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Στη Σύνοδο των Περιφερειών και Δήμων της ΕΕ συμφωνήθηκε το 

«Μανιφέστο της Μασσαλίας», που συμμετείχαν περίπου 3.000 

αυτοδιοικητικοί από τις 240 Περιφέρειες και τους 90.000 Δήμους της 

Ευρώπης.  

Η Σύνοδος επικεντρώθηκε στο Μέλλον της Ευρώπης, τη Δημοκρατία και τις 

κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Ο οικοδεσπότης Πρόεδρος της Επιτροπής των 

Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 

Τζιτζικώστας, υποδέχθηκε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία 

Ρομπέρτα Μετσόλα και την Ευρωπαία Επίτροπο Δημοκρατίας και 

Δημογραφίας κυρία Ντουμπράβκα Σουίτσα. Στην έναρξη της Συνόδου 

τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκδόθηκε σχετικό 

ψήφισμα καταδίκης της ρωσικής εισβολής και εκφωνήθηκε ομιλία του 

Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. 

Στον πηρύνα του κειμένου των 12 σημείων του Μανιφέστου της Μασσαλίας 

τοποθετείται η ανάγκη η φωνή της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης να είναι 

ισότιμη σε όλη τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και οι πολιτικές της ΕΕ να είναι πιο άμεσες και αποτελεσματικές και 

να απαντούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών.  

Χαρακτηριστικά: Ζητούμε την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην ΕΕ, με σαφή 

συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη χάραξη και την 

εφαρμογή των κοινωνικών, κλιματικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών και 

ψηφιακών πολιτικών, καθώς και την παροχή άμεσης πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση της ΕΕ σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. 

Περισσότερα  

Κατοικίδια στο δάσος 

Το παράδειγμα της Φινλανδίας 

Σε συνέχεια της επίθεσης λύκου σε σκύλο στην 

περιοχή της Πάρνηθας, χωρίς φόβο και μπροστά 

σε ανθρώπους, έχει ανοιξει μια μεγάλη 

συζήτηση για την παρουσία κατοικιδίων στα 

δάση και στα Εθνικά Πάρκα της χώρας. 

Το παράδειγμα και οι συστάσεις της 

Φινλανδίας δίνουν μια απάντηση με εμπειρία 

Γενικά στη Φινλανδία, τα κατοικίδια 

επιτρέπονται στα Εθνικά Πάρκα και στα 

περισσότερα δάση, εφόσον παραμένουν δεμένα 

με λουρί.  

Τα κατοικίδια δεν επιτρέπεται σε καμία 

περίπτωση να περιφέρονται ελεύθερα. 

Ακόμα κι αν το κατοικίδιο ανταποκρίνεται καλά 

στις φωνητικές εντολές, τόσο οι σκύλοι όσο και 

οι γάτες είναι από τη φύση τους αρπακτικά και 

θα κυνηγήσουν ενστικτωδώς πουλιά και άγρια 

ζώα. Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει 

μεγάλη ζημιά στην άγρια ζωή ειδικά κατά την 

περίοδο γονιμοποίησης την άνοιξη. Ομοίως η 

επίθεση μπορεί να έρθει και από την άγρια 

πανίδα. 

Μόνο οι σκύλοι-οδηγοί έχουν το δικαίωμα 

πρόσβασης σε όλες τις τοποθεσίες. 

Περισσότερα  

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Μανιφέστο της Μασσαλίας 

Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, 

τις πόλεις και τα χωριά της. 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Φεβρουάριος 2022 

https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/cor-2022-00926-00-01-info-tra-el.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/cor-2022-00926-00-01-info-tra-el.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/cor-2022-00926-00-01-info-tra-el.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/cor-2022-00926-00-01-info-tra-el.pdf
https://www.nationalparks.fi/hikinginfinland/outdoorswithapet#hikingwithyourdog
https://www.nationalparks.fi/hikinginfinland/outdoorswithapet#hikingwithyourdog
https://www.nationalparks.fi/hikinginfinland/outdoorswithapet#hikingwithyourdog
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Σύνοδο 

Κορυφής “One Ocean” 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε στη Σύνοδο 

Κορυφής “One Ocean”, κατά τη διάρκεια της οποίας 

ανακοινώθηκε η ένταξή της και στην Παγκόσμια Δέσμευση 

“New Plastics Economy”, από τον Πρόεδρο της Γαλλίας 

Εμμανουέλ Μακρόν. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη 

Γαλλία από τις 09 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022. Συγκέντρωσε 

41 κράτη, περιφέρειες και εκπροσώπους της κοινωνίας των 

πολιτών και των επιχειρήσεων, που δεσμεύτηκαν για το κλίμα 

και για μια κοινή φιλοπεριβαλλοντική ευρωπαϊκή θαλάσσια 

πολιτική. 

