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Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 30 
& 31 Οκτωβρίου 2021 στα Ιωάννινα,  το Συνέδριο με τίτλο 
«Αξιοποίηση και Διαχείριση Λιμνών. Δύο λέξεις πολλές έννοιες 
και ερμηνείες», που διοργάνωσαν το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, 
ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Στόχος του συνεδρίου ήταν η 
ενημέρωση για: 

Το Σύμφωνο Δημάρχων, την παγκόσμια πρωτοβουλία για το 
κλίμα και την ενέργεια. 

Τις δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας στο λιμναίο και 
παραλίμνιο περιβάλλον, με την παρουσίαση καλών πρακτικών. 

Τη διαχείριση και αποκατάσταση των λιμναίων οικο-
συστημάτων, με έμφαση στο ρόλο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, από τους 
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 

Τα Υδατοδρόμια σε λίμνες, προϋποθέσεις, προοπτικές και 
οφέλη από τη λειτουργία τους. 

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος του Δικτύου 
Πόλεων με Λίμνες Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Γεώργιος 
Καπεντζώνης, ο οποίος επεσήμανε το διττό στόχο λειτουργίας 
του Δικτύου, για Προστασία του περιβάλλοντος και των 
κατοίκων, καθώς και την ανάπτυξη των παραλίμνιων περιοχών. 
>>>  Συνέχεια στην σελίδα 2 

Το “Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες” 

σε ομάδες εργασίας της Κομισιόν 

Το Δίκτυο μετά από αξιολόγηση επιλέχτηκε 

ως συμβουλευτικός εταίρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τα Τσιμέντα & 

την Απολιγνιτοποίηση. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επέλεξε το Δίκτυο Πόλεων με 

Λίμνες, ανάμεσα σε δεκάδες 

υποψηφιότητες από όλη την Ευρώπη, ως 

αξιόπιστο εταίρο και συμβουλευτικό φορέα 

από την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση 

πολιτικής και την παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων στον αγώνα δρόμου της 

Δίκαιης Μετάβασης. 

Οι ομάδες εργασίας της Κομισιόν, θα έχουν 

διάρκεια μέχρι το 2023 και το Δίκτυο θα 

συμμετέχει ως διαμορφωτής των εξελίξεων, 

μεταφέροντας τον παλμό και τις αγωνίες 

των μελών του. Το Δίκτυο θα βρίσκεται σε 

ανοιχτό διάλογο και σε ανώτατο Ευρωπαϊκό 

επίπεδο θα παρέχει στους Δήμους - μέλη 

του άμεση ενημέρωση και πρόσβαση σε νέα 

προγράμματα με ευρωπαϊκό ορίζοντα. 

Το Δίκτυο σχεδιάζει εντός του 2022 σειρά 

συναντήσεων και εσωτερική διαβούλευση 

με τα μέλη του για τη διαμόρφωση των 

πολιτικών που θα προτείνει στην Κομισιόν. 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Αξιοποίηση και Διαχείριση 

Λιμνών. Δύο λέξεις πολλές έννοιες και 

ερμηνείες», 30-31/10/2021, Ιωάννινα 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 
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Ο Αντιδήμαρχος Ιωαννιτών, κ. Βασίλης Βλέτσας, στο 

χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη 

προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας, η οποία αποτελεί 

σημείο αναφοράς όλης της Ηπείρου, καθώς και στην 

ανάδειξη του πανέμορφου οικοσυστήματός της. 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης 

Παμβώτιδας, κ. Φίλιππος Φίλιος, υπογράμμισε τη 

δυνατότητα ωρίμανσης έργων μέσω του Δικτύου 

Πόλεων με Λίμνες για την προστασία και ανάδειξη των 

λιμναίων οικοσυστημάτων, με στόχο τη χρηματοδότηση 

τους από το επόμενο ΕΣΠΑ.  

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος ανέφερε 

ότι τα πορίσματα του Συνεδρίου θα διαβιβαστούν στην 

Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. 

