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Σε λύσεις αυτοπαραγωγής ενέργειας, ενεργειακού συμψηφισμού και 

ενεργειακών κοινοτήτων στρέφονται Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και 

επιχειρήσεις για να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος και να 

υποστηρίξουν τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. 

Συγκεκριμένα παραδείγματα παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο με τίτλο: 

«Κλιματική Ουδετερότητα- Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση – Η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης» που διοργάνωσαν 

στα Καλάβρυτα το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, το Συλλογικό σύστημα 

ΑΧΑΙΟΣ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Καλαβρύτων, το 

τριήμερο 21-23/10/2022. 

Ενεργειακή λύση για 300.000 κατοίκους 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε 

ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλο project για την κατασκευή συνεργατικού 

δημόσιου φωτοβολταϊκού πάρκου με τη μέθοδο του εικονικού 

ενεργειακού συμψηφισμού, που θα εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες 

12 Δήμων και των αντίστοιχων δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών 

εγγείων βελτιώσεων (συνολικά 66 φορέων της Περιφέρειας), με άμεσο 

όφελος για το ενεργειακό κόστος 300.000 κατοίκων, εκ των οποίων οι 

150.000 είναι αγρότες. Πρόκειται, όπως είπε, για πάρκο ισχύος 107 

μεγαβάτ που βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης από τον ΑΔΜΗΕ, 

προσθέτοντας ότι η Δυτική Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια στη χώρα 

εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ.  

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι καταρτίστηκε  >>> Συνέχεια στη σελίδα 2 

Φυσικές καταστροφές 
Έκθεση φωτογραφίας για έρευνα, 

πρόληψη και δράση 

Στο πλαίσιο του τριήμερου Συνέδριου 

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της ατομικής 

έκθεσης φωτογραφίας του κ. Ευθύμιου Λέκκα , 

Καθηγητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο: «Οι Φυσικές 

καταστροφές που μας κυκλώνουν», στο 

πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Καλαβρύτων, το 

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2022 στις 15:00. 

Οι φωτογραφίες της Έκθεσης αποτυπώνουν τις 

επιβλητικές εικόνες που παράγουν τα φερτά υλικά 

των πλημμυρών σε μια αντιπαράθεση με την 

πραγματικότητα της καταστροφής που πλήττει τις 

ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον. Στόχος της 

έκθεσης είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την 

αυξανόμενη απειλή της κλιματικής αλλαγής και να 

επισημανθεί η αναγκαιότητα, της χωρίς αναβολές, 

αντιμετώπισης του προβλήματος με αειφόρες 

λύσεις από την πολιτεία. 

Η Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή προς το κοινό για 

10 ημέρες. Επιπλέον την έκθεση φωτογραφίας θα 

μπορούν να δουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι  και μέσω 

της διαδικτυακής πλατφόρμας “Matart.org”, που 

έρχεται να παρουσιάσει virtually τα δρώμενα και τα 

γεγονότα με εντυπωσιακό εποπτικό υλικό, που 

συνδέουν μεταξύ τους την καλλιτεχνική δημιουργία 

και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 21-23/10/2022 

Κλιματική Ουδετερότητα 

Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Οκτώβριος 2022 
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ΣΕΑ, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων οδικής βοήθειας), 

ανέφερε ότι ως το 2025 θα εγκατασταθούν 

φωτοβολταϊκά πάνελ κατά μήκος της οδού που θα 

καλύπτει το 70 % των αναγκών του δρόμου και θα 

πουλά την περίσσεια της ενέργειας στο δίκτυο. 

Τα ακραία φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές των 

υποδομών 

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για 

Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από 

Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος 

ανέφερε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πλέον 

πιο συχνά και πιο έντονα και δοκιμάζουν τις αντοχές 

των υποδομών που είχαν κατασκευαστεί με 

διαφορετικά δεδομένα και δεν δείχνουν την 

ανθεκτικότητα που πρέπει. Περιέγραψε επίσης το 

στρατηγικό σχεδιασμό για την πρόληψη των 

επιπτώσεων από τα ακραία φαινόμενα, την άμεση 

ανακούφιση των πληγέντων, την αποκατάσταση των 

ζημιών και την ανασυγκρότηση των περιοχών. 

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του 

Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μιχάλης 

Σταυριανουδάκης,  σημείωσε πως στα 13 

προγράμματα του «Αντώνης Τρίτσης» 

περιλαμβάνεται πλήθος δράσεων που αφορούν στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην 

ηλεκτροκίνηση, αναφέροντας πως το συνολικό ύψος 

του προγράμματος διαμορφώνεται στα 3,5 δις ευρώ, 

έχουν κατατεθεί συνολικά 1.162 προτάσεις και μέχρι 

τώρα έχουν εγκριθεί 335 έργα, ύψους 1,1 δις ευρώ.  

