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Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας (EUSEW) είναι η 

μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την αποδοτική χρήση ενέργειας στην Ευρώπη. 

Περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων, με στόχο την οικοδόμηση ενός 

ασφαλούς ενεργειακού μέλλοντος για την Ευρώπη. 

Συγκεντρώνει δημόσιες αρχές, ιδιωτικές εταιρείες, ΜΚΟ, εταίρους έργων 

της ΕΕ, ερευνητές και καταναλωτές για να προωθήσουν πρωτοβουλίες 

για να γίνουν πράσινες και ψηφιακές για την ενεργειακή μετάβαση στην 

Ευρώπη. Η EUSEW ξεκίνησε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

την φετινή διοργάνωση να συγκεντρώνει ξεχωριστό ενδιαφέρον 

πανευρωπαϊκά.  

Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιώσιμης Ενέργειας  

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιώσιμης Ενέργειας (European Sustainable 

Energy Awards) αναγνωρίζουν ξεχωριστά έργα για την καινοτομία τους 

και τη συμβολή τους στην προσέγγιση της ορθολογικής χρήσης ενέργειας 

και στην αξιοποίηση των ΑΠΕ. Τα βραβεία κατανέμονται σε τέσσερις 

κατηγορίες: καινοτομία (innovation), τοπικής ενεργειακής δράσης (local 

energy action), γυναίκα στην ενέργεια (woman in energy) και νέος 

πρωτοπόρος ενέργειας (young energy trailblazer).  

Ελληνική διάκριση στις Βρυξέλλες 

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 

«τοπικές δράσεις για την ενέργεια». Η Μινώα είναι ένας συνεταιρισμός, 

ο οποίος με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και πολλών Δήμων 

που είναι μέλη του, διεκδικεί να έχει ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση 

από τα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ. Περισσότερα     

, προωθώντας ταυτόχρονα την αειφορία και την αλληλέγγυα οικονομία. 

 

Η Μινώα κατασκευάζει σήμερα το τρίτο φωτοβολταϊκό της έργο και 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την ομαλή ενεργειακή μετάβαση του 

Ο Δήμος Ιωαννιτών στην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Αειφόρου Ενέργειας (EUSEW) 

Ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων και μέλος ΔΣ του 

Δικτύου Πόλεων με Λίμνες κ. Βασίλης Βλέτσας 

ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας (EUSEW). O Δήμος 

Ιωαννιτών εργάζεται με προσήλωση, για να πετύχει 

τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας και έχει 

ήδη προχωρήσει στη σύνταξη οδικού χάρτη. Το 

2022 είναι χρονιά σταθμός, καθώς ο Δήμος 

επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία «100 

Intelligent Cities Challenge».  

Όπως έχει δηλώσει και ο Δήμαρχος Μωυσής 

Ελισάφ: «Έχουμε την μοναδική ευκαιρία μέσα στα 

επόμενα, λίγα χρόνια, να αλλάξουμε και να 

αναμορφώσουμε τα πάντα, με πόρους που θα 

εισρεύσουν πέρα από τα γνωστά χρηματοδοτικά 

εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΑ και το Ταμείο 

Ανάκαμψης. Χρήματα που θα δώσουν πραγματικά 

ανάσα και θα αναγεννήσουν την πόλη». 

Περισσότερα    2030.ioannina.gr 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας 

(EUSEW) 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Σεπτέμβριος 2022 

https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/index_el
https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/index_el
https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/index_el
https://2030.ioannina.gr/
https://2030.ioannina.gr/
https://2030.ioannina.gr/
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Στήριξη στους νέους των 

απομακρυσμένων περιοχών της ΕΕ 

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι το πρώτο 

βήμα ενός διετούς προγράμματος που, στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, θα υποστηρίξει 

τουλάχιστον 70 δράσεις από νέους ηλικίας 15-24 ετών. 

Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι νέοι σε αυτές τις 

ευάλωτες και απομακρυσμένες περιοχές να αναπτύξουν 

δράσεις προσαρμοσμένες στις περιφέρειές τους για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, της ανάπτυξης και της 

ανάπτυξης. 

Οι νέοι θα πρέπει να αναπτύξουν ιδέες και κοινοτικές 

δράσεις που συνδέονται με τις προτεραιότητες της ΕΕ, 

όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνικο-

οικονομική ανάκαμψη και η ισότητα και ένταξη. 