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Υφυπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Αμυράς, ο 

Βουλευτής ΝΔ Ιωαννίνων, κ. Σταύρος Καλογιάννης, η 

Βουλευτής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, 

κ. Μερόπη Τζούφη, ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς 

Ελλάδας, κ. Αριστείδης Τασιός και ο Πρόεδρος της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου και Δήμαρχος 

Δωδώνης, κ. Χρήστος Ντακαλέτσης.  

Χαιρετισμούς με βίντεο μηνύματα απέστειλαν, η 

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Α’ 

Αντιπρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος 

και Υδατικών Πόρων της Βουλής κ. Χαρά Καφαντάρη. Ο 

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Β’ Αντιπρόεδρος της 

Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Υδατικών Πόρων 

της Βουλής κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.  

Από τις Βρυξέλλες απέστειλαν χαιρετισμούς με βίντεο – 

μηνύματα ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου 

Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. 

Δημήτρης Παπαδημούλης, οι Ευρωβουλευτές της Ν.Δ 

κ.κ Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Ελίζα Βόζεμπεργκ 

και Στέλιος Κυμπουρόπουλος, η Ευρωβουλευτής 

ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κ. Έλενα Κουντουρά και ο 

Ευρωβουλευτής ΚΚΕ κ. Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος. 

 

Μήνυμα με ξεχωριστό νόημα για μελλοντικές 

συνεργασίες, απέστειλαν η Κρατική Εταιρεία 

Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων και άγριας ζωής της 

Φινλανδίας και η Κρατική Υπηρεσία Διαχείρισης Δασών 

της Εσθονίας. 

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου βραβεύθηκαν οι 

Γιαννιώτες αθλητές Στέφανος Ντούσκος, Χρυσός 

Ολυμπιονίκης Κωπηλασίας, ο Χάλκινος 

Παραολυμπιονίκης Άρσης Βαρών Δημήτρης 

Μπακοχρήστος, και η Παραολυμπιονίκης Σφαιροβολίας 

Ανθή Λιάγκου. Βραβεύθηκαν επίσης οι προπονητές και 

τα σωματεία των αθλητών.  

Εισηγητές στις τέσσερις θεματικές ενότητες ήταν 

Δήμαρχοι και Αντιπεριφερειάρχες μέλη του Δικτύου, 

Καθηγητές Πανεπιστημίων, Εκπρόσωποι Αθλητικών 

Συλλόγων, Διοργανωτές Αγώνων Δρόμου σε παραλίμνιο 

περιβάλλον, Πρόεδροι Φορέων Δαχείρισης λιμνών, ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Υδροπλάνων, στελέχη 

της Εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, Επιστήμονες 

Περιβάλλοντος και στελέχη Υπηρεσιών Τουρισμού. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν από 

διακεκριμένους επιστήμονες, καλές πρακτικές που 

έχουν αναπτυχθεί σε παραλίμνια οικοσυστήματα, και 

εισηγήσεις αναφορικά με τα σχέδια βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης.  

Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων και 

τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, των Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και της τοπικής κοινωνίας 

γύρω από τα θέματα ευαισθητοποίησης για τις 

ιδιαιτερότητες των μοναδικών αυτών οικοσυστημάτων 

και την ανάγκη μακροπρόθεσμης διαφύλαξή τους. 

Επίσης τέθηκε το θέμα της αξιοποίησης και διαχείρισης 

των λιμνών και όλοι συμφώνησαν ότι οι εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού στις παραλίμνιες περιοχές θα 

κερδίσουν το στοίχημα της ανάπτυξης τα επόμενα 

χρόνια. 
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Στην Ελλάδα η ενεργειακή φτώχεια επηρεάζει πάνω από το 20% των Ελλήνων με 
τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι μόλις 7%. Η παρούσα κρίση ενέχει 
τον κίνδυνο να αφήσει ακόμη περισσότερα νοικοκυριά χωρίς θέρμανση. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν πάρει κάποια προσωρινά μέτρα, με βασικότερο την 
επιδότηση στους λογαριασμούς. Ωστόσο, αν οι αυξήσεις συνεχιστούν, 
αμφιβάλλω ότι τα μέτρα αυτά θα είναι αρκετά. 