 

Ο ίδιος  τόνισε ότι οι πολιτικές εφαρμογές για την >>> 

master plan, που αξιοποιεί τους πόρους του νέου 

ΕΣΠΑ ύψους 640 εκατ. ευρώ μεταξύ άλλων, σε νέα 

έργα και δράσεις πράσινης μετάβασης, 

ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, αλλά και 

ανθεκτικότητας της Δυτικής Ελλάδας που 

αντιμετωπίζει θέματα διάβρωσης των ακτών και 

κατολισθήσεων σε ορεινές περιοχές από τις 

συνέπειες της κλιματικής κρίσης. 

 
- Φθηνό ρεύμα σε ευάλωτα νοικοκυριά 

Αντίστοιχη λύση ενεργειακής αυτονομίας προωθεί 

ο Δήμος Αγρινίου: όπως ανέφερε ο Δήμαρχος 

Αγρινίου και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος 

Παπαναστασίου, στο ίδιο στάδιο αδειοδότησης 

(χορήγηση όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ) 

βρίσκεται φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 18 μεγαβάτ 

που θα καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες του Δήμου, 

αλλά και πολλών οικογενειών που βρίσκονται σε 

ένδεια κάνοντας πράξη, όπως είπε, την ενεργειακή 

δημοκρατία. Ο ίδιος ζήτησε από τους διαχειριστές 

των δικτύων να δίνεται προτεραιότητα στην 

αδειοδότηση των ενεργειακών κοινοτήτων των 

ΟΤΑ. 

- Φωτοβολταϊκά πάνελ στον αυτοκινητόδρομο 

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος της Ολυμπίας 

οδού, κ.  Γεώργιος Καζαντζόπουλος, παρουσιά-

ζοντας τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης 

ενέργειας της Ολυμπίας οδού (εγκατάσταση 

φωτισμού led που προσαρμόζεται στις φωτιστικές 

και κυκλοφοριακές συνθήκες, αναβάθμιση των 

κτιρίων των ΣΕΑ, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων 

οδικής βοήθειας), ανέφερε ότι ως το 2025 θα 

εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ κατά μήκος 

της οδού που θα καλύπτει το 70 % των αναγκών του 

δρόμου και θα πουλά την περίσσεια της ενέργειας 
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Ο δρόμος για τα ιστορικά Καλάβρυτα 

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων  Θανάσης Παπαδόπουλος, 

σημείωσε ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουν οι ορεινές 

περιοχές δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, αλλά και 

η δημογραφική αποδυνάμωση που είναι αναγκαίο 

όπως τόνισε να αντιμετωπιστεί. Παράλληλα επισήμανε 

ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης, λόγω οικονομικής 

στενότητας έχει μείνει πίσω η συντήρηση κρίσιμων 

περιφερειακών υποδομών, και ζήτησε να δοθεί 

προτεραιότητα στο έργο αναβάθμισης του 

συνδετήριου οδικού άξονα Καλαβρύτων με την εθνική 

οδό. 

 
Συνεργασία Δικτύου, Πανεπιστημίου, ΤΕΕ 

Τέλος, στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο Πρόεδρος του 

Δικτύου Πόλεων με Λίμνες κ. Γιώργος Καπεντζώνης και 

από το Πανεπιστήμιο Πατρών οι κ.κ Διονύσης 

Μαντζαβίνος Αντιπρύτανης,  Αλέξανδρος Κατσα-

ούνης Πρόεδρος Τμήματος Χημικών Μηχανικών και ο 

Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλης 

Αϊβαλής συμφώνησαν να προωθήσουν μεταξύ τους 

συνεργασία για την υποστήριξη και προώθηση έργων 

ενεργειακής μετάβασης και κυκλικής οικονομίας. 

 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η απλοποίηση 

του θεσμικού πλαισίου για τη διαδικασία της 

χρηματοδότησης των πληγέντων (με πέντε βασικά 

βήματα) και οι προσκλήσεις που έχουν προβλεφθεί 

από τα αναπτυξιακά προγράμματα «Αντώνης 

Τρίτσης» και το « Πρόγραμμα Αντιμετώπισης 

Φυσικών Καταστροφών» αποτελούν μέρος 

του  στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης. 

 
Η αυτοδιοίκηση αλλάζει το ενεργειακό μοντέλο 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, 

κ.Γιώργος Καπεντζώνης έθεσε θέμα ανταποδοτικών 

ωφελημάτων στους Δήμους περιοχών που 

λειτουργούν υδροηλεκτρικές μονάδες και είπε πως η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση κινείται στην αλλαγή του 

ενεργειακού μοντέλου παραγωγής ενέργειας από 

τον ήλιο και τον αέρα και απεξάρτηση από τα ορυκτά 

καύσιμα. Για την ανθεκτικότητα στις συνέπειες της 

κλιματικής κρίσης, ο ίδιος τόνισε πως η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση πρέπει να κινείται προληπτικά 

σχεδιάζοντας έργα που προλαμβάνουν τις φυσικές 

καταστροφές, αλλά και κατασταλτικά, 

αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις τους, 

αποκομίζοντας όφελος από τη διαχείριση τους. 

