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Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 4 Νοεμβρίου 2022, ο 

Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και Δήμαρχος Δωρίδος 

κ. Γιώργος Καπεντζώνης, με τον  Πρόεδρο του Τμήματος 

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής 

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή κ. Ιωάννη 

Παπαδόπουλο, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, 

στην έδρα του Τμήματος στην Καρδίτσα. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι κ.κ. Γιώργος Καπεντζώνης και 

Ιωάννης Παπαδόπουλος παρουσίασαν  τα πεδία των κοινών 

πρωτοβουλιών και δράσεων, που θα αναληφθούν και 

ανακοίνωσαν την άμεση σύσταση κοινών Ομάδων Επιστημονικού 

Έργου, προς υλοποίηση εξειδικευμένων Προγραμματικών 

Συμφωνιών, ενώ τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία της υπογραφής 

του Συμφώνου Συνεργασίας, μεταξύ των δύο μερών.  

Τα Σύμφωνο αφορά κοινές  δράσεις έρευνας, ενημέρωσης, 

εκπαίδευσης, δικτύωσης, υλοποίησης μελετών και έργων σε 

θέματα κλιματικής αλλαγής, κοινωνικής οικονομίας, κυκλικής 

οικονομίας και βιοοικονομίας, ορεινής οικονομίας και 

καινοτομίας. 

Ως αφετηρία της συνεργασίας είναι η υλοποίηση του πρότυπου 

και καινοτόμου έργου διαχείρισης της βιομάζας, που 

παρασύρεται και συσσωρεύεται   >>> Συνέχεια στη σελίδα 2 

No water. No life. -  No blue. No green. 

Χωρίς νερό. Δεν υπάρχει ζωή! 

Χωρίς μπλε. Δεν υπάρχει πράσινο! 

 

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στο νερό είναι θεμελιώδεις. Με σύνθημα 

«No water. No life. -  No blue. No green.» 

επικοινωνεί στα Social Media τα μέτρα για το νερό. 

Στην Ευρώπη υπάρχει στοχευμένη δράση 

ενθαρρύνοντας τεχνικές εξοικονόμησης νερού, τόσο 

στον γεωργικό όσο και στον βιομηχανικό τομέα.  

>>> Συνέχεια στη σελίδα 5 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Σύμφωνο Συνεργασίας 

Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 

Τμήματος Δασολογίας Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Νοέμβριος 2022 

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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προσφέρει τροφή και να φιλτράρει πόσιμο νερό κατάλληλο για 
κατανάλωση στον παγκόσμιο πληθυσμό που θα φτάσει σχεδόν 
τα 10 δισεκατομμύρια έως το 2050». 

Τα πεδία συνεργασίας των δύο μερών  περιλαμβάνουν: 

• Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των δράσεων του 
Δικτύου. 

• Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσεων βιώσιμης 
και αειφορικής ανάπτυξης. 

• Υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. 

• Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 
δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε θέματα που 
σχετίζονται με τα κοινά ενδιαφέροντα και πεδία δράσης των 
δύο φορέων. 

• Συμμετοχή από κοινού σε αναπτυξιακά προγράμματα και 
υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση σχετικών 
προγραμμάτων. 

•  Ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 

• Συμμετοχή σε κοινά δίκτυα συνεργειών. 

• Κοινές δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης 
φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

• Ανάπτυξη συνεργειών στους τομείς της Εκπαίδευσης, 
Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Πολιτισμού. 

• Ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων στην ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δικτύου 
Πόλεων με Λίμνες, καθώς και την κοινωνική ευαισθητοποίηση 
και αλληλεγγύη. 

• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την προσέγγισή 
τους μέσα από το φυσικό περιβάλλον και την αειφορία. 

• Υποβοήθηση των πολιτών να πάρουν μέρος σε ορισμένες από 
τις σημαντικότερες συζητήσεις της εποχής μας. 
 

 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι: 
Μιχάλης Βραχνάκης Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Χρήστος Γκρέκος Συντονιστής Δικτύου Δήμων 
Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ, Δημήτρης Ζάκης Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου Δικτύου Πόλεων με Λίμνες & Δημοτικός Σύμβουλος 
Σερβίων, Στέφανος Θεολόγης Αντιδήμαρχος Καρδίτσας, Ιωάννης 
Καζόγλου Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Αντώνης Καραγιώργος, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γλυκερία Καραγκούνη Καθηγήτρια 
Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Έλενα Μουρελάτου, 
Επιστημονική Συνεργάτης Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, Βασιλική 
Ξηροφώτου Αντιδήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Χρήστος Παπάρας 
Αντιδήμαρχος Δομοκού, Μιχάλης Σκαρβέλης Καθηγητής 
Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ανδρέας Στεργίου 
Πρόεδρος Δικτύου Δήμων Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ & Δήμαρχος 