Η επιδότηση είναι απαραίτητη βραχυπρόθεσμα, δεν μειώνει όμως την εξάρτησή 
μας από τις εισαγωγές, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να παραμένει ευάλωτη στις 
μεταβολές των τιμών και η οικονομία τρωτή σε γεωπολιτικά παιχνίδια τρίτων 
χωρών.  Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Το βράδυ του Σαββάτου (13/11) ολοκληρώθηκε η 26η Σύνοδος του ΟΗΕ για το Κλίμα 

(COP26), στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 200 χώρες, έπειτα από δύο εβδομάδες 

συζητήσεων κα διαπραγματεύσεων. Τα μηνύματα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, 

ωστόσο το κείμενο της τελικής συμφωνίας δεν είναι αρκετά δεσμευτικό. Η COP26 

στέφθηκε από επιτυχίες, αλλά συνολικά οι υποσχέσεις που δόθηκαν για την διατήρηση 

της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά 

επίπεδα δεν θεωρείται ότι επαρκούν.  

Άλλωστε, ακόμα και η ανακοίνωση της Συνόδου για την κατάληξη των γεγονότων 

ανέφερε: «Το Κλιματικό Μονοπάτι της Γλασκώβης (Glasgow Climate Pact) δείχνει πως ο 

1,5 βαθμός Κελσίου παραμένει στο οπτικό πεδίο, αλλά ο στόχος θα επιτευχθεί με 

συντονισμένες και άμεσες παγκόσμιες προσπάθειες». Περισσότερα        YouTube 

 

Πολλοί ευρωβουλευτές χαρακτήρισαν την COP26 σημαντικό 

βήμα, τονίζοντας παράλληλα ότι επείγει η ανάληψη 

παγκόσμιας κλιματικής δράσης για να περιοριστεί η αύξηση 

της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό. Περισσότερα  

  

H Έκθεση για την αποτελεσματική προστασία των αναπήρων μέσω των 
ευρωπαϊκών αναφορών, με σφραγίδα Στέλιου Κυμπουρόπουλου, έγινε καθολικά 
αποδεκτή με 579 ψήφους υπέρ, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, πέτυχε την έγκριση σειράς τροπολογιών του για την 
αύξηση συμμετοχής των αναπήρων στην εργασία, αλλά και της διασύνδεσής τους 
με την «ανοιχτή» αγορά εργασίας, την κοινή ερμηνεία σ’ όλα τα Κράτη Μέλη όρων 
όπως η απο-ιδρυματοποίηση κι η ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα, τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας και τον ορισμό σχετικών χρονοδιαγραμμάτων για 
την επίτευξη της, καθώς και την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία. Περισσότερα  

 

 

 

 

 

 

 

Πέτρος Κόκκαλης: O απολογισμός της COP26, το αποτέλεσμα 

της οποίας δεν είναι πανηγυρικό, αλλά ούτε και αδιάφορο... 

Στέλιος Κυμπουρόπουλος: Έκθεση για την προστασία των 

Δικαιωμάτων των Αναπήρων 

Νίκος Ανδρουλάκης: Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των 

τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 

COP26: το ΕΚ αξιολογεί το Σύμφωνο της 

Γλασκώβης για το κλίμα 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-06-INT-3-134-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-06-INT-3-134-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-06-INT-3-134-0000_EL.html
https://www.kosmos.gr/post/cop26-review
https://www.kosmos.gr/post/cop26-review
https://www.youtube.com/watch?v=mWRYshE_TCE
https://www.youtube.com/watch?v=mWRYshE_TCE
https://www.kosmos.gr/post/cop26-review
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211118IPR17625/cop26-to-ek-axiologei-to-sumfono-tis-glaskovis-gia-to-klima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211118IPR17625/cop26-to-ek-axiologei-to-sumfono-tis-glaskovis-gia-to-klima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211118IPR17625/cop26-to-ek-axiologei-to-sumfono-tis-glaskovis-gia-to-klima
https://kympouropoulos.gr/egkrisi-me-sintriptiki-pleiopsifia-gia-tin-ekthesi-gia-tin-prostasia-ton-dikaiomaton-ton-anapiron-meso-ton-evropaikon-anaforon/
https://kympouropoulos.gr/egkrisi-me-sintriptiki-pleiopsifia-gia-tin-ekthesi-gia-tin-prostasia-ton-dikaiomaton-ton-anapiron-meso-ton-evropaikon-anaforon/
https://kympouropoulos.gr/egkrisi-me-sintriptiki-pleiopsifia-gia-tin-ekthesi-gia-tin-prostasia-ton-dikaiomaton-ton-anapiron-meso-ton-evropaikon-anaforon/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211118IPR17625/cop26-to-ek-axiologei-to-sumfono-tis-glaskovis-gia-to-klima
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Ο Εμμανουήλ Φράγκος, με επείγουσα παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