Πρωτοποριακό έργο στην Αργιθέα 

Ενδεικτικά ο κ. Ανδρέας Στεργίου, Δήμαρχος 

Αργιθέας μέλος του ΔΣ στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες 

και Πρόεδρος του Δικτύου Δήμων περιοχής ΠΙΝΔΟΥ, 

την οποία επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα ο 

πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε 

πως ο Δήμος υλοποιεί το πρώτο πιλοτικό σχέδιο που 

είναι εναρμονισμένο με τον κλιματικό νόμο για τη 

διαχείριση των φερτών υλικών μετά από φυσικές 

καταστροφές. 

Ο δρόμος για τα ιστορικά Καλάβρυτα 

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων  Θανάσης Παπαδόπουλος, 

σημείωσε ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουν οι 

ορεινές περιοχές δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, 
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Πλέον προστίθενται 12 περιοχές από την Ελλάδα 
στην αποστολή για κλιματική προσαρμογή. Πιο 
συγκεκριμένα: 

- Αμπελόκηποι-Μενεμένη, 

- Χάλκη, 

- Χερσόνησος, 

- Ίλιον, 

- Λάρισα, 

- Νίσυρος, 

- Σκόπελος, 

- Θερμαϊκός, 

- Θέρμη, 

- Θεσσαλία, 

- Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη και 

- Βόλβη.  

Όλες οι περιοχές και οι τοπικές αρχές δήλωσαν την 
προθυμία τους να συνεργαστούν, να κινητοποιήσουν 
πόρους και να αναπτύξουν δραστηριότητες για την 
επίτευξη των στόχων προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή. Θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν 
καλύτερα τους κινδύνους που οφείλονται στην 
κλιματική αλλαγή, να προετοιμαστούν γι’ αυτούς και 
να μπορέσουν να τους διαχειριστούν, καθώς και να 
αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την οικοδόμηση 
της ανθεκτικότητας. 

Οι πολίτες θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της 
αποστολής και αναμένεται να παίξουν καθοριστικό 
ρόλο στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, 
μέσω νέων πλατφορμών συμμετοχής και δράσεων 
για το κλίμα. 

Η αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, η οποία επιδιώκει να υλοποιήσει τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 
370 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2023. 

Περισσότερα  

 

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή 

ανακοίνωσε ότι 100 επιπλέον περιφέρειες και 

τοπικές αρχές προσχωρούν στον Χάρτη της 

αποστολής της ΕΕ για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή. Ο συνολικός αριθμός των 

περιοχών που συμμετέχουν στην  αποστολή 

ανέρχεται πλέον σε 215, οι οποίοι προέρχονται από 

24 κράτη μέλη, ενώ 13 υπογράφοντα μέρη 

προέρχονται από χώρες συνδεδεμένες ή δυνητικά 

συνδεδεμένες με το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη». 

Από την Ελλάδα αρχικά (τον Απρίλιο 2022) 

επελέγησαν 6 ουδέτερες κλιματικά και έξυπνες έως 

το 2030 πόλεις: 

- Αθήνα, 

- Ιωάννινα, 

- Καβάλα, 

- Κοζάνη, 

- Θεσσαλονίκη και 

- Τρίκαλα. 

 

 

 

 

  

12 ακόμη περιοχές 

εντάσσονται στο Πρόγραμμα: 

Ουδέτερες κλιματικά πόλεις 

έως το 2030 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apostoli-tis-ee-gia-tin-prosarmogi-stin-klimatiki-allagi-meta-tis-6-oydeteres-klimatika-eos-2030-2022-10-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apostoli-tis-ee-gia-tin-prosarmogi-stin-klimatiki-allagi-meta-tis-6-oydeteres-klimatika-eos-2030-2022-10-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apostoli-tis-ee-gia-tin-prosarmogi-stin-klimatiki-allagi-meta-tis-6-oydeteres-klimatika-eos-2030-2022-10-03_el
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αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και του 

περιφερειακού επιπέδου για την εύρυθμη 

διακυβέρνηση της ΕΕ. 