Πρόσκληση για δράση για τους νέους που θα 

επωφεληθούν από αυτές τις επιχορηγήσεις θα 

δημοσιευθεί το 2023. Οι απόκεντρες περιφέρειες έχουν 

ειδικό καθεστώς βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 349) που προβλέπει 

συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξή τους, 

συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοσμένης εφαρμογής 

του δικαίου της ΕΕ και της πρόσβασης στα προγράμματα 

της ΕΕ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 15 

Νοεμβρίου.  Περισσότερα  

 

Η Επιτροπή προκηρύσσει δύο νέες προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού:  

-Την προπαρασκευαστική δράση της ΕΕ «Προγράμματα 

άθλησης για όλους και καινοτομίας των υποδομών», 

συνολικού προϋπολογισμού 1,95 εκατ. ευρώ και  

-Το πιλοτικό έργο «Αθλητισμός για τους ανθρώπους και τον 

πλανήτη — μια νέα προσέγγιση της βιωσιμότητας μέσω του 

αθλητισμού στην Ευρώπη», συνολικού προϋπολογισμού 1,44 

εκατ. ευρώ.  

Οι προκηρύξεις δίνουν στις αθλητικές οργανώσεις την 

ευκαιρία να βρουν καινοτόμες ιδέες και να αναπτύξουν και 

να προωθήσουν νέες μορφές άθλησης και σωματικής 

άσκησης που να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τη ζήτηση 

που υπάρχει από τους πολίτες. 

Στόχος της προπαρασκευαστικής δράσης «Προγράμματα 

άθλησης για όλους και καινοτομίας των υποδομών» είναι να 

παροτρύνει τον τομέα του αθλητισμού να διευρύνει τις 

υπηρεσίες που προσφέρει μέσω της δημιουργικότητας, της 

καινοτομίας και των νέων πρακτικών. Στόχος του νέου 

πιλοτικού έργου «Αθλητισμός για τους ανθρώπους και τον 

πλανήτη — μια νέα προσέγγιση της βιωσιμότητας μέσω του 

αθλητισμού στην Ευρώπη» είναι να εμπνεύσει τους πολίτες 

της ΕΕ να υιοθετήσουν με ενεργό τρόπο βιώσιμες 

συμπεριφορές μέσα από την επικοινωνιακή δύναμη του 

αθλητισμού, των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και των 

ηγετικών μορφών του αθλητισμού που λειτουργούν ως 

πρότυπα. Τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός 

Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Οκτωβρίου. 

Περισσότερα  

 

 

  

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης 

έργων άθλησης και προώθησης 

βιώσιμων συμπεριφορών 

μέσω του αθλητισμού 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2022/putting-people-first-securing-sustainable-and-inclusive-growth-unlocking-the-potential-of-the-eu-s-outermost-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2022/putting-people-first-securing-sustainable-and-inclusive-growth-unlocking-the-potential-of-the-eu-s-outermost-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2022/putting-people-first-securing-sustainable-and-inclusive-growth-unlocking-the-potential-of-the-eu-s-outermost-regions
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-grassroots-innovation;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-grassroots-innovation;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-people-planet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-people-planet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-people-planet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/departments/european-education-and-culture-executive-agency_el
https://ec.europa.eu/info/departments/european-education-and-culture-executive-agency_el
https://ec.europa.eu/info/departments/european-education-and-culture-executive-agency_el
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Στην ομιλία μου με τίτλο «Προσβάσιμες Πόλεις- Βιώσιμες Πόλεις» υπογράμμισα τη 
σημασία που έχει η επίτευξη της προσβασιμότητας για τις σύγχρονες πόλεις. 
Προσβασιμότητα δεν σημαίνει μονάχα ράμπες στα πεζοδρόμια. Σημαίνει πως η πόλη 
ανασχηματίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να συνδέει τις εμποδιζόμενες κοινωνικές ομάδες 
με τη ζωή της πόλης.  

Το σχέδιο Accessibility Standardisation που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο προσβασιμότητας σε όλα τα Κράτη Μέλη, το οποίο οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές καλούνται να μελετήσουν και να προσαρμόσουν στα 
δεδομένα τους.  