είχε προτείνει τη προστασία των αναδασωτέων περιοχών, με εργαλεία 

επιτήρησης χρήσης γης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Ο Γάλλος 

Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν συμφωνεί με την πρωτοβουλία του 

Έλληνα Ευρωβουλευτή και στην απάντησή του παραθέτει μια σειρά από 

δορυφορικές υπηρεσίες, που διατίθενται δωρεάν στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος γεωσκόπησης Copernicus δίνεται η 

δυνατότητα σε ένα κράτος να σκανάρει με υψηλή ευκρίνεια την επικράτεια του. 

Το ερώτημα που τίθενται είναι αν η Ελλάδα γνωρίζει αυτή τη δυνατότητα και αν 

τη γνωρίζει, γιατί δεν την εφαρμόζει. Περισσότερα  

Οι λαοί δεν έχουν να περιμένουν τίποτα θετικό από τα παζάρια μεταξύ των 
επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων, από την 26η Διάσκεψη του ΟΗΕ για 
το Κλίμα (Cop26), τόνισε ο Κώστας Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και 
ευρωβουλευτής. 
Όπως ανέφερε, με τα κροκοδείλια δάκρυα για το κλίμα, επιχειρηματικοί όμιλοι και 
κυβερνήσεις, επιχειρούν να κρύψουν τον επιχειρηματικό πόλεμο παλιότερων και 
νέων τεχνολογιών και βιομηχανικών προδιαγραφών και να προωθήσουν τις θέσεις 
τους για το ποιος θα επωφεληθεί περισσότερο από τις «πράσινες» μπίζνες. 
Την ίδια ώρα, τόνισε, ο λαός χρυσοπληρώνει την ενεργειακή φτώχεια, ενώ θα τον 
βάλουν να πληρώσει νέους φόρους για παλιά καύσιμα, και την επιδότηση 
απλησίαστων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Περισσότερα  

Γραπτή κατεπείγουσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι 
ευρωβουλευτές    της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ.,  κ. Γ. Κύρτσος και κα Ε. 
Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, για την άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Αλληλεγγύης ακόμα και με χρηματοδότηση στο 100%, με σκοπό την αποκατάσταση 
των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες στα νησιά του Ιονίου και τη Δυτική 
Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές περιγράφουν τις μεγάλες ζημιές και τα 
προβλήματα που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις των προηγούμενων 
ημερών, κυρίως στα νησιά της Κέρκυρας και της Κεφαλλονιάς και στην ευρύτερη 
περιφέρεια της Ηπείρου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν από την Επιτροπή την άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλληλεγγύης καθώς και συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να 
αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι ζημιές στις πληγείσες περιοχές και να 
ολοκληρωθούν έργα που θα ενισχύσουν τις  ήδη υπάρχουσες υποδομές. 
 Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  
Κώστας Παπαδάκης: Οι λαοί δεν έχουν να 