Από το πρώτο έτος διεξαγωγής της το 2003, η 

εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε μοναδικό δίαυλο 

επικοινωνίας και δικτύωσης, στον οποία 

συμμετέχουν Δήμοι και περιφέρειες από ολόκληρη 

την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 

τους εκπροσώπων, αξιωματούχων, ειδημόνων και 

πανεπιστημιακών. Η «Ευρωπαϊκή εβδομάδα των 

Δήμων και των Περιφερειών» έχει συμβάλει 

σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με 

τον οποίο οι Δήμοι και οι περιφέρειες αξιοποιούν τα 

κονδύλια της ΕΕ για να βελτιώσουν την καθημερινή 

ζωή των πολιτών τους. 

Κάθε χρόνο, οι διοργανωτές προσαρμόζουν το 

πρόγραμμα στο εκάστοτε ειδικό πλαίσιο του 

θεματολογίου της ΕΕ. Οι αιτήσεις ανοίγουν στα τέλη 

Ιανουαρίου κάθε χρόνου. 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 

εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών, στην 

ενότητα «εταίροι», για περισσότερες πληροφορίες 

για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής. 

Rewatch the EURegionsWeek 2022 sessions! 

Περισσότερα  
 

 

Με σύνθημα «Νέες προκλήσεις για τη συνοχή της 

Ευρώπης», η #EURegions Week υποδέχθηκε 

περίπου 20.000 συμμετέχοντες από τις 10 έως τις 

13 Οκτωβρίου 2022, αποστέλλοντας ισχυρό 

μήνυμα πως η εκδήλωση παραμένει η μεγαλύτερη 

αμφίδρομη πλατφόρμα θεματικών συζητήσεων, 

ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων και 

παρουσίασης έργων. 

Η φετινή διοργάνωση συνδύασε δημιουργικά 

διαδικτυακές και επιτόπιες συνεδρίες που 

καλύπτουν τα θέματα του πράσινου και του 

ψηφιακού μετασχηματισμού των περιφερειών και 

των πόλεων, της εδαφικής συνοχής και της 

ενδυνάμωσης των νέων, ενώ ζωντανές μαρτυρίες 

και εκθέσεις ανέδειξαν τις σημαντικότερες στιγμές 

αυτής της εμβληματικής εκδήλωσης που γιόρτασε 

την 20ή επέτειό της. 

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των 

Περιφερειών (#EURegionsWeek) αποτελεί τη 

μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση με θέμα την 

περιφερειακή πολιτική. Κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας τετραήμερης εκδήλωσης, οι Δήμοι και οι 

περιφέρειες εκθέτουν τις ικανότητές τους να 

συνεισφέρουν στην επίτευξη οικονομικής 

ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 

να εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ και να 

αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και του 

περιφερειακού επιπέδου για την εύρυθμη 

διακυβέρνηση της ΕΕ. 

 

Από το πρώτο έτος διεξαγωγής της το 2003, η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2022/sessions
https://cor.europa.eu/el/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://cor.europa.eu/el/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://cor.europa.eu/el/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
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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Με ισχυρή πλειοψηφία ψηφίστηκε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πιο 
πράσινες θαλάσσιες μεταφορές και χαμηλές εκπομπές άνθρακα, προκειμένου να 
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τη διαμόρφωση της τελικής 
νομοθεσίας. Σε σχετική παρέμβαση η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ 
και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη 
τόνισε ότι πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και φιλόδοξο συμβιβαστικό κείμενο, που 
διασφαλίζει και διαφυλάσσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής και ελληνικής 
ναυτιλίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, αρμόδια για θέματα μεταφορών, 
υπογράμμισε το γεγονός ότι στο τελικό κείμενο του συμβιβασμού εντάχθηκε η 
περιβαλλοντική αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει",  αλλά και η υποχρέωση των προμηθευτών 
καυσίμων να παρέχουν καύσιμα που πληρούν τις απαιτούμενες κοινοτικές προδιαγραφές 
στους λιμένες των Κρατών Μελών της ΕΕ. Πρόκειται για δύο πάγιες θέσεις της κ. 
Βόζεμπεργκ που υποστήριξε μάλιστα!!!  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Στην Αθήνα, με οικοδεσπότη τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έλαβε χώρα το 6ο 

Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Αριστερών, Πράσινων και Προοδευτικών Δυνάμεων, το οποίο 

φέτος έχει τίτλο: «Για την ειρήνη, την κοινωνική και κλιματική δικαιοσύνη», σύμφωνα με 

ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Το Φόρουμ περιλαμβάνει τρεις μεγάλες θεματικές συζητήσεις πάνω στα ζητήματα της 

αλληλεγγύης, της κλιματικής κρίσης και του κοινωνικού και οικολογικού 

προσανατολισμού της Ευρώπης, του πολέμου, της ειρήνης και μιας νέας αρχιτεκτονικής 

συλλογικής ασφάλειας, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιήθηκαν 

πλήθος άλλων εργαστηρίων και συνελεύσεων πάνω σε επιμέρους ζητήματα πολιτικής. 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2017 και έκτοτε 

επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση σε διαφορετικές χώρες. Αποτελεί ένα σημαντικό 

γεγονός πανευρωπαϊκής εμβέλειας, που συγκεντρώνει πολιτικούς, συνδικαλιστές, 

ακτιβιστές, καλλιτέχνες, διανοουμένους και εκπροσώπους think-tanks και οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών.  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  

 

6ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Αριστερών, Πράσινων και 

Προοδευτικών Δυνάμεων, με οικοδεσπότη τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

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

προστασία των παιδιών στις εφαρµογές γνωριµιών 

Ελίζα Βόζεμπεργκ: Ανοίγει ο δρόμος για μια πιο πράσινη 

Ευρωπαϊκή ναυτιλία 

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/politiki/stin-athina-to-6o-eyropaiko-foroym-ton-aristeron-prasinon-kai-proodeytikon-dynameon/
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/politiki/stin-athina-to-6o-eyropaiko-foroym-ton-aristeron-prasinon-kai-proodeytikon-dynameon/
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/politiki/stin-athina-to-6o-eyropaiko-foroym-ton-aristeron-prasinon-kai-proodeytikon-dynameon/
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 Εμμανουήλ Φράγκος στο 

Mesogeiostv. Έκανε λόγο για απαράδεκτη ανοχή του Υπουργείου Γεωργίας. 

Κρίνεται αναγκαία η προστασία των προϊόντων ΠΟΠ. Η Ελιά Καλαμάτας 

ΠΟΠ με την ονομασία προέλευσης Καλαμάτα, η οποία προστατεύεται από 

την αναγνώριση της το 1996 δεν μπορεί να μετατραπεί σε ποικιλία ούτε 

μπορεί να ήταν ποτέ ποικιλία καθώς δεν θα μπορούσε να είχε 

αναγνωριστεί ως ΠΟΠ. Η προστασία της «Ελιά Καλαμάτας» ΠΟΠ από 

προϊόντα μη ΠΟΠ με την εμπορική ονομασία «Kalamata olives» από 

ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, προκαλούν σύγχυση και εκμετάλλευση της 

φήμης του ΠΟΠ «Elia Kalamatas»;  

 

Περισσότερα  

Παρέμβαση στη συζήτηση σχετικά με την «πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο 

δικαίωμα» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο 

πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Στην ομιλία του ο 

ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης σημείωσε τα εξής: 

«Αρχή και τέλος της έκθεσης με θέμα την "πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο 

δικαίωμα" είναι η αντίληψη για νερό-εμπόρευμα, προωθώντας την κερδοφορία 

των επιχειρηματικών ομίλων. Αποτελούν απάτη οι διακηρύξεις όλων των αστικών 

κομμάτων  για το "δικαίωμα στο νερό". Κατεύθυνση της ΕΕ, των κυβερνήσεων 

όπως της ΝΔ στην Ελλάδα είναι η ώθηση στην επιχειρηματική δράση με κάλυψη 

του αστικού κράτους και ευρωενωσιακά κονδύλια στη βάση της αναθεωρημένης 

ευρωοδηγίας του 2000. Περισσότερα   

Ένα σημαντικό βήμα για την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων αποτελεί, σύμφωνα 
με την ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη, η απόφαση του 
Ευρωκοινοβουλίου για κοινό φορτιστή λειτουργίας σε όλες τις φορητές 
ηλεκτρονικές συσκευές από το 2024. 

Με συντριπτική πλειοψηφία 602 ψήφων υπέρ, 13 κατά και 8 αποχές, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για έναν ενιαίο φορτιστή για όλα 
τα κινητά τηλέφωνα και τα tablets. Από το φθινόπωρο του 2024, όλοι οι 
Ευρωπαίοι θα χρειάζονται μόνο έναν φορτιστή USB τύπου-C για να φορτίζουν 
όλες τις μικρές συσκευές. Το 2026, ο ίδιος φορτιστής θα γίνει κανόνας και για τους 
φορητούς υπολογιστές. H κ. Σπυράκη μιλώντας στην ολομέλεια του 
Ευρωκοινοβουλίου χαρακτήρισε την απόφαση για ενιαίο φορτιστή μεγάλη 
επιτυχία, σημειώνοντας, ωστόσο,  ότι για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα 
χρειάστηκε να περάσει περισσότερο από μία δεκαετία. 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Διαχείριση 

του νερού προς όφελος του λαού 

Μαρία Σπυράκη: Ο ενιαίος φορτιστής για όλες τις συσκευές, 

σημαντικό βήμα για την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων 

Ο Εμμανουήλ Φράγκος στο Mesogeiostv για την 

ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας 

https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/kerkira/erotisi-gia-ta-aporrimmata-tis-kerkyras-stin-eyrovoyli-apo-ton-e-fragkoy/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/kerkira/erotisi-gia-ta-aporrimmata-tis-kerkyras-stin-eyrovoyli-apo-ton-e-fragkoy/
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%C2%BB
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%C2%BB
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%C2%BB
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Στο Πρόγραμμα URBACT συμμετέχουν και οι 27 χώρες 

Κράτη-Μέλη της ΕΕ, καθώς και η Ελβετία και η Νορβηγία. 