Το συνέδριο ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας και του 
Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung και πραγματοποιήθηκε το διήμερο 17-18 

Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα. Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Τιμητική εκδήλωση για το Μανώλη Γλέζο, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, 

αλλά και τα επίσημα αποκαλυπτήρια της αίθουσας που πλέον θα φέρει το όνομά του, 

πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και μίλησαν για τη ζωή και την παρακαταθήκη που άφησε ο 

Μανώλης Γλέζος, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, ο 

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και 

ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, ενώ ο επικεφαλής της ευρωομάδας της 

Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, παρενέβη στη συζήτηση για να αποτίσει φόρο 

τιμής, μέσω βιντεοκλήσης. Το παρών έδωσαν επίσης μέλη της οικογένειας του Μανώλη 

Γλέζου, καθώς και φίλοι και συναγωνιστές του που τον έζησαν από κοντά. 

Περισσότερα  

  

«Η ΕΕ διαθέτει σαφές πλαίσιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο», 

διαβεβαιώνει η Κομισιόν, απαντώντας σε ερώτηση της Αντιπροέδρου του ΕΚ, Εύας Καϊλή, 

σχετικά με την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.  

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διασφαλίζει πως η συμμετοχή της χώρας μας στο 

σχέδιο της οριστικής ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από την Ρωσία, θα είναι 

κομβική, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων. 

Σύμφωνα με το σχέδιο RΕPowerEU ο κοινός στόχος είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από 

τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. «Τα ΕΚΕ αποκτούν το καθεστώς της υψηλότερης δυνατής 

εθνικής σημασίας και αντιμετωπίζονται κατάλληλα στις διαδικασίες αδειοδότησης». 

Περισσότερα  

 

Τιμητική εκδήλωση για τον Μανώλη Γλέζο 

Εύα Καϊλή: Κρίσιμες επενδύσεις στην Ελλάδα για την 

ενεργειακή αυτονομία στην ΕΕ 

Στέλιος Κυμπουρόπουλος: Συμμετοχή στο Συνέδριο  

Έξυπνες πόλεις: Λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον 

https://www.kas.de/el/web/griechenland/veranstaltungen/detail/-/content/kas-ena-seminario-gia-neous-autodioiketikous-kai-energous-politika-neous-apo-ten-peloponneso
https://www.kas.de/el/web/griechenland/veranstaltungen/detail/-/content/kas-ena-seminario-gia-neous-autodioiketikous-kai-energous-politika-neous-apo-ten-peloponneso
https://www.kas.de/el/web/griechenland/veranstaltungen/detail/-/content/kas-ena-seminario-gia-neous-autodioiketikous-kai-energous-politika-neous-apo-ten-peloponneso
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/politiki/to-eyropaiko-koinovoylio-timise-ton-proto-partizano-tis-eyropis-manoli-glezo-video/
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/politiki/to-eyropaiko-koinovoylio-timise-ton-proto-partizano-tis-eyropis-manoli-glezo-video/
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/politiki/to-eyropaiko-koinovoylio-timise-ton-proto-partizano-tis-eyropis-manoli-glezo-video/
https://www.evakaili.gr/%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
https://www.evakaili.gr/%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
https://www.evakaili.gr/%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
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Το επόμενο διάστημα θα εργαστούμε με ευρωβουλευτές του κυβερνώντος 

κόμματος της Πολωνίας με σκοπό την διεκδίκηση των Γερμανικών  

επανορθώσεων. Η Γερμανία πρέπει να πληρώσει για όσα έκαναν και έκλεψαν οι 

Ναζί από την Ελλάδα και την Πολωνία.  

Η Ελλάδα αναγκάστηκε να παραχωρήσει σε μορφή δανισμού χρήματα στο Γ’ Ράιχ, 

τα οποία δεν εκπληρώθηκαν ποτέ. Αυτά είναι μόνο 11 δις ευρώ. Συνολικά το ύψος 

των πολεμικών αποζημιώσεων -  μαζί με τις υπόλοιπες καταστροφές και με όλα 

όσα έχει κάνει η Γερμανία στον Β’ ΠΠ - η πρωηγούμενη ελληνική κυβέρνηση έχει 

υπολογίσει πως φτάνει γύρω στα 290 δις ευρώ. - είπε ο κ. Εμμανουήλ Φράγκος, 

Έλληνας ευρωβουλευτής σε συνέντευξη στο Ειδησεογραφικό Πρακτορείο του 

Radio Maryja. Περισσότερα  

Για πολλοστή φορά αναδεικνύονται, οι διαχρονικές ελλείψεις σε προσωπικό και 
μέσα κατάσβεσης, η ανυπαρξία σχεδίου με επίκεντρο την πρόληψη, αλλά και 
αντιπυρικής προστασίας.  

