδιαίτερα 

ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή. Διαθέτει μεγάλες 

εκτάσεις παρθένας φύσης, οι οποίες πρέπει να 

προστατευθούν αποτελεσματικά. 

Περισσότερα  

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη γηραιά 

ήπειρο τα τελευταία 40 χρόνια έκοψαν το νήμα της ζωής 

140 χιλιάδων Ευρωπαίων και προκάλεσαν τεράστιες 

οικονομικές ζημιές. 

H Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

καταγράφει ότι οι καταιγίδες, οι πλημμύρες και άλλα 

ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει οικονομική 

ζημιά, ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 1980 

έως το 2020. 

 

Το φαινόμενο δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκό! 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας σημειώνει ότι 

ο αριθμός των καταστροφών που σχετίζονται με τις 

καιρικές συνθήκες έχει αυξηθεί παγκοσμίως τα τελευταία 

50 χρόνια.  Αν και οι ζημιές αυξήθηκαν, είχαμε πολύ 

λιγότερες ανθρώπινες απώλειες. 

 

  

140 χιλιάδες ζωές και μισό τρισ. € 

κόστισαν τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα τα τελευταία 40 χρόνια 

τα τελευταία 40 χρόνια 

Η γειτονιά της Ελλάδας  

μετέχει στον ΕΟΠ 

https://www.eea.europa.eu/highlights/economic-losses-from-weather-and
https://www.eea.europa.eu/highlights/economic-losses-from-weather-and
https://www.eea.europa.eu/highlights/economic-losses-from-weather-and
https://www.eea.europa.eu/el/articles/oi-chores-ton-dytikon-balkanion
https://www.eea.europa.eu/el/articles/oi-chores-ton-dytikon-balkanion
https://www.eea.europa.eu/el/articles/oi-chores-ton-dytikon-balkanion
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Η πανδημία του COVID-19 
προκάλεσε μια πρωτόγνωρη 
κρίση δημόσιας υγείας 
διεθνώς, ενώ η παγκόσμια 
οικονομία βρέθηκε σε 
πρωτοφανή ύφεση. 

Ο τουρισμός είναι από τους 
πρώτους τομείς που επλή-
γησαν με μεγάλη ταχύτητα και 
ένταση και δοκιμάστηκε 
σκληρά. 

Η Eurostat αποτυπώνει 
μείωση στις διανυκτερεύσεις 
σε ποσοστό 49,1% για τις 
χρονιές 2019 – 2020. 

 

Πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
συνολική δαπάνη για 
διανυκτερεύσεις από Ιούνιο 
έως Σεπτέμβριο το 2020 
ανήλθε στα 779 εκατομ. €, σε 
αντίθεση με το 2019 οπότε και 
ξοδεύτηκαν πάνω από €1,5δις 
ευρώ. 

Στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας αποτυ-
πώνεται η μεγάλη διαφορά 
στις διανυκτερεύσεις από 
διεθνείς τουρίστες. 
Ουσιαστικά το 2020 ο 
τουρισμός «κρατήθηκε» από 
τους τοπικούς πληθυσμούς. 

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση με τους 

βασικούς στατιστικούς Δείκτες και Πίνακες 2021. Σε μια πρώτη μελέτη, ξεχωρίζει 

η στατιστική κατάταξη για τη δυσκολία των Ευρωπαίων πολιτών να πληρώσουν 

για μια εβδομάδα διακοπών, μακριά από το σπίτι τους.  

 

Όπως παρατηρούμε για το 28% των Ευρωπαιων πολιτών είναι σχεδόν ακατόρθωτο 

να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο έξοδο. Σε περαιτέρω ανάλυση τα στοιχεία 

καταγράφουν ότι δεν είναι σε θέση να ξοδέψουν για μια εβδομάδα διακοπών  

περίπου τα δύο πέμπτα του πληθυσμού της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας, της 

Κύπρου, της Κροατίας και της Ελλάδας! 

Το αρνητικό ρεκόρ εντοπίζεται στη Ρουμανία, όπου το ποσοστό του πληθυσμού 

που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ανέρχεται σε ποσοστό 54,1%. Αντιθέτως δεν 

δυσκολεύεται να ξοδέψει περίπου το 90% των Σουηδών και των πολιτών του 

Δουκάτου του Λουξεμβούργου.  

Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Διανυκτερεύσεις 

Ποιοι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να 

πληρώσουν για μια εβδομάδα διακοπές; 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13394938/KS-EI-21-001-EN-N.pdf/ad9053c2-debd-68c0-2167-f2646efeaec1?t=1632300620367
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13394938/KS-EI-21-001-EN-N.pdf/ad9053c2-debd-68c0-2167-f2646efeaec1?t=1632300620367
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13394938/KS-EI-21-001-EN-N.pdf/ad9053c2-debd-68c0-2167-f2646efeaec1?t=1632300620367
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URBACT City Festival 2022 
Το URBACT City Festival 2022 θα πραγματοποιηθεί στο Pantin 
Παρίσι (Γαλλία) στις 14, 15 και 16 Ιουνίου 2022. 
 
Φέτος, το URBACTfest γιορτάζει τις επιτυχίες των πόλεων στα 
δίκτυα του URBACT και σηματοδοτεί τη συμβολική έναρξη του 
URBACT IV, του νέου προγράμματος της ΕΕ για τη βιώσιμη, 
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη. Η εκδήλωση περιλαμβάνεται 
στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και 
θα φιλοξενηθεί σε έναν συναρπαστικό προσωρινό χώρο, στο 
πρώην σιδηροδρομικό χώρο στο Pantin, στην ευρύτερη 
περιοχή του Παρισιού. 
 
Πρόκειται για μια ευκαιρία ενημέρωσης από καλές πρακτικές 
από διάφορους δήμους της ΕΕ και ανταλλαγής πληροφοριών 
από τη χρήση της μεθόδου του URBACT για την 
"Ενσωμάτωση", τη "Συμμετοχή" και τη "Δράση-Μάθηση" για 
θετικές αστικές αλλαγές. 

Περισσότερα  

 
 

Ο τομέας του τουρισμού, οι ευρωπαϊκές ενώσεις 

συντονισμού του τουρισμού, οι πάροχοι επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις με την υποστήριξη της Κομισιόν, συγκρότησαν 

μια ευρεία σύμπραξη δεξιοτήτων για τον τουρισμό.  

 

Στο πρόγραμμα που αναπτύσσεται περιλαμβάνονται 

ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η 

κατάρτιση στην εξυπηρέτηση πελατών και γλωσσικές 

δεξιότητες που μπορούν να βελτιώσουν την 

απασχολησιμότητα στον εν λόγω τομέα.  

 

Ένας από τους στόχους είναι η αύξηση των δραστηριοτήτων 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης κατά 40 % 

για τους εργαζομένους και κατά 80 % για τους ανέργους ως 

το 2025. Δεδομένου ότι το τουριστικό οικοσύστημα της ΕΕ 

έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία του κορονοϊού, η 

επένδυση στις δεξιότητες είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητάς του, την εκπλήρωση των 

οικονομικών και κοινωνικών ευθυνών του τουριστικού τομέα 

και τη διευκόλυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. 

 

Κύριος στόχος είναι η κινητοποίηση πόρων και η παρότρυνση 

όλων των εταίρων να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση του 

εργατικού δυναμικού στα κυριότερα βιομηχανικά 

οικοσυστήματα. Πάνω από 500 οργανισμοί έχουν δεσμευτεί 

να επανειδικεύσουν 1,5 εκατομμύριο άτομα στην Ευρώπη. 

 

Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει επίσης στον απώτερο στόχο 

ως το 2030 τουλάχιστον το 60 % του συνόλου των ενηλίκων 

να καταρτίζεται κάθε χρόνο.  

Περισσότερα  

 

 

Πλατφόρμα Kohesio 
Έργα Συνοχής της ΕΕ στην περιοχή σας 

 
Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας «Kohesio» 
https://kohesio.ec.europa.eu/ Πρόκειται για ολοκληρωμένη 
βάση δεδομένων της ΕΕ που προσφέρει πρόσβαση σε 
πληροφορίες για έργα και δικαιούχους που 
συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής. 
 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα συγκεντρώνει επί του παρόντος 
δεδομένα για περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο έργα και 
περίπου 500.000 δικαιούχους στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. Η παρουσίαση της πλατφόρμας έγινε μετά την κοινή 
συνέντευξη των επιτρόπων Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων 
Ελίζα Φερέιρα και του επιτρόπου για την Απασχόληση και τα 
Κοινωνικά Δικαιώματα, Νικολά Σμιτ, στο πλαίσιο του 8ου 
Φόρουμ για τη Συνοχή, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είναι πως με την πλατφόρμα «Kohesio», η 
διαφάνεια και η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους για τα έργα 
που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι 
σήμερα δυνατή περισσότερο από ποτέ. 