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση της 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης παρέχοντας την δυνατότητα 

συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των πόλεων για την 

εξεύρεση λύσεων σε μείζονα αστικά θέματα και 

βοηθώντας τις αστικές αρχές να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν στρατηγικές με ολοκληρωμένο, συμμετοχικό 

τρόπο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος 

ανέρχεται περίπου σε €100 εκ. από τα οποία ποσό ύψους 

€80 εκ. προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης για τους κύπριους δικαιούχους θα 

ανέρχεται μέχρι το 75%. Ως Διαχειριστική Αρχή έχει 

ορισθεί η Εθνική Αρχή για την Εδαφική Συνοχή (ANCT) στη 

Γαλλία. 

Η επόμενη πρόσκληση του URBACT για σχηματισμό 

Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων θα ανοίξει στις αρχές 

Ιανουαρίου 2023.  

 

URBACT IV (2021 - 2027) 

Για την περίοδο 2021-2027, το URBACT IV βασίζεται στην 

κληρονομιά προηγούμενων Προγραμμάτων και 

περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τις 

πόλεις να κάνουν θετικές αλλαγές. Το τρέχον πρόγραμμα 

ενσωματώνει στις δραστηριότητές του τις εγκάρσιες 

προτεραιότητες της ΕΕ για ψηφιακή, πράσινη και ισότητα 

των φύλων χάραξης πολιτικής. 

 

Περισσότερα  

Η Επιτροπή λαμβάνει νομικά μέτρα κατά 11 

κρατών μελών, καλώντας τα να επισπεύσουν την 

εφαρμογή της οδηγίας για τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, προκειμένου να μειωθούν οι 

επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον 

και στην ανθρώπινη υγεία. Το Βέλγιο, η Δανία, η 

Εσθονία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Κροατία, η 

Λετονία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και 

η Φινλανδία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή 

τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης 

μεταφορά της οδηγίας. 

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2019 και τα 

κράτη μέλη είχαν προθεσμία δύο χρόνια για να 

μεταφέρουν τη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο, 

έτσι ώστε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

οδηγία να αρχίσουν να εφαρμόζονται στην πράξη. 

Ωστόσο, δεν μετέφεραν όλα τα κράτη μέλη την 

οδηγία εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Αν 

ένα κράτος μέλος δεν θεσπίσει μέτρα για την 

πλήρη ενσωμάτωση των διατάξεων μιας οδηγίας 

της ΕΕ στο εθνικό του δίκαιο εντός της προθεσμίας 

μεταφοράς της, οι πολίτες δεν μπορούν να 

επωφεληθούν από τα οφέλη και τα δικαιώματα 

που απορρέουν από αυτήν. 

Οι ενέργειες της Επιτροπής για την επιβολή της 

οδηγίας αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών 

και του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που 

οφείλεται στα πλαστικά και στην παράλληλη 

προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

Περισσότερα           

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

Πρόγραμμα για την Αειφόρο 

Αστική Ανάπτυξη 

URBACT IV 

Κυκλική οικονομία: Νέα μέτρα 

για τη μείωση των αποβλήτων 

από πλαστικά μίας χρήσης 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/09/23-09-2022-urbact-iv-european-union-support-for-cities
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/09/23-09-2022-urbact-iv-european-union-support-for-cities
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/09/23-09-2022-urbact-iv-european-union-support-for-cities
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kykliki-oikonomia-i-epitropi-lambanei-metra-gia-ti-meiosi-ton-apobliton-apo-ta-plastika-proionta-2022-09-29_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kykliki-oikonomia-i-epitropi-lambanei-metra-gia-ti-meiosi-ton-apobliton-apo-ta-plastika-proionta-2022-09-29_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kykliki-oikonomia-i-epitropi-lambanei-metra-gia-ti-meiosi-ton-apobliton-apo-ta-plastika-proionta-2022-09-29_el
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Το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» 
δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αιρετών 
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που 
αποσκοπεί στην προαγωγή του διαλόγου για την 
ΕΕ στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς συμμαχίας 
ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το τοπικό επίπεδο 
διακυβέρνησης.  
 