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος κατέθεσε στην Κομισιόν 
το ερώτημα πώς τοποθετείται: - στο αίτημα της άμεσης κινητοποίησης του 
“Ταμείου Αλληλεγγύης” της ΕΕ για την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων σε Έβρο 
και Λέσβο χωρίς όρους και προϋποθέσεις; - στο γεγονός ότι η επιζήμια 
ευρωενωσιακή στρατηγική “κόστους-οφέλους”  που αναγορεύει την πολιτική 
προστασία με ευθύνη του κράτους σε κόστος, οδηγώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες 
σε υποστελέχωση, αυξάνοντας τις ελλείψεις σε μέσα πυρόσβεσης και πρόληψης, 
έχει σαν αποτέλεσμα να μένουν απροστάτευτες και να καταστρέφονται ακόμη και 
περιοχές Natura 2000, όπως το Δάσος της Δαδιάς στον Έβρο ή Εθνικοί Δρυμοί όπως 

αυτός της Βάλια Κάλντα;». Περισσότερα   

Στον Γιώργο Γραμματικάκη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Φυσικής και πρώην 

πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τέως Ευρωβουλευτή, αλλά και καταξιωμένο 

συγγραφέα, θα απονεμηθεί το «Βραβείο Ηθικής Τάξεως» του δήμου Ηρακλείου. 

Την σχετική πρόταση έκανε ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός κατά την 

συνεδρίαση της Επιτροπής του Βραβείου, την Παρασκευή  16 Σεπτεμβρίου 2022. 

Ο Γιώργος Γραμματικάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1939. Σπούδασε 

Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Ιmperιal College του Λονδίνου. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1973. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάσθηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Πυρηνικών 

Ερευνών «Δημόκριτος», και αργότερα και στο “Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών 

Ερευνών” (CERN) της Γενεύης. Περισσότερα  

 

 

 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Ερώτηση για τις 

πυρκαγιές σε Έβρο και Λέσβο, και τον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα 

Στον Γιώργο Γραμματικάκη το εφετινό «Βραβείο Ηθικής 

Τάξεως» του δήμου Ηρακλείου 

Εμμανουήλ Φράγκος: Δράσεις για την διεκδίκηση 

των Γερμανικών  επανορθώσεων 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B5-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BC/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B5-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BC/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B5-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BC/
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CE%B2%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CE%B2%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CE%B2%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://kede.gr/ston-giorgo-grammatikaki-to-efetino-vraveio-ithikis-taxeos-tou-dimou-irakleiou/
https://kede.gr/ston-giorgo-grammatikaki-to-efetino-vraveio-ithikis-taxeos-tou-dimou-irakleiou/
https://kede.gr/ston-giorgo-grammatikaki-to-efetino-vraveio-ithikis-taxeos-tou-dimou-irakleiou/
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Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κληρονομιάς 2022 

EuropaNostraAwards, της κορυφαίας διάκρισης της 

Ευρώπης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

τιμήθηκαν σήμερα το απόγευμα σε μια τελετή υψηλού 

κύρους που πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική 

Κρατική Όπερα της Πράγας, παρουσία των: MariyaGabriel, 

Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Καινοτομία, την Έρευνα, 

τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, 

MartinBaxa, Υπουργού Πολιτισμού της Τσεχικής 

Δημοκρατίας και Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου 

Υπουργών της ΕΕ αρμόδιων για τον Πολιτισμό, και 

HermannParzinger, Εκτελεστικού Προέδρου της 

EuropaNostra. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 600 

επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς, εθελοντές, 

λάτρεις και υποστηρικτές από όλη την Ευρώπη, καθώς και 

μια μεγάλη ομάδα νέων. Η τελετή απονομής ήταν η 

κεντρική εκδήλωση της Συνόδου Κορυφής της 

Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2022 που 

πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην 

Πράγα, ως μέρος του επίσημου προγράμματος της 

Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.   