περιμένουν τίποτα θετικό από τα παζάρια ομίλων 

και κυβερνήσεων για το Κλίμα 

Ε. Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη και Γ. Κύρτσος για τις 

καταστροφικές πλημμύρες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα 

Εμμανουήλ Φράγκος: Η Ελλάδα μπορεί να 

εντοπίσει τις καταπατήσεις μέσω του Copernicus 

https://www.agrocapital.gr/politiki/68412/i-epitropi-epibebaiwnei-fragko-i-ellada-mporei-na-entopisei-tis-katapatiseis
https://www.agrocapital.gr/politiki/68412/i-epitropi-epibebaiwnei-fragko-i-ellada-mporei-na-entopisei-tis-katapatiseis
https://www.agrocapital.gr/politiki/68412/i-epitropi-epibebaiwnei-fragko-i-ellada-mporei-na-entopisei-tis-katapatiseis
https://www.agrocapital.gr/politiki/68412/i-epitropi-epibebaiwnei-fragko-i-ellada-mporei-na-entopisei-tis-katapatiseis
https://www.agrocapital.gr/politiki/68412/i-epitropi-epibebaiwnei-fragko-i-ellada-mporei-na-entopisei-tis-katapatiseis
https://www.902.gr/eidisi/politiki/277980/oi-laoi-den-ehoyn-na-perimenoyn-tipota-thetiko-apo-ta-pazaria-omilon-kai
https://www.902.gr/eidisi/politiki/277980/oi-laoi-den-ehoyn-na-perimenoyn-tipota-thetiko-apo-ta-pazaria-omilon-kai
https://www.902.gr/eidisi/politiki/277980/oi-laoi-den-ehoyn-na-perimenoyn-tipota-thetiko-apo-ta-pazaria-omilon-kai
http://vozemberg.gr/mme/katepigousa-erotisi-gia-tis-katastrofikes-plimmyres-se-ionio-ke-dytiki-ellada/
http://vozemberg.gr/mme/katepigousa-erotisi-gia-tis-katastrofikes-plimmyres-se-ionio-ke-dytiki-ellada/
http://vozemberg.gr/mme/katepigousa-erotisi-gia-tis-katastrofikes-plimmyres-se-ionio-ke-dytiki-ellada/
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Το exchangeEU είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγών για τις 
περιφέρειες άνθρακα της ΕΕ, που βρίσκονται σε μεταβατικό 
στάδιο με στόχο στη δημιουργία μιας ενδοευρωπαϊκής 
ανταλλαγής για την αντιμετώπιση ακριβώς αυτών των 
αναγκών των επαγγελματιών στις περιφέρειες άνθρακα+ 
και τη διευκόλυνση ενός καινοτόμου προγράμματος 
ανταλλαγών για μάθηση από επαγγελματίες μεταξύ των 
περιφερειών αυτών. Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή 
ενδιαφερόμενους φορείς από διαφορετικές περιοχές 
άνθρακα+ από όλη την ΕΕ και δημιουργεί μια μοναδική 
ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών και μάθηση από 
άλλους. Το πρόγραμμα ανταλλαγών αποτελεί μέρος της 
πρωτοβουλίας Coal Regions in Transition (CRiT) και 
υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ανταλλαγής λοιπόν θα 

επωφεληθούν από: 

• Σχεδιασμό προγράμματος με γνώμονα τη ζήτηση, 

προσαρμοσμένο στις συμμετέχουσες περιοχές 

• Καινοτόμες και προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε 

συμμετέχουσα περιοχή 

• Πρακτικές ευκαιρίες μάθησης και απτά αποτελέσματα για 

να αναλάβουν ουσιαστικές ενέργειες μαζί 

• Δημιουργία κοινότητας και δικτύου επαγγελματιών με 

συνεχές και μόνιμο αντίκτυπο. 

Οι περιφέρειες άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης και σχιστόλιθου 
πετρελαίου («άνθρακας+») στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
επιπλέον προκλήσεις όσον αφορά στην οικονομική και 
κοινωνική τους μετάβαση λόγω της απομάκρυνσής τους 
από τα ορυκτά καύσιμα. Εκπρόσωποι από περιοχές 
άνθρακα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια στενή ανταλλαγή 
απόψεων, έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να 
εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα θέματα, να εξετάσουν 
τεχνικές λεπτομέρειες επιτυχημένων προσεγγίσεων και να 
τις προσαρμόσουν στα χαρακτηριστικά της περιοχής τους. 
Περισσότερα  

Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για 

την περίοδο 2021-2027, μέσω του οποίου θα 

διατεθούν 570 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της 

εμπορικής αξιοποίησης και της επέκτασης των 

διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε κοινούς 

τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης. Το 

μέσο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 

αλυσίδων αξίας με ισχυρή διάσταση συνοχής, 

καθώς τουλάχιστον το ήμισυ του 

προϋπολογισμού του θα διατεθεί στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

Το I3 θα στηρίξει τις εταιρικές σχέσεις ερευνητών, 

επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των 

δημόσιων διοικήσεων για τον προσδιορισμό 

και τη βελτίωση κοινών τομέων επενδύσεων. Θα 

υποστηριχθούν επίσης συνέργειες με δράσεις στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 

του προγράμματος για την ενιαία αγορά. Η πρώτη 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το I3, ύψους 

145 εκατ. ευρώ, θα καλύψει τα έτη 2021 και 2022. 

Το I3 αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με προϋπολογισμό 570 εκατ. 

ευρώ σε περίοδο 7 ετώνΕκτελείται υπό άμεση 

διαχείριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Καινοτομίας και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις 

ΜΜΕ (EISMEA) βάσει προγράμματος εργασίας. Το 

πρώτο πρόγραμμα εργασίας καλύπτει τα έτη 2021 

και 2022.  

Περισσότερα  

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

exchangeEU - Πρόγραμμα για τις 

περιφέρειες άνθρακα 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το 

μέσο διαπεριφερειακών 

επενδύσεων στην καινοτομία 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/exchangeeu_executive_summary_el.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/exchangeeu_executive_summary_el.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/exchangeeu_executive_summary_el.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2021/11/24-11-2021-commission-launches-the-eur570-million-interregional-innovation-investment-instrument
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2021/11/24-11-2021-commission-launches-the-eur570-million-interregional-innovation-investment-instrument
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2021/11/24-11-2021-commission-launches-the-eur570-million-interregional-innovation-investment-instrument
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Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 

Ευρώπη», το νέο πρόγραμμα 

έρευνας και καινοτομίας της 

ΕΕ (2021-2027), θα ενισχύσει 

τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

επιστήμης και κοινωνίας, 

προωθώντας τη συνδη-

μιουργία θεματολογίων 

Έρευνας & Καινοτομίας και 

μέσω της άμεσης συμμετοχής 

των πολιτών και της κοινωνίας 

των πολιτών στην έρευνα και 

την καινοτομία. Η σύμπραξη 

αυτή θα εκτείνεται σε 

ολόκληρο το πρόγραμμα και 

μέσω ειδικών δραστη-

ριοτήτων, ενώ παράλληλα θα 

παρακολουθούνται οι συνει-

σφορές των πολιτών και η 

υιοθέτηση της Ε&Κ από την 

κοινωνία. 

Οι έρευνες σε επίπεδο ΕΕ 
σχετικά με την επιστήμη και 
την τεχνολογία πραγματο-
ποιούνται εδώ και τέσσερις 
δεκαετίες. Μεταξύ των 
προηγούμενων σχετικών 
μελετών του Ευρω-
βαρομέτρου συγκαταλέγονται 
το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 401 
(2013), τα Ειδικά Ευρω-
βαρόμετρα 340/341 (EB73.1), 
και τα Ειδικά Ευρωβαρόμετρα 
224/225 (EB63.1). 

Περισσότερα  

Στην Ελλάδα ένας στους τρεις πολίτες (33%) ενδιαφέρεται πολύ για τις νέες 

επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις – ποσοστό ίδιο ακριβώς με τον μέσο 

όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ενώ το 45% ενδιαφέρεται μέτρια και το 22% καθόλου 

(έναντι 18% στην ΕΕ), σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου με θέμα 

«Γνώσεις και στάση των Ευρωπαίων πολιτών έναντι της επιστήμης και της 

τεχνολογίας». Στο σύνολο της ΕΕ, οι 9 στους 10 πολίτες (86%) πιστεύουν ότι η 

συνολική επίδραση της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι θετική. 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην περίοδο 2010-2021 το ποσοστό των Ελλήνων που 

ενδιαφερόταν πολύ για την επιστήμη και τεχνολογία εμφανίζει μείωση 4% 

(αντίθετα με την ΕΕ όπου έχει αυξηθεί κατά 3%), ενώ αντίθετα το ποσοστό των 

Ελλήνων που δεν ενδιαφέρεται καθόλου, έχει αυξηθεί κατά 8% (τη στιγμή που στην 

ΕΕ έχει μειωθεί κατά 2%). 