Το έργο θα δώσει τη δυνατότητα στους πολιτικούς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν και 
να διαδώσουν πληροφορίες για θέματα 
σχετιζόμενα με την ΕΕ, τα οποία αφορούν  τους 
πολίτες των εκλογικών τους περιφερειών, σε 
τοπικό επίπεδο. Θα βοηθήσει, επίσης, στην 
ενίσχυση της δραστηριοποίησης και της 
προαγωγής του διαλόγου για αυτά τα θέματα, 
καθώς και για το μέλλον της Ευρώπης. Η απώτερη 
επιδίωξη είναι η στήριξη της δημιουργίας μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στο 
δίκτυο. Είναι εύκολο. Απλά συμπληρώστε την 
αίτηση συμμετοχής, μεταφορτώστε τη δήλωση με 
τις υπογραφές του διορισμένου αιρετού 
εκπροσώπου και του νομίμου εκπροσώπου του 
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και 
υποβάλετέ την. 
 
Με την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο 
δίκτυο, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης 
θα συμμετάσχουν στον διάλογο με τους πολίτες 
της εκλογικής τους περιφέρειας ή και στα τοπικά 

Με την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο 
δίκτυο, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης 
θα συμμετάσχουν στον διάλογο με τους πολίτες 
της εκλογικής τους περιφέρειας ή και στα τοπικά 
ΜΜΕ, για τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα 
που λαμβάνει η ΕΕ. 
 
Η προώθηση του διαλόγου σε ενωσιακό και τοπικό 
επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντική για τη 
διατήρηση της ώθησης που έδωσαν η Διάσκεψη 
για το μέλλον της Ευρώπης και το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα NextGenerationEU. Η διαχείριση του 
έργου πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών 
Συμβούλων της Επιτροπής των Περιφερειών. 
 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
Για τη δημιουργία του δικτύου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση προς τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμους, 
δημοτικές/τοπικές κοινότητες, δημοτικές ενότητες 
ή περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες) που 
επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην προώθηση του διαλόγου για το 
μέλλον της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, διορίζοντας έναν 
αιρετό εκπρόσωπό τους ως μέλος του δικτύου 
«Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης». 
Περισσότερα  

 

  

Νέο Πρόγραμμα: Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους 

εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_el
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_el
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_el
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Περισσότερα  

 

 

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων —σχεδόν εννέα στους 

δέκα ερωτηθέντες (88%)— συμφωνούν ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα πρέπει 

να αφήσει κανέναν στο περιθώριο, ενώ οι περισσότεροι (77%) αισθάνονται 

προσωπική ευθύνη για την ανάληψη δράσης. Οι μισοί Ευρωπαίοι (50%) 

πιστεύουν ότι η ΕΕ καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για να διασφαλίσει μια 

δίκαιη πράσινη μετάβαση, ενώ το ίδιο πιστεύει το 50% των ερωτηθέντων για 

τις περιφερειακές, δημοτικές ή τοπικές δημόσιες αρχές τους, το 47% για την 

εθνική τους κυβέρνηση και το 43% για τον επιχειρηματικό τομέα.  

 

Όσον αφορά τις ευκαιρίες που προσφέρει η πράσινη μετάβαση, σχεδόν έξι 

στους δέκα ερωτηθέντες συμφωνούν ότι οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή 

θα δημιουργήσουν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας απ’ όσες θα 

καταργήσουν, ενώ το 61% πιστεύει ότι οι θέσεις αυτές θα είναι καλής 

ποιότητας. Ωστόσο, μόλις λίγοι περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι 

οι σημερινές τους δεξιότητες τούς επιτρέπουν να συμβάλουν στην πράσινη 

μετάβαση. Όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, η οικονομική προσιτότητα της 

ενέργειας και των βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί μείζον 

πρόβλημα. Το 93% όσων απάντησαν θεωρούν ότι το σημερινό επίπεδο των 

τιμών ενέργειας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες στη χώρα τους. 

Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μια σειρά μέτρων για μια δίκαιη πράσινη 

μετάβαση και θα συνεχίσει να θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο των σχετικών 

πολιτικών προσπαθειών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί στη 

βελτίωση της ευημερίας και της υγείας των πολιτών και των μελλοντικών 

γενεών και η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδεις αρχές της. 

Η σύσταση του Συμβουλίου για τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης προς 

την κλιματική ουδετερότητα παρέχει συγκεκριμένη καθοδήγηση στα κράτη 

μέλη για τη θέσπιση μέτρων που αφορούν τις εργασιακές και τις κοινωνικές 

πτυχές της εν λόγω μετάβασης. 

Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Η κοινωνική διάσταση 

της πράσινης 

μετάβασης 

Ευρωβαρόμετρο: Χρειάζονται περισ-

σότερες προσπάθειες για την επίτευξη 

μιας δίκαιης πράσινης μετάβασης! 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-oi-eyropaioi-polites-symfonoyn-oti-hreiazontai-akomi-perissoteres-prospatheies-gia-tin-2022-10-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-oi-eyropaioi-polites-symfonoyn-oti-hreiazontai-akomi-perissoteres-prospatheies-gia-tin-2022-10-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-oi-eyropaioi-polites-symfonoyn-oti-hreiazontai-akomi-perissoteres-prospatheies-gia-tin-2022-10-10_el
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Μετά την πρωτοφανή περίοδο δασικών πυρκαγιών στην 

Ευρώπη, η Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση ποσού ύψους 170 

εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ενίσχυση των 

επίγειων και εναέριων πόρων του rescEU, αρχής γενομένης από 

το καλοκαίρι του 2023.  

Ως εκ τούτου, ο μεταβατικός στόλος rescEU θα διαθέτει συνολικά 

22 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, καθώς και περισσότερες 

προεγκατεστημένες ομάδες εδάφους. Από το 2025, ο στόλος θα 

ενισχυθεί περαιτέρω διά της εσπευσμένης προμήθειας 

αεροσκαφών και ελικοπτέρων. 

Οι δασικές πυρκαγιές στην ΕΕ αυξάνονται σε έκταση, συχνότητα 

και ένταση. Έως την 1η Οκτωβρίου, τα στοιχεία για το 2022 

αποκαλύπτουν αύξηση κατά 30 % της καμένης έκτασης σε σχέση 

με το προηγούμενο χειρότερο έτος που καταγράφηκε (2017) και 

αύξηση άνω του 170 % σε σχέση με τη μέση καμένη έκταση από 

τότε που ξεκίνησε η καταγραφή σε επίπεδο ΕΕ το 2006. 

Κατά τη φετινή περίοδο, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών έλαβε 11 αιτήσεις συνδρομής για δασικές 

πυρκαγιές. Μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ 

αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη 33 αεροσκάφη και 8 

ελικόπτερα, στα οποία προστέθηκαν επίγειες δυνάμεις 

πυρόσβεσης που αριθμούσαν πάνω από 350 πυροσβέστες. 

Επιπλέον, ο δορυφόρος Copernicus της ΕΕ για τη διαχείριση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης χαρτογράφησε τις ζημιές στις 

πληγείσες περιοχές. 

Περισσότερα  

Η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα ελληνική 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ): το 

«Αρνάκι Λήμνου». 

Το κρέας του χαρακτηρίζεται από τρυφερή, 

χυμώδη και απαλή υφή, ενώ έχει ιδιαίτερη, 

χαρακτηριστική και ευχάριστη γεύση και οσμή. 

Παράγεται από αρνιά που γεννιούνται στη Λήμνο 

και στον Άγιο Ευστράτιο και τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του οφείλονται στην παραδοσιακή 

μέθοδο εκτροφής των αρνιών και των προβάτων 

και στη διατροφή τους, η οποία συνίσταται κυρίως 

στην πλούσια χλωρίδα των βοσκοτόπων των 

νησιών.  

Το «Αρνάκι Λήμνου» είναι ένα ευρέως 

διαδεδομένο προϊόν, το οποίο παράγεται  

αδιάλειπτα εδώ και πολλά χρόνια στα δύο νησιά. 

Τόσο οι ιδιαίτεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

όσο και οι ανθρώπινες πρακτικές, οι οποίες 

επικρατούσαν και συνεχίζουν να επικρατούν στη 

Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο, συμβάλλουν στην 

παραγωγή ενός προϊόντος με περιζήτητα 

χαρακτηριστικά.  

Η εν λόγω ονομασία προέλευσης έρχεται να 

προστεθεί στον κατάλογο των 1.594 γεωργικών 

προϊόντων που ήδη προστατεύονται. Ο κατάλογος 

όλων των προστατευόμενων γεωγραφικών 

ενδείξεων είναι προσβάσιμος στη βάση δεδομένων 

eAmbrosia. 

 

Περισσότερα  

 

 

Προγράμματα 
  

Δασικές πυρκαγιές: 170 εκατ. 

ευρώ για την ενίσχυση του 

στόλου rescEU 

Το Αρνάκι Λήμνου γίνεται 

προϊόν Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης 

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/forest-fires-eu170-million-reinforce-resceu-fleet-2022-10-05_el
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/forest-fires-eu170-million-reinforce-resceu-fleet-2022-10-05_el
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/forest-fires-eu170-million-reinforce-resceu-fleet-2022-10-05_el
https://www.ertnews.gr/eidiseis/diethni/evropi/komision-proion-prostateyomenis-geografikis-endeixis-to-arnaki-limnoy/
https://www.ertnews.gr/eidiseis/diethni/evropi/komision-proion-prostateyomenis-geografikis-endeixis-to-arnaki-limnoy/
https://www.ertnews.gr/eidiseis/diethni/evropi/komision-proion-prostateyomenis-geografikis-endeixis-to-arnaki-limnoy/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lakesnetwork.org/