- Κώστας Καρράς - Grand Prix για Διεθνείς Σχέσεις 

Για περισσότερο από 50 χρόνια, ο Κώστας Καρράς 

εργάστηκε για την πολιτισμική και φυσική κληρονομιά της 

Ελλάδας και της Ευρώπης, για να δημιουργήσει ένα πιο 

αειφόρο, συμπεριληπτικό και όμορφο κόσμο για τις 

μελλοντικές γενιές. Υπήρξε ένα οραματικός οικολόγος, 

ένας εξέχων ιστορικός και ένας αληθινός Ευρωπαίος 

ηγέτης που ένωσε και ενέπνευσε ανθρώπους απ’ όλον τον 

κόσμο μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Περισσότερα  

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα, σε συνεργασία με το γραφείο της 

Διεύθυνσης ECFIN στην Αθήνα, διοργάνωσε την 

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 δημόσια συζήτηση 

στο  περίπτερo της Αντιπροσωπείας. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, 

παρουσιάσθηκαν οι ευρωπαϊκές και εθνικές 

πολιτικές για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα 

και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι 

οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της 

πράσινης μετάβασης και η συνεισφορά του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην 

στήριξη σχετικών επενδύσεων και 

μεταρρυθμίσεων. 

Στο πρώτο πάνελ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις 

πολιτικές της Ε.Ε. για την ενίσχυση των 

μακροπρόθεσμων μέτρων ενεργειακής απόδοσης. 

Ειδικότερη αναφορά έγινε στον στόχο αύξησης από 

9% σε 13% της ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο 

του πακέτου «Fit for 55», που είναι μέρος της 

νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία. Οι ομιλητές του δεύτερου πάνελ 

ασχολήθηκαν με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 

των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της πράσινης 

μετάβασης, επικεντρώνοντας στη συνεισφορά του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην 

προώθηση πράσινων δεξιοτήτων και στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε 

τομείς της πράσινης οικονομίας. Περισσότερα           

ΕΕ στην Ελλάδα 
 

  

Europa Nostra - Το Βραβείο Grand Prix 2022 

για Διεθνείς Σχέσεις 

απονέμεται στον Κώστα Καρρά 

Ενεργειακή απόδοση, περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europe-top-heritage-award-winners-2022/
https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europe-top-heritage-award-winners-2022/
https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europe-top-heritage-award-winners-2022/
https://www.facebook.com/watch/?v=496597152283251
https://www.facebook.com/watch/?v=496597152283251
https://www.facebook.com/watch/?v=496597152283251
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οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών και τις 

επενδύσεις σε υποδομές επαναφόρτισης. Παρά τη 

συνολική συρρίκνωση της αγοράς νέων 

αυτοκινήτων το 2020 λόγω του κορονοϊού, ο 

συνολικός αριθμός των νέων ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων αυξήθηκε, ξεπερνώντας για πρώτη 

φορά το 1 εκατομμύριο. 

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για τα πρότυπα εκπομπών CO2 

παραμένει αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση 

των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα και τα 

ημιφορτηγά. Οι περισσότεροι κατασκευαστές 

συμμορφώθηκαν με τους στόχους για τις εκπομπές, 

αλλά τα σημερινά τελικά δεδομένα επιβεβαιώνουν 

ότι θα συγκεντρωθούν πάνω από 500 εκατ. ευρώ 

από κατασκευαστές, για τους οποίους 

διαπιστώθηκε υπέρβαση του στόχου εκπομπών 

τους το 2020.  

Η περαιτέρω αναθεώρηση των προτύπων για τις 

εκπομπές CO2 με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με 

τις υψηλότερες φιλοδοξίες της ΕΕ για το κλίμα έχει 

περιληφθεί στις προτάσεις προσαρμογής στον 

στόχο του 55 %, τις οποίες υπέβαλε η Επιτροπή τον 

Ιούλιο του 2021.  Περισσότερα  

 

Τα τελικά δεδομένα που δημοσίευσε ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 

επιβεβαιώνουν ότι οι μέσες εκπομπές CO2 από τα 

καινούρια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ, 

την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο το 2020 μειώθηκαν κατά 12 % σε 

σύγκριση με το 2019. Πρόκειται μακράν για τη 

μεγαλύτερη ετήσια μείωση των εκπομπών ρύπων 

από το 2010 που άρχισαν να εφαρμόζονται τα 

πρότυπα εκπομπών CO2 και συμπίπτει με την 

εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων εκπομπών 

CO2 για ολόκληρο τον στόλο της ΕΕ από την 1η 

Ιανουαρίου 2020. Για την περίοδο 2020-2024, ο 

κανονισμός ορίζει τους στόχους εκπομπών CO2 για 

ολόκληρο τον στόλο της ΕΕ στα 95 gCO2/km για τα 

καινούργια ταξινομημένα αυτοκίνητα και στα 147g 

CO2/km για τα καινούργια ταξινομημένα 

ημιφορτηγά, παρέχοντας ισχυρό κίνητρο στους 

κατασκευαστές να παράγουν καθαρότερα 

οχήματα. 