μετά από ένα πλημμυρικό φαινόμενο. Στο αντικείμενο αυτό το 
διδακτικό και ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημιακού 
Τμήματος ΔΕΞΥΣ έχει να αναπτύξει πρωτοποριακές 
τεχνολογικές εφαρμογές και συστήματα ευρείας εφαρμογής, 
ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό αντικείμενο δράσης του 
Δικτύου Πόλεων με Λίμνες,  καθώς ήλθε αντιμέτωπο με τις 
τεράστιες ποσότητες βιομάζας που παρασύρθηκαν κατά τη 
διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών του «Ιανού». 

 
Σημείο αναφοράς αποτελεί η υλοποίηση του πρώτου 

στην Ελλάδα έργου συλλογής, ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης φερτών υλών από φυσικές 
καταστροφές στο Δήμο Αργιθέας. Το συγκεκριμένο έργο 
θεραπεύει τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής του 
«Ιανού» εισάγοντας παράλληλα κανόνες Κυκλικής Οικονομίας 
και  μέτρησης δεικτών υπολογισμού του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος και της αποδοτικότητας των πόρων. 
Υλοποιήθηκε και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο  του 
προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους Πολίτες», 
του  Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, από το Δήμο Αργιθέας και το Δίκτυο Πόλεων με 
Λίμνες,  σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & 
Γεωπεριβάλλοντος, με στόχο να αποτελέσει πιλοτική 
δράση,  για να εφαρμοστεί στη συνέχεια από τους Δήμους - 
Μέλη του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες,  που αντιμετωπίζουν 
ανάλογα προβλήματα. 

Επιστημονικές παρουσιάσεις έγιναν στο πλαίσιο της 
τελετής υπογραφής, σχετικές με τα αντικείμενα δράσης των 
δύο φορέων από  τους κ. Έλενα Μουρελάτου, Πολιτικό 
Μηχανικό-Τεχνικό Σύμβουλο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 
και τον κ. Μάριο Τρίγκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που τόνισαν ότι: «πολύ λίγοι 
γνωρίζουν ότι το μέλλον μας εξαρτάται από το λεπτό στρώμα 
που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας. Το έδαφος και η 
πληθώρα των οργανισμών που ζουν σε αυτό μας παρέχουν 
τροφή, βιομάζα και ίνες καθώς και πρώτες ύλες, που 
ρυθμίζουν τους κύκλους των υδάτων, του άνθρακα και των 
θρεπτικών στοιχείων και καθιστούν δυνατή τη ζωή στην ξηρά. 
Χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για την παραγωγή λίγων 
εκατοστών αυτού του μαγικού χαλιού. Το έδαφος φιλοξενεί 
πάνω από το 25% του συνόλου της βιοποικιλότητας στον 
πλανήτη και αποτελεί το θεμέλιο των τροφικών αλυσίδων που 
προσφέρουν τροφή για την ανθρωπότητα και τη υπέργεια 
βιοποικιλότητα. Αυτό το εύθραυστο στρώμα αναμένεται να 
προσφέρει τροφή και να φιλτράρει πόσιμο νερό κατάλληλο για 
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στρατηγικές και μεθόδους, για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και την προώθησης της κλιματικής ουδετερότητας 
αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα, αλλά και την 
πρωτοποριακή συμβολή του επιστημονικού ερευνητικού 
έργου, της τεχνολογίας και καινοτομίας σε αυτούς τους 
τομείς», επισημαίνοντας ότι το Τμήμα Δασολογίας, 
Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διακρίνεται για 
την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη συνεργασίας, έχει 
θεσπίσει το όραμά του, που μεταξύ άλλων στοχεύει στη 
διάχυση της γνώσης την οποία παράγει και διαθέτει και τη 
δυναμική διασύνδεσή του με την κοινωνία για βιώσιμη 
περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, ενώ 
αποτελεί το μοναδικό και πρωτοπόρο Πανεπιστημιακό Τμήμα 
στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο αντικείμενο». 

 

 

  

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση των 
παρευρισκομένων στα εργαστήρια και τους άλλους χώρους 
λειτουργίας  του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & 
Σχεδιασμού, όπου είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από 
κοντά το σημαντικό έργο, αλλά και τον πρότυπο εξοπλισμό 
που διαθέτει και αξιοποιεί το συγκεκριμένο Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Νώντας Τριβήλος, Μηχανικός - 
Τεχνικός Συνεργάτης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. 