 

Οι άνδρες στην Ελλάδα ενδιαφέρονται αναλογικά περισσότερο (37%) από όσο οι 

γυναίκες (29%) για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Από πλευράς 

ηλικιακής ομάδας το μεγαλύτερο επιστημονικό-τεχνολογικό ενδιαφέρον στη χώρα 

μας έχει η ομάδα 15-24 ετών (52%) και ακολουθούν οι 25-39 ετών (45%), ενώ 

λιγότερο ενδιαφέρον δείχνουν οι 40-54 ετών (29%) και οι άνω των 55 ετών (23%). 

Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Ορίζοντας 

Ευρώπη 2021-27 

Ευρωβαρόμετρο: Το 81% των 

Ευρωπαίων θεωρεί ότι το διαδίκτυο 

θα είναι σημαντικό στη ζωή το 2030 

https://ec.europa.eu/health/eurobarometers_el
https://ec.europa.eu/health/eurobarometers_el
https://ec.europa.eu/health/eurobarometers_el
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237
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1. Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την ανάσχεση της 

αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών που 

προκαλούνται από την ΕΕ. 

2. Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τη 

μεταφορά αποβλήτων, η Επιτροπή υλοποιεί τις φιλοδοξίες για 

την κυκλική οικονομία και τη μηδενική ρύπανση, προτείνοντας 

αυστηρότερους κανόνες για τις εξαγωγές αποβλήτων, 

αποτελεσματικότερο σύστημα για την κυκλοφορία των 

αποβλήτων ως πόρου και αποφασιστική δράση κατά της 

παράνομης διακίνησης αποβλήτων. 

3. Τέλος, η Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΕΕ για 
το έδαφος — ένα σημαντικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, με σκοπό την 
αντιμετώπιση της κλιματικής και της οικολογικής κρίσης. 

Περισσότερα  
 

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τις πόλεις που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή αποστολή «100 κλιματικά 
ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030», μία από τις πέντε 
αποστολές που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Στόχος αυτής της 
αποστολής είναι να επιτευχθεί ο στόχος για 100 κλιματικά 
ουδέτερες και έξυπνες ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030, οι 
οποίες θα λειτουργήσουν ως κόμβοι πειραματισμού και 
καινοτομίας, με απώτερο στόχο όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις να 
μπορέσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους έως το 
2050. 
Oι ευρωπαϊκές πόλεις που φιλοδοξούν να προχωρήσουν την 
πράσινη μετάβασή τους καλούνται να υποβάλουν 
πληροφορίες σχετικά με τη σημερινή κατάσταση και τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν, καθώς και τα μελλοντικά 
τους σχέδια για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Οι επιλεγμένες πόλεις θα πρωτοστατήσουν στη 
μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, σύμφωνα με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους κατοίκους τους όσον 
αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της 
ηχορύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την 
εξασφάλιση ενός υγιεινότερου τρόπο ζωής. 
Αφού δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και κατόπιν 
αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι 
επιλεγμένες πόλεις θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2022. 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, θα μπορούν να 
αρχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη των στόχων τους, με 
τη βοήθεια μιας «πλατφόρμας αποστολής». 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 

επιλογής και την ευρωπαϊκή αποστολή «100 κλιματικά 

ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030» είναι διαθέσιμες 

εδώ. Περισσότερα  

 

  

100 κλιματικά ουδέτερες και 

έξυπνες πόλεις έως το 2030 

Τρεις νέες πρωτοβουλίες στην υλοποίηση 

της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5916
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5916
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5916
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
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-cities-citizens-summary_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-cities-citizens-summary_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-cities-citizens-summary_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-cities-citizens-summary_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-cities-citizens-summary_el.pdf
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/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5916
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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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