Η αύξηση του μεριδίου των ταξινομήσεων 

ηλεκτρικών οχημάτων αποτέλεσε σημαντικό 

παράγοντα, καθώς οι πωλήσεις τριπλασιάστηκαν 

από 3,5 % το 2019 σε 11,6 % το 2020. Τα 

στοχευμένα μέτρα ανάκαμψης που έλαβαν τα 

κράτη μέλη ενθάρρυναν επίσης τη χρήση 

οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών και τις 

επενδύσεις σε υποδομές επαναφόρτισης. Παρά τη 

συνολική συρρίκνωση της αγοράς νέων 

αυτοκινήτων το 2020 λόγω του κορονοϊού, ο 

συνολικός αριθμός των νέων ηλεκτρικών 

  

Δράση για το Κλίμα: Το 2020 μειώθηκαν οι εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων, 

καθώς τριπλασιάστηκαν οι πωλήσεις οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών 

https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/co2-emissions-new-cars-europe-plummeted-2020-share-zero-and-low-emission-cars-tripled-2022-09-26_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/co2-emissions-new-cars-europe-plummeted-2020-share-zero-and-low-emission-cars-tripled-2022-09-26_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/co2-emissions-new-cars-europe-plummeted-2020-share-zero-and-low-emission-cars-tripled-2022-09-26_en
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Η μεγάλη πλειονότητα των 
Ευρωπαίων συμφωνούν ότι 
είναι ικανοποιημένοι που ζουν 
στην ΕΕ (81 %) και στη χώρα 
τους (89 %), ενώ είναι επίσης 
ικανοποιημένοι με την 
οικογενειακή τους ζωή (89 %). 

Οι τέσσερις προκλήσεις που 
αναφέρθηκαν περισσότερο 
και αντιμετωπίζει η ίδια η ΕΕ 
είναι οι κοινωνικές ανισότητες 
(36 %), η ανεργία (32 %), και 
ακολουθούν τα μετανα-
στευτικά ζητήματα (31 %). 
Όπως και με τις παγκόσμιες 
προκλήσεις, τα περιβαλ-
λοντικά ζητήματα και η 
κλιματική αλλαγή κατέχουν 
επίσης υψηλή θέση στον 
κατάλογο των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η ΕΕ και 
αναφέρθηκαν από το 32 % των 
ερωτηθέντων. 

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι ο 
σεβασμός της δημοκρατίας, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου από 
την ΕΕ (27 %) αποτελεί το 
κύριο πλεονέκτημα της ΕΕ και 
ακολουθεί η οικονομική, 
βιομηχανική και εμπορική της 
δύναμη (25 %). 

Σύμφωνα με τους 
ερωτηθέντες, η ειρήνη (49 %), 
η ελευθερία της γνώμης (47%), 
η κοινωνική ισότητα και 
αλληλεγγύη (45%) και η 
ανεκτικότητα και το ανοιχτό 
πνεύμα σε άλλους (44 %) είναι 
οι αξίες που ενσωματώνει 
καλύτερα η ΕΕ — σε σύγκριση 
με άλλες χώρες. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δημοσίευσαν ένα κοινό ειδικό 

Ευρωβαρόμετρο για το μέλλον της Ευρώπης.  