 

 

 

Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Έλενα 
Μουρελάτου, Επιστημονική Συνεργάτης Δικτύου Πόλεων με 
Λίμνες, Βασιλική Ξηροφώτου Αντιδήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, 
Χρήστος Παπάρας Αντιδήμαρχος Δομοκού, Μιχάλης 
Σκαρβέλης Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Ανδρέας Στεργίου Πρόεδρος Δικτύου Δήμων 
Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ & Δήμαρχος Αργιθέας, Νώντας Τριβήλος 
Επιστημονικός Συνεργάτης Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, Μάριος 
Τρίγκας Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 
 

 

O κ. Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με 
Λίμνες και Δήμαρχος Δωρίδος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: « 
Με την  υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, το Δίκτυο 
Πόλεων με Λίμνες και το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, τις 
υποδομές, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες τους, στο πλαίσιο 
των σκοπών και του θεσμικού τους ρόλου, προκειμένου να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις, με 
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση και 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στους Δήμους 
μας. Επισήμανε το γεγονός ότι το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, ως 
φορέας των Ελληνικών Δήμων, που εξειδικεύεται σε δράσεις 
και έργα προστασίας του περιβάλλοντος και των λιμναίων 
οικοσυστημάτων των Δήμων μελών του, σύμφωνα με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Εθνικού 
Κλιματικού Νόμου, αποτελεί ταυτόχρονα θεμελιώδη πυλώνα, 
ως supporter  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων». 

 

Ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του 
Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού  του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δήλωσε μεταξύ άλλων 
ότι:  «Οι  δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
Συμφώνου Συνεργασίας διέπονται από καινοτόμες 
στρατηγικές και μεθόδους, για την προώθηση της βιώσιμης 
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Ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται από το Μέσο 

Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει 

την ανθεκτικότητά της για την αντιμετώπιση των 

φυσικών και περιβαλλοντικών καταστροφών. Η 

Ελλάδα πλήττεται από όλο και συχνότερα ακραία 

καιρικά φαινόμενα που προκαλούν αυξανόμενο 

αριθμό πυρκαγιών και πλημμυρών, όπως ήταν οι 

πρωτοφανείς πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. 

Το έργο θα περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας 

στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 

πολιτικής προστασίας, την κατάρτιση ενός σχεδίου 

δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για τη διαχείριση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία 

ενός ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού των 

διάφορων φορέων και των οργανισμών πολιτικής 

προστασίας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. 

Το Τεχνικό Μέσο Υποστήριξης παρέχει σε όλα τα 

κράτη μέλη εμπειρογνωμοσύνη για την υλοποίηση 

μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη. Η 

στήριξη που προσφέρει η Επιτροπή βασίζεται στη 

ζήτηση και είναι εξατομικευμένη για το κάθε 

κράτος μέλος. Από το 2017, το Πρόγραμμα Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και το Τεχνικό 

Μέσο Υποστήριξης έχουν υποστηρίξει πάνω από 

1.400 μεταρρυθμιστικά έργα σε όλα τα κράτη μέλη. 

Πέρυσι, το TSI στήριξε ένα έργο του ελληνικού 

Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής, για να βοηθήσει την Ελλάδα 

στην αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής των 

πυρκαγιών της βόρειας Εύβοιας, στην 

αποκατάσταση και στην ανάσχεση της απώλειας 

βιοποικιλότητας.     

Περισσότερα  

 

Στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε 

στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά το πρώτο 

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Απασχόληση και τα 

Κοινωνικά Δικαιώματα, με θέμα: «Η κοινωνική 

διάσταση της πράσινης μετάβασης». 

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατέστησε 

ακόμα πια αναγκαία την επιτάχυνση της πράσινης 

μετάβασης και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού 

εφοδιασμού μας, ενόψει και της αύξησης των 

τιμών της ενέργειας. Για να επιτευχθούν οι 

κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ, οι πολιτικές πρέπει 

να διασφαλίζουν ότι η μετάβαση είναι κοινωνικά 

δίκαιη και ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο. 

Ευρωπαίοι φορείς λήψης αποφάσεων και 

κορυφαίοι εμπειρογνώμονες έκαναν έναν 

απολογισμό των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και 

συζήτησαν ρηξικέλευθες λύσεις για το μέλλον. 

Η εκδήλωση συμπίπτει με την 5η επέτειο του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο 

οποίος καθορίζει 20 κατευθυντήριες αρχές για μια 

ισχυρή κοινωνική Ευρώπη.  