Η Παγκόσμια Δέσμευση “New Plastics Economy” -με 

επικεφαλής το Ίδρυμα Ellen MacArthur και το Πρόγραμμα των 

Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)- συγκεντρώνει 

εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και 

Μ.Κ.Ο. με στόχο την 100% επαναχρησιμοποίηση ή 

ανακύκλωση πλαστικών, ώστε να τεθεί ένα τέλος σε όλα τα 

προϊόντα μιας χρήσης. 

Στο πλαίσιο της Συνόδου συμφωνήθηκαν: 

- Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

(EBRD), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και οι 

αναπτυξιακές τράπεζες της Γαλλίας (AFD), της Γερμανίας 

(KfW), της Ιταλίας (CDP) και της Ισπανίας (ICO), ένωσαν τις 

δυνάμεις τους για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης στη 

θάλασσα, δεσμευόμενοι να παρέχουν χρηματοδότηση 4 δις 

ευρώ έως το 2025. 

- 22 Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες δεσμεύτηκαν ήδη για τη νέα 

ετικέτα «Green Marine Europe», η οποία συνεπάγεται πολύ 

απτά μέτρα προκειμένου να μειωθεί η θαλάσσια και 

ατμοσφαιρική ρύπανση και να αυξηθεί η ασφάλεια της 

θαλάσσιας ζωής. 

 

απτά μέτρα προκειμένου να μειωθεί η θαλάσσια και 

ατμοσφαιρική ρύπανση και να αυξηθεί η ασφάλεια της 

θαλάσσιας ζωής. 

- Η UNESCO δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 

80% του βυθού της θάλασσας θα έχει χαρτογραφηθεί μέχρι 

το 2030. 

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας ανήγγειλε ότι η 

Ελλάδα, η Ιταλία, η Κολομβία, η Δημοκρατία της Κορέας, η 

πόλη του Παρισιού και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

προσχώρησαν στην Παγκόσμια Δέσμευση “New Plastics 

Economy”, ενώνοντας τις προσπάθειές τους με 500 

υπογράφοντες φορείς και με 250 εταιρείες από όλο τον 

κόσμο. Περισσότερα  

Άννα Διαμαντοπούλου: Πρόεδρος της 

Επιτροπής της ΕΕ για το μέλλον του 

κοινωνικού κράτους 

 
Η πρώην Ευρωπαία επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Άννα Διαμαντοπούλου, ορίστηκε Πρόεδρος της 
Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το 
μέλλον του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής προστασίας 
και της εργασίας. Η Επιτροπή καλείται να αναλύσει τις 
επιπτώσεις των κυρίαρχων τάσεων της εποχής μας στο 
κοινωνικό κράτος. Συγκεκριμένα θα μελετήσει: 

* τις δημογραφικές αλλαγές, με συρρίκνωση του 
παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού και τη γήρανση του 
πληθυσμού. 

* τον μετασχηματισμό των αγορών εργασίας που επιφέρει η 
ψηφιακή (4η Βιομηχανική επανάσταση) και η πράσινη 
μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων των νέων μορφών 
σχέσεων απασχόλησης (platform workers, click workers, 
crowd workers) 

* την παγκοσμιοποίηση και την ανάδυση των νέων κινδύνων 
που αναδείχθηκαν από την εμπειρία της πανδημίας. 

Περισσότερα  

 

https://pste.gov.gr/deltio-typou-i-perifereia-stereas-elladas-sti-synodo-koryfis-one-ocean-kai-stin-pagkosmia-desmefsi-new-plastics-economy/
https://pste.gov.gr/deltio-typou-i-perifereia-stereas-elladas-sti-synodo-koryfis-one-ocean-kai-stin-pagkosmia-desmefsi-new-plastics-economy/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=10101&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=10101&langId=en
https://pste.gov.gr/deltio-typou-i-perifereia-stereas-elladas-sti-synodo-koryfis-one-ocean-kai-stin-pagkosmia-desmefsi-new-plastics-economy/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=10101&langId=en
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Νομικά μέτρα κατά 15 κρατών μελών 

Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γαλλία, η 

Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 

Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η 

Σλοβακία δεν έχουν θεσπίσει, εφαρμόσει και 

κοινοποιήσει στην Επιτροπή έως τον Ιούλιο του 2019 τα 

σχέδια δράσης τους βάσει του κανονισμού 1143/2014 

για την αντιμετώπιση των πιο χωροκατακτητικών ξένων 

ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος. Τα είδη αυτά 

προκαλούν τόσο σημαντικές ζημίες στο περιβάλλον και 

την υγεία που δικαιολογούν τη θέσπιση μέτρων που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Η διαδικασία επί παραβάσει που κινήθηκε κατά της 

Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας αφορά 

επίσης τη μη θέσπιση συστήματος επιτήρησης των 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού 

ενδιαφέροντος· η προθεσμία για το στάδιο αυτό έληξε 

τον Ιανουάριο του 2018.  