-Εννέα στους 10 νέους Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της 

ευημερίας τους (91 % των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών), ενώ το αίσθημα αυτό 

το συμμερίζεται το 87 % του συνόλου των ερωτηθέντων 

- Το 81 % των ερωτηθέντων δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη ζωή τους στην ΕΕ 

- Το 68 % των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η ΕΕ είναι τόπος σταθερότητας σε έναν 

ταραγμένο κόσμο· ενώ το 67 % συμφωνεί ότι το σχέδιο της ΕΕ προσφέρει μια 

μελλοντική προοπτική για τη νεολαία της Ευρώπης 

 

Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι το 91 % των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών 

πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους, ενώ συμφωνεί και το 84 % των 

ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω. Σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους (49 %) 

θεωρεί την κλιματική αλλαγή ως την κύρια παγκόσμια πρόκληση για το μέλλον 

της ΕΕ, ενώ υποστηρίζει σχεδόν καθολικά τους περιβαλλοντικούς στόχους της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: το 88 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι είναι 

σημαντικό να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση και το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικονομία μας, ενώ το 80 % συμφωνεί ότι 

είναι σημαντικό να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος 

στον κόσμο έως το 2050 και να προωθηθεί η ανάπτυξη της αγοράς οχημάτων 

μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. 

Άλλες μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις που επισημάνθηκαν από τους 

ερωτηθέντες είναι η υγεία (34 %) και η αναγκαστική μετανάστευση και 

εκτόπιση (αναφέρονται από το περίπου 30 % των ερωτηθέντων). 

Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ   

  
Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική 

αλλαγή κορυφαία πρόκληση για την ΕΕ 

https://europedirect.eliamep.gr/to-mellon-tis-eyropis-oi-eyropaioi-theoroyn-tin-klimatiki-allagi-koryfaia-proklisi-gia-tin-ee/
https://europedirect.eliamep.gr/to-mellon-tis-eyropis-oi-eyropaioi-theoroyn-tin-klimatiki-allagi-koryfaia-proklisi-gia-tin-ee/
https://europedirect.eliamep.gr/to-mellon-tis-eyropis-oi-eyropaioi-theoroyn-tin-klimatiki-allagi-koryfaia-proklisi-gia-tin-ee/
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- Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ εξακολουθεί να μειώνεται. 
Ορισμένοι από τους οικοτόπους οι οποίοι έχει αξιολογηθεί ότι 
βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση σε ολόκληρη την ΕΕ είναι 
ημιφυσικοί λειμώνες, υψηλοί και χαμηλοί τυρφώνες και 
βάλτοι. Τα δάση δέχονται τεράστια πίεση και τα περισσότερα 
κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν περαιτέρω τις προσπάθειές 
τους για την ολοκλήρωση των οικείων δικτύων Natura 2000. 
 
- Νερό: η πρόοδος προς την επίτευξη καλής κατάστασης των 
υδατικών συστημάτων είναι αργή και ορισμένα κράτη μέλη 
καθυστερούν τη θέσπιση βασικών μέσων για την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ιδίως των σχεδίων 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Ομοίως, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν εγκαίρως το οικείο σχέδιο 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, προκειμένου να 
διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους πλημμύρας στη χώρα 
τους. Επιπλέον, οι κανόνες εφαρμογής για το πόσιμο νερό 
εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας σε ορισμένες 
χώρες. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τη 
νιτρορύπανση και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
συντελείται με βραδύ ρυθμό λόγω ανεπαρκούς σχεδιασμού 
και υποδομής, παρά τη διαθεσιμότητα κονδυλίων της ΕΕ. 
- Κυκλική οικονομία: ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη 
διαθέτουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για την 
κυκλική οικονομία, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά τα ποσοστά παραγωγικότητας 
των πόρων και τα ποσοστά κυκλικής χρήσης υλικών. Τα 
ποσοστά παραγωγικότητας μετρούν πόσο αποτελεσματικά μια 
οικονομία χρησιμοποιεί πόρους για την παραγωγή, ενώ τα 
ποσοστά κυκλικής χρήσης υλικών μετρούν το ποσοστό των 
υλικών που ανακτάται και επανεισάγεται στην οικονομία. 
Απαιτείται περαιτέρω δράση για τη βελτίωση του δυναμικού 
ανακύκλωσης των πλαστικών, των οικοδομικών υλικών και των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Περισσότερα  

 
 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη επισκόπηση της εφαρμογής 
της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ), ένα βασικό εργαλείο 
υποβολής εκθέσεων που υποστηρίζει την επιβολή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συμβάλλει στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής των 
περιβαλλοντικών κανόνων. Η κάλυψη του κενού μεταξύ όσων 
αποφασίζονται σε επίπεδο Ένωσης και όσων εφαρμόζονται 
στην πράξη είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση 
θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, 
καθώς και για τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις με παράλληλη δημιουργία ευκαιριών για 
οικονομική ανάπτυξη. 