 

Το #EUSocialForum είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 

εκδήλωση για την απασχόληση και τα κοινωνικά 

δικαιώματα στην Ευρώπη. Περισσότερα  

 

  

Η Επιτροπή βοηθάει την 

Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις 

φυσικές και περιβαλλοντικές 

καταστροφές με το TSI 

Η κοινωνική διάσταση της 

πράσινης μετάβασης 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_el
https://www.eusocialforum.eu/eu/home
https://www.eusocialforum.eu/eu/home
https://www.eusocialforum.eu/eu/home
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 Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 

2030 θέτει ποσοτικούς στόχους για την 

αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, συμπεριλα-

μβανομένης της αποκατάστασης 25.000 

χιλιομέτρων ποταμών ελεύθερης ροής και δίνει 

κατευθυντήριες γραμμές στις χώρες μέλη ώστε να 

μπορούν να επιτύχουν καλή κατάσταση ή 

δυνατότητες σε όλα τα υδατικά συστήματα έως το 

2027. Περισσότερα  

 
 

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στο νερό είναι θεμελιώδεις. Με σύνθημα 

«No water. No life. -  No blue. No green.» 

επικοινωνεί στα Social Media τα μέτρα για το νερό. 

Στην Ευρώπη υπάρχει στοχευμένη δράση 

ενθαρρύνοντας τεχνικές εξοικονόμησης νερού, 

τόσο στον γεωργικό όσο και στον βιομηχανικό 

τομέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No water. No life. -  No blue. No green. 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/posts/501806881984446
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/posts/501806881984446
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/posts/501806881984446
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
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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Ηχηρό μήνυμα επείγουσας δράσης γα την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, εστάλη 
από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου προβλήθηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε 
στην αίθουσα  Yehudi Menuhin, η συναυλία που δόθηκε το Μάιο στη Δήλο για την 
προστασία του πλανήτη με τίτλο "Alpha Mission Delos & Οι [αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές". 

Την εκδήλωση  διοργάνωσαν η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη και η 
πρόεδρος του World Human Forum Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Η συναυλία της Δήλου 
αποτέλεσε  μια συλλογική πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας 
για τον πλανήτη, συνδυάζοντας την επιστήμη, την τεχνολογία του διαστήματος τη 
μυθολογία και την τέχνη. 

Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Σας γράφω από το Σαρμ Ελ-Σεΐκ της Αιγύπτου, που βρίσκομαι ως μέλος της 

αντιπροσωπείας του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου για τρίτη χρονιά στην ετήσια διεθνή 

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP27), που 

πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε αφρικανικό έδαφος. 

Τα νέα δεν είναι καλά. Έχουν στερέψει οι στερεοτυπικές φράσεις για να περιγράψουν 

αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη. Περιοχές εγκαταλείπονται γιατί δεν είναι πλέον 

βιώσιμες, οικονομίες και κοινωνίες καταστρέφονται ακόμα και εντός των ΗΠΑ, όχι μόνο 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο του νότιου ημισφαίριου, εδάφη βυθίζονται στο νερό, έχουμε 

φωτιές που δεν σβήνουν και έντονες βροχοπτώσεις που φέρνουν χείμαρρους μέσα στις 

πόλεις μας, ενώ οι υποδομές κάθε μορφής - από διαχείριση υδάτων μέχρι υγείας - 

καταρρέουν.  

Περισσότερα  

  

Άµεσα νοµικά µέτρα και ισχυρά εργαλεία για την εξακρίβωση της ηλικίας των χρηστών 

στις διαδικτυακές πλατφόρµες και τις εφαρµογές γνωριµιών, ζητά από την Επιτροπή η 

Αντιπρόεδρος του ΕΚ, Εύα Καϊλή, σε ερώτησή της µε αφορµή την υπόθεση της 12χρονης. 

Πιο συγκεκριµένα, επισηµαίνει πως µέσω της τεχνητής νοηµοσύνης µπορεί να 

επαληθευτεί η ταυτότητα του χρήστη, ρωτώντας την Κοµισιόν για τους τρόπους που 

µπορεί να αξιοποιηθεί µε τον πιο κατάλληλο τρόπο η τεχνολογία αυτή. 

Παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να θέσει σαφείς κανόνες για τους παρόχους 

διαδικτυακών υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας και διασφαλίζοντας πως ενσωµατώνουν 

ισχυρά εργαλεία για την προστασία των παιδιών από πιθανή κακοποίηση µέσω 

διαδικτύου. 