  

Η Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα για την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 

εργαζομένους στον τουριστικό τομέα 

https://urbact.eu/%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF-urbact-city-festival-2022
https://urbact.eu/%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF-urbact-city-festival-2022
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://urbact.eu/%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF-urbact-city-festival-2022
https://europedirect.eliamep.gr/i-epitropi-apeythynei-kalesma-gia-tin-apoktisi-neon-dexiotiton-apo-toys-ergazomenoys-ston-toyristiko-tomea/
https://europedirect.eliamep.gr/i-epitropi-apeythynei-kalesma-gia-tin-apoktisi-neon-dexiotiton-apo-toys-ergazomenoys-ston-toyristiko-tomea/
https://europedirect.eliamep.gr/i-epitropi-apeythynei-kalesma-gia-tin-apoktisi-neon-dexiotiton-apo-toys-ergazomenoys-ston-toyristiko-tomea/
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
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Curabitur suscipit ut orci et sagittis. Aliquam erat volutpat. 

Ut mi justo, condimentum ac consectetur id, euismod vitae 

sem. raesent sagittis vel lacus eget interdum. Aenean 

vehicula turpis nec feugiat vulputate. Suspendisse ligula 

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

Aliquam blandit convallis urna, sed luctus felis tristique sit 

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

laoreet pulvinar neque. Morbi egestas eleifend tortor, nec 

hendrerit mauris commodo vitae. Praesent tellus elit, 

dictum sed viverra vel, vehicula at justo. Phasellus 

pellentesque nisi vitae enim imperdiet, eu molestie enim 

mollis. Maecenas consequat dui sed elementum 

bibendum. Pellentesque vel sapien tempor, tristique eros 

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

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

Suspendisse volutpat tellus vitae aliquam tempus.  

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

Suspendisse dignissim, erat eu sollicitudin adipiscing, arcu 

mi mattis augue, nec pellentesque ligula massa at orci. 

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

rutrum leo. Quisque dictum auctor magna, nec 

condimentum risus aliquam vitae. Etiam a massa in enim 

posuere semper quis ut turpis. In sodales libero id lectus 

pulvinar, et eleifend tortor dignissim. Curabitur sagittis 

porta varius. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Phasellus tristique consectetur sapien, vel ultrices neque 

dapibus sit amet.  

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

magna. Maecenas non vehicula risus, mattis vehicula arcu. 

Cras cursus felis id lectus venenatis, et dapibus odio 

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

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

amet nec purus. Etiam placerat fringilla velit, sed 

consequat urna imperdiet eu.  

Pellentesque lacus massa, accumsan sodales purus vitae, 

euismod facilisis est. Duis suscipit posuere libero eu 

venenatis. Duis nibh sapien, convallis id massa dapibus, 

tempus mattis erat. Proin tincidunt vehicula mattis. Morbi 

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

suscipit, arcu id lobortis faucibus, ipsum elit sollicitudin 

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

mauris a lacinia lacinia. Phasellus magna nibh, bibendum 

sit amet imperdiet nec, faucibus id sem. Nunc ornare 

laoreet nunc, a volutpat quam congue vel. Curabitur in 

congue massa. Suspendisse potenti. Nunc sodales 

vestibulum leo aliquet fermentum.  

Praesent pretium odio nec erat mattis imperdiet. Proin in 

odio iaculis, hendrerit metus sit amet, molestie lorem. 

Quisque ullamcorper velit ut aliquam volutpat. Quisque ut 

sapien at felis sagittis mollis. Aenean bibendum velit non 

tortor mollis, ultrices lobortis risus pulvinar. Maecenas 

dapibus eget leo sit amet fermentum. Sed sit amet massa 

ornare, egestas nulla eget, ultrices dolor. Vivamus vel 

egestas augue. In ut orci tristique, ullamcorper libero eu, 

eleifend tellus. Proin ornare odio in felis feugiat 
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