 
Στην παρούσα επισκόπηση της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) εξάγονται συμπεράσματα 
και καθορίζονται κοινές τάσεις σε επίπεδο ΕΕ, με βάση 27 
επιμέρους εκθέσεις ανά χώρα που παρουσιάζουν την 
κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών 
σχετικά με το πόσο καλά προστατεύουν οι κυβερνήσεις της 
ΕΕ την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι πολίτες, το νερό 
που καταναλώνουν και τη φύση που απολαμβάνουν. 
Επιπλέον, στην επισκόπηση καθορίζονται δράσεις 
προτεραιότητας για τη βελτίωση της κατάστασης σε κάθε 
κράτος μέλος. 

  

Η Επιτροπή ζητεί καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων 

της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας & του περιβάλλοντος 

https://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1561542776070&uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1561542776070&uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A31991L0271
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/efarmogi-tis-periballontikis-politikis-i-epitropi-zitei-kalyteri-efarmogi-ton-periballontikon-2022-09-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/efarmogi-tis-periballontikis-politikis-i-epitropi-zitei-kalyteri-efarmogi-ton-periballontikon-2022-09-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/efarmogi-tis-periballontikis-politikis-i-epitropi-zitei-kalyteri-efarmogi-ton-periballontikon-2022-09-15_el
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
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Curabitur suscipit ut orci et sagittis. Aliquam erat volutpat. 

Ut mi justo, condimentum ac consectetur id, euismod vitae 

sem. raesent sagittis vel lacus eget interdum. Aenean 

vehicula turpis nec feugiat vulputate. Suspendisse ligula 

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

Aliquam blandit convallis urna, sed luctus felis tristique sit 

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

laoreet pulvinar neque. Morbi egestas eleifend tortor, nec 

hendrerit mauris commodo vitae. Praesent tellus elit, 

dictum sed viverra vel, vehicula at justo. Phasellus 

pellentesque nisi vitae enim imperdiet, eu molestie enim 

mollis. Maecenas consequat dui sed elementum 

bibendum. Pellentesque vel sapien tempor, tristique eros 

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

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

Suspendisse volutpat tellus vitae aliquam tempus.  

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

Suspendisse dignissim, erat eu sollicitudin adipiscing, arcu 

mi mattis augue, nec pellentesque ligula massa at orci. 

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

rutrum leo. Quisque dictum auctor magna, nec 

condimentum risus aliquam vitae. Etiam a massa in enim 

posuere semper quis ut turpis. In sodales libero id lectus 

pulvinar, et eleifend tortor dignissim. Curabitur sagittis 

porta varius. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Phasellus tristique consectetur sapien, vel ultrices neque 

dapibus sit amet.  

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

magna. Maecenas non vehicula risus, mattis vehicula arcu. 

Cras cursus felis id lectus venenatis, et dapibus odio 

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

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

amet nec purus. Etiam placerat fringilla velit, sed 

consequat urna imperdiet eu.  

Pellentesque lacus massa, accumsan sodales purus vitae, 

euismod facilisis est. Duis suscipit posuere libero eu 

venenatis. Duis nibh sapien, convallis id massa dapibus, 

tempus mattis erat. Proin tincidunt vehicula mattis. Morbi 

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

suscipit, arcu id lobortis faucibus, ipsum elit sollicitudin 

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

mauris a lacinia lacinia. Phasellus magna nibh, bibendum 

sit amet imperdiet nec, faucibus id sem. Nunc ornare 

laoreet nunc, a volutpat quam congue vel. Curabitur in 

congue massa. Suspendisse potenti. Nunc sodales 

vestibulum leo aliquet fermentum.  

Praesent pretium odio nec erat mattis imperdiet. Proin in 

odio iaculis, hendrerit metus sit amet, molestie lorem. 

Quisque ullamcorper velit ut aliquam volutpat. Quisque ut 

sapien at felis sagittis mollis. Aenean bibendum velit non 

tortor mollis, ultrices lobortis risus pulvinar. Maecenas 

dapibus eget leo sit amet fermentum. Sed sit amet massa 

ornare, egestas nulla eget, ultrices dolor. Vivamus vel 

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

eleifend tellus. Proin ornare odio in felis feugiat 
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