Περισσότερα  

 

Πέτρος Κόκκαλης: Το ρεαλιστικό κοίτασμα της Ελλάδας είναι 

ο ήλιος, ο αέρας και το νερό. #COP27  

Εύα Καϊλή (ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ) - Άµεσες νοµικές ενέργειες για την 

προστασία των παιδιών 

Στο Ευρωκοινοβούλιο η συναυλία της Δήλου για τον πλανήτη με 

πρωτοβουλία της προέδρου του World Human Forum 

Αλεξάνδρας Μητσοτάκη και της ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη 

https://worldhumanforum.earth/a-concert-with-a-mission-from-the-sacred-island-of-delos-to-the-european-parliament/
https://worldhumanforum.earth/a-concert-with-a-mission-from-the-sacred-island-of-delos-to-the-european-parliament/
https://worldhumanforum.earth/a-concert-with-a-mission-from-the-sacred-island-of-delos-to-the-european-parliament/
https://www.petroskokkalis.eu/post/to-realistiko-koitasma
https://www.petroskokkalis.eu/post/to-realistiko-koitasma
https://www.petroskokkalis.eu/post/to-realistiko-koitasma
https://www.evakaili.gr/%ce%ac%c2%b5%ce%b5%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%bd%ce%bf%c2%b5%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/
https://www.evakaili.gr/%ce%ac%c2%b5%ce%b5%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%bd%ce%bf%c2%b5%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/
https://www.evakaili.gr/%ce%ac%c2%b5%ce%b5%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%bd%ce%bf%c2%b5%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/
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Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης ρωτάει την Κομισιόν εάν ο 

Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (UCPM) μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την επούλωση των πληγών από τα φυσικά φαινόμενα στην 

Κρήτη. Επιπλέον εάν διατίθενται αδιάθετα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείο Συνοχής, με σκοπό την 

ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την πρόληψη και τον μετριασμό των 

πλημμυρικών καταστροφών. 

Περισσότερα  

Ακόμα δύο άνθρωποι προστέθηκαν στον μαύρο κατάλογο όσων έχουν χάσει τη ζωή 

τους στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια από τις πλημμύρες, με το Λασίθι και το 

Ηράκλειο να βρίσκονται αυτή τη φορά στο επίκεντρο των τεράστιων καταστροφών, 

υπογραμμίζει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ σε ερώτηση που κατέθεσε 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε αυτήν την κακοκαιρία, όπως και στις 

προηγούμενες, οι αιτίες των καταστροφών είναι οι ίδιες: παντελής έλλειψη 

αντιπλημμυρικών έργων, υποδομών, απαραίτητων έργων συντήρησης, ενώ ακόμα 

και οι σχετικές μελέτες, βρίσκονται σε πολλές περιπτώσεις στα συρτάρια, αφού δεν 

ιεραρχούνται - όπως παραδέχτηκαν και δήμαρχοι των πληγεισών περιοχών - βάσει 

της «πράσινης στρατηγικής μετάβασης» και της λογικής κόστους - οφέλους που 

διαπνέει τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και την ίδια την ΕΕ όπως και τις 

χρηματοδοτήσεις της. Περισσότερα   

Η Ευρωβουλευτής κα Ελένη Σταύρου, στη δήλωσή της προς τους 
δημοσιογράφους, είπε τα ακόλουθα: 

«Είμαι ευτυχής που από σήμερα θα υπηρετώ την πατρίδα μου ως μέλος ενός 
κορυφαίου διεθνούς θεσμού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ 
πρωτίστως τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού που με εμπιστεύτηκε με την 
ψήφο του.  

… 

Θα διαδεχθώ τον αγαπητό Λευτέρη Χριστοφόρου, έναν εξαίρετο υπηρέτη της 
πατρίδας, και πιστεύω ότι με τις ακαδημαϊκές μου γνώσεις, τις εμπειρίες και τα 
προσόντα, και τη θητεία μου στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Άμυνας και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα τα καταφέρω». 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Ερώτηση για 

τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κρήτη. 

Κυπριακή Αντιπροσωπεία: Ανακηρύχθηκε Ευρωβουλευτής  

η Ελένη Σταύρου στη θέση του Λευτέρη Χριστοφόρου 

Εμμανουήλ Φράγκος: Αίτημα ευρωπαϊκής 

παρέμβασης για παροχή στήριξης στην Κρήτη 

κατόπιν των φυσικών καταστροφών 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-003557_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-003557_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-003557_EL.html
https://www.902.gr/eidisi/eyrovoyli/309863/erotisi-gia-tis-katastrofikes-plimmyres-stin-kriti-me-dyo-nekroys
https://www.902.gr/eidisi/eyrovoyli/309863/erotisi-gia-tis-katastrofikes-plimmyres-stin-kriti-me-dyo-nekroys
https://www.902.gr/eidisi/eyrovoyli/309863/erotisi-gia-tis-katastrofikes-plimmyres-stin-kriti-me-dyo-nekroys
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Η Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για 

τον τερματισμό της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, 

σύμφωνα με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με 

ορίζοντα το 2030. Το αναθεωρημένο σχέδιο έχει τέσσερις 

βασικές προτεραιότητες: 

 

• Την πρόληψη της παράνομης εμπορίας άγριων 

ειδών και την αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της. 

• Την ενίσχυση του νομικού πλαισίου και του 

πλαισίου πολιτικής κατά της παράνομης εμπορίας 

άγριων ειδών. 

• Την επιβολή των κανονισμών και των πολιτικών 

για την αποτελεσματική καταπολέμηση της 

παράνομης εμπορίας άγριων ειδών. 

• Την ενίσχυση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης 

των χωρών προέλευσης, κατανάλωσης και 

διαμετακόμισης κατά της παράνομης εμπορίας 

άγριων ειδών. 

Η παράνομη εμπορία άγριων ειδών αποτελεί αιτία 

απώλειας της βιοποικιλότητας, μπορεί να αποδυναμώσει 

σε μεγάλο βαθμό τους άγριους πληθυσμούς χλωρίδας και 

πανίδας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τους οδηγήσει 

σε εξαφάνιση. Η παράνομη εμπορία άγριων ειδών έχει 

επίσης καταστροφικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, 

καθώς η καταστροφή των οικοσυστημάτων που μπορεί 

να προκύψει από τη λαθροθηρία και την παράνομη 

εμπορία συχνά στερεί από τις τοπικές κοινότητες νόμιμες 

και βιώσιμες μορφές εισοδήματος. 

Περισσότερα  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε την 

εκταμίευση σχεδόν 720 εκ. ευρώ από το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της ΕΕ για φυσικές καταστροφές σε 

επτά χώρες της ΕΕ το 2021. 

Η ενίσχυση ύψους 718,5 εκ. ευρώ από το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) θα 

κατανεμηθεί ως εξής. 

• 612,6 εκ. ευρώ για τη Γερμανία 

• 87,7 εκ. ευρώ για το Βέλγιο 

• 4,7 εκ. ευρώ για την Ολλανδία 

• 1,8 εκ. ευρώ για το Λουξεμβούργο 

• 797.520 ευρώ για την Αυστρία 

Ελλάδα: 1,4 εκ. ευρώ θα δοθούν 

για τον σεισμό στην Κρήτη. 

Το Ταμείο δημιουργήθηκε σε συνέχεια των 

σοβαρών πλημμυρών στην Κεντρική Ευρώπη το 

καλοκαίρι του 2002. Από τότε έχει χρησιμοποιηθεί 

για 100 καταστροφές, καλύπτοντας πολλά και 

διάφορα καταστροφικά γεγονότα, όπως 

πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, 

καταιγίδες και ξηρασίες. Το Ταμείο έχει επίσης 

κινητοποιηθεί για 20 παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

στον τομέα της δημόσιας υγείας. Μέχρι στιγμής 

έχει παρασχεθεί στήριξη σε 28 διαφορετικές 

ευρωπαϊκές χώρες για ποσό άνω των 7 δισ. ευρώ. 

Περισσότερα           

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

Βιοποικιλότητα: Ισχυρότερα 

μέτρα κατά της παράνομης 

εμπορίας άγριων ειδών 

Σχεδόν 720 εκ. ευρώ σε 
επτά χώρες για φυσικές 

καταστροφές το 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6538
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20221114IPR53917/schedon-720-ek-euro-se-epta-chores-gia-fusikes-katastrofes-to-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20221114IPR53917/schedon-720-ek-euro-se-epta-chores-gia-fusikes-katastrofes-to-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20221114IPR53917/schedon-720-ek-euro-se-epta-chores-gia-fusikes-katastrofes-to-2021
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 Μετά τον τερματισμό των εργασιών της COP27 στην 
Αίγυπτο, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ 
Λάιεν παραχώρησε την ακόλουθη δήλωση 
αντικατοπτρίζοντας τα γενικά συμπεράσματα. 
 «Στην COP27 κάναμε ένα μικρό βήμα προς την 
κλιματική δικαιοσύνη, ωστόσο πρέπει να κάνουμε 
πολλά περισσότερα για τον πλανήτη μας. 
Αντιμετωπίσαμε ορισμένα από τα συμπτώματα του 
ασθενούς, αλλά δεν θεραπεύσαμε τον πυρετό του. 
Χαίρομαι που η COP27 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη 
χρηματοδότηση των απωλειών και των ζημιών και 
έθεσε τα θεμέλια για μια νέα μέθοδο αλληλεγγύης 
μεταξύ όσων έχουν ανάγκη και όσων μπορούν να 
βοηθήσουν. Αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη. 
Πρόκειται για ένα βήμα ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη προόδου, διότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής 
δράση κατά της κλιματικής αλλαγής χωρίς κλιματική 
δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είναι ο 
κορυφαίος χορηγός χρηματοδότησης για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Χαίρομαι που επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή 
μας να στηρίξουμε τους πλέον ευάλωτους στον 
πλανήτη μας μέσω μιας πρώτης συνεισφοράς για τις 
απώλειες και τις ζημίες. 
 Η COP27 διατήρησε ζωντανό τον στόχο του 1,5 
βαθμού Κελσίου. Δυστυχώς, όμως, δεν απέφερε 
αποτελέσματα ως προς τη δέσμευση των μεγαλύτερων 
φορέων εκπομπής του κόσμου να καταργήσουν 
σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα, ούτε νέες δεσμεύσεις για 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η ΕΕ θα 
συνεχίσει την πορεία της, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και του REPowerEU, διότι είναι 
σημαντικό να διατηρήσουμε τη φιλοδοξία της 
συμφωνίας του Παρισιού. 

σημαντικό να διατηρήσουμε τη φιλοδοξία της 
συμφωνίας του Παρισιού.» 
 Όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι ο 
περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C 
απαιτεί ταχείες, βαθιές και διαρκείς μειώσεις των 
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
μειώνοντάς τες κατά 43 % έως το 2030 σε σχέση με τα 
επίπεδα του 2019. Αναγνώρισαν επίσης ότι αυτό 
απαιτεί επιτάχυνση της δράσης κατά την κρίσιμη αυτή 
δεκαετία και επανέλαβαν την έκκληση του συμφώνου 
της Γλασκόβης για το κλίμα να επικαιροποιηθούν, όπως 
απαιτείται, οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ), 
ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον στόχο της 
συμφωνίας του Παρισιού για τη θερμοκρασία, έως το 
τέλος του 2023. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι το σύμφωνο 
της Γλασκόβης για το κλίμα θα καθοδηγήσει ένα νέο 
πρόγραμμα εργασίας για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, ώστε να ενθαρρύνει τα μέρη να 
ευθυγραμμίσουν τους στόχους και τις δράσεις τους με 
στόχο τις καθαρές μηδενικές εκπομπές. 
 Όσον αφορά τις απώλειες και τις ζημίες, τα μέρη 
αποφάσισαν να θεσπίσουν νέες ρυθμίσεις 
χρηματοδότησης για την παροχή βοήθειας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες 
στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι 
εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ένα νέο ταμείο με 
έμφαση στην αντιμετώπιση των απωλειών και των 
ζημιών, που θα συσταθεί από μεταβατική επιτροπή, η 
οποία θα εξετάσει επίσης την επέκταση των πηγών 
χρηματοδότησης. 
Περισσότερα  

 

  

COP27: Η ΕΕ καλεί όλα τα μέρη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 

τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 °C 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-symfonei-me-ton-symbibasmo-tis-cop27-na-diatirithei-zontani-i-symfonia-toy-parisioy-kai-na-2022-11-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-symfonei-me-ton-symbibasmo-tis-cop27-na-diatirithei-zontani-i-symfonia-toy-parisioy-kai-na-2022-11-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-symfonei-me-ton-symbibasmo-tis-cop27-na-diatirithei-zontani-i-symfonia-toy-parisioy-kai-na-2022-11-21_el
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Περισσότερα  

 

 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της 

οικονομίας της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 905 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου 

CO2 (CO2-eq), αύξηση 3% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2021.  

Η τεκμηριωμένη αύξηση σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την επίδραση της 

οικονομικής ανάκαμψης, η οποία μπορεί να αντληθεί από την αύξηση του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), μετά την απότομη μείωση της 

δραστηριότητας λόγω της κρίσης COVID-19. 

 

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία τριμηνιαίων εκτιμήσεων για 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά οικονομική δραστηριότητα που 

δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις για τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου συμπληρώνουν τριμηνιαία κοινωνικοοικονομικά 

δεδομένα, όπως το ΑΕΠ ή η απασχόληση. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια 

χούφτα ευρήματα από το πιο λεπτομερές άρθρο Statistics Explained σχετικά 

με τις τριμηνιαίες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις 

περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν η «μεταποίηση» (23%), 

η «ηλεκτρική ενέργεια, η παροχή φυσικού αερίου» (19%) και τα «νοικοκυριά» 

(17%) και ακολουθούν οι «μεταφορές». και αποθήκευση» (14%) και «γεωργία» 

(13%).  Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Η κοινωνική διάσταση 

της πράσινης 

μετάβασης 

Ευρωβαρόμετρο: Εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου ανά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας. 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221115-2
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221115-2
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221115-2
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Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

REPowerEU, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές θα θεωρείται ότι εξυπηρετούν υπέρτερο δημόσιο 

συμφέρον. Αυτό θα επιτρέψει σε νέες διαδικασίες 

αδειοδότησης να επωφεληθούν άμεσα από απλουστευμένη 

αξιολόγηση όσον αφορά συγκεκριμένες παρεκκλίσεις που 

προβλέπονται στην περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Επιπλέον, 

η πρόταση αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής ορισμένων 

κανόνων που προβλέπονται στις οδηγίες της ΕΕ για τα πτηνά και 

τους οικοτόπους, προκειμένου να εξαλειφθούν τα σημεία 

συμφόρησης στη διαδικασία αδειοδότησης για ορισμένα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. *** Στα παραπάνω αναμένουμε 

λεπτομέρειες, καθότι δημοσιεύθηκε μόλις πριν 20 ημέρες. 

Μαζί με τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού μας και την 

εξοικονόμηση ενέργειας, η ανάπτυξη περισσότερων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί μέρος του σχεδίου της 

ΕΕ για τον τερματισμό της εξάρτησής μας από τα ρωσικά ορυκτά 

καύσιμα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνουν τη ζήτηση 

της ΕΕ για ορυκτά καύσιμα στους τομείς της ηλεκτρικής 

ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης, της βιομηχανίας και 

των μεταφορών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

Καθώς το λειτουργικό κόστος των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι χαμηλό, μεγαλύτερο μερίδιό τους στο 

ενεργειακό σύστημα της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη μείωση των 

λογαριασμών ενέργειας.  Περισσότερα  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με 

τίτλο «Προς έναν ισχυρό και βιώσιμο τομέα 

φυκών της ΕΕ», μια πρωτοπόρο πρωτοβουλία για 

την αξιοποίηση του δυναμικού των φυκών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά η Επιτροπή 

προτείνει ανάληψη δράσης για την πλήρη 

αξιοποίηση του δυναμικού των φυκών στην 

Ευρώπη με σκοπό έναν πιο υγιεινό τρόπο 

διατροφής, χαμηλότερες εκπομπές CO2 και 

αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων. 

Η ανακοίνωση προτείνει 23 δράσεις για τη 

δημιουργία ευκαιριών για τον κλάδο ώστε να τον 

βοηθήσει να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό, βιώσιμο και 

αναγεννητικό τομέα ικανό να ανταποκριθεί στην 

αυξανόμενη ζήτηση της ΕΕ. Η ΕΕ είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους εισαγωγείς προϊόντων 

θαλάσσιων μακροφυκών παγκοσμίως, και η ζήτηση 

αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ 

το 2030, ιδίως στους τομείς των τροφίμων, των 

καλλυντικών, των φαρμακευτικών προϊόντων και 

της παραγωγής ενέργειας. 

Τα φύκη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

ευρύ φάσμα αγορών, όπως τα τρόφιμα, οι 

ζωοτροφές και οι ιχθυοτροφές, τα φαρμακευτικά 

προϊόντα, η βιοσυσκευασία ή τα βιοκαύσιμα. Η 

καλλιέργεια μακροφυκών μπορεί να συμβάλει στην 

αναγέννηση των ωκεανών και των θαλασσών με 

την απομάκρυνση θρεπτικών ουσιών που 

προκαλούν ευτροφισμό. 

Τα φύκη είναι πηγή ενώσεων άνθρακα και 

έχουν εφαρμογές στην επεξεργασία λυμάτων και 

στον μετριασμό των ατμοσφαιρικών εκπομπών 

CO2.       Περισσότερα  

 

 

Προγράμματα 
  

Υπέρτερο δημόσιο συμφέρον 

Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές θα θεωρείται ότι 

εξυπηρετούν υπέρτερο δημόσιο συμφέρον! 

Η ΕΕ αξιοποιεί τα φύκια 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6899
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6899
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6899
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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 
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