Επιπλέον, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και τη Ρουμανία 

να δημιουργήσουν πλήρως λειτουργικές δομές για τη 

διενέργεια των επίσημων ελέγχων που απαιτούνται για 

την πρόληψη της σκόπιμης εισαγωγής στην Ένωση 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών. 

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι μία από τις 5 κύριες 

αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και 

παγκοσμίως. Είναι φυτά και ζώα που εισάγονται τυχαία 

ή σκόπιμα ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης στο 

φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεν θα βρίσκονταν υπό 

κανονικές συνθήκες. Αποτελούν σημαντική απειλή για τα 

αυτόχθονα φυτά και ζώα στην Ευρώπη, προκαλώντας 

εκτιμώμενη ζημία ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ 

ετησίως στην ευρωπαϊκή οικονομία. 

Περισσότερα  

 

Τα χωροκατακτητικά είδη συνιστούν σοβαρή και ταχέως 

επιδεινούμενηαπειλή για τη φυσική βιοποικιλότητα 

στην Ευρώπη.  

Τα φυτά και τα ζώα που εισέρχονται σε νέους, ξένους 

βιοτόπους, μπορούν να καταπνίξουν τη φυσική χλωρίδα 

ή πανίδα και να βλάψουν το περιβάλλον. Οι εν λόγω 

οργανισμοί είναι γνωστοί ως « χωροκατακτητικά είδη ».  

Έχουν επίσης κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, 

για παράδειγμα στην υγεία του ανθρώπου, την αλιεία, 

τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. 

Η ανάπτυξη του εμπορίου, του τουρισμού και της 

μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ των συνόρων έχει 

επιταχύνει το ρυθμό εξάπλωσής τους. 

Επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την 

οικονομία 

Υπάρχουν τουλάχιστον 12.000 ξένα είδη στο ευρωπαϊκό 

περιβάλλον, εκ των οποίων το 10-15 % είναι 

χωροκατακτητικά. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη 

μπορούν να προκαλέσουν την εξαφάνιση αυτόχθονων 

ειδών σε τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω του 

ανταγωνισμού για περιορισμένους πόρους, όπως 

τρόφιμα και ενδιαιτήματα, μέσω διασταυρώσεων ή της 

εξάπλωσης ασθενειών. Η ασιατική σφήκα για 

παράδειγμα, η οποία εισήλθε κατά λάθος στην Ευρώπη 

το 2005, απειλεί τους αυτόχθονες πληθυσμούς 

μελισσών, μειώνει τη βιοποικιλότητα των αυτόχθονων 

εντόμων σε τοπικό επίπεδο και επηρεάζει τις υπηρεσίες 

επικονίασης γενικότερα. 

  

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα 

να προστατεύσει το 

περιβάλλον από τα 

"χωροκατακτητικά ξένα είδη" 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/Kettunen2009_IAS_Task%201.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/Kettunen2009_IAS_Task%201.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/Kettunen2009_IAS_Task%201.pdf
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Η πανδημία έχει προκαλέσει τεράστιο κοινωνικο-οικονομικό κόστος. Πριν ακόμη 
κλείσει τον κύκλο της, οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται πάλι να λάβουν έκτακτα 
μέτρα με σκοπό τη μείωση της επιβάρυνσης των νοικοκυριών λόγω του 
πληθωρισμού, εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. 

Η κρίση ακρίβειας οξύνει τις ήδη έντονες ανισότητες, διότι πλήττει τα πιο 
ευάλωτα στρώματα, που αναγκάζονται να ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος από το 
διαθέσιμο εισόδημά τους σε ανελαστικές δαπάνες (θέρμανση, τρόφιμα, 
καύσιμα). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο πληθωρισμός στην 
Ευρωζώνη άγγιξε τον Νοέμβριο το 4,9% όπου οι 3,5 ποσοστιαίες μονάδες της 
αύξησης των τιμών οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στην αλματώδη άνοδο του 
κόστους της ενέργειας.  

Περισσότερα  

 

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

«Χρειάζεται εμείς ως κοινωνία να δείχνουμε την ετοιμότητά μας 

καταγγέλλοντας χωρίς δισταγμό τα κακώς κείμενα. Πρέπει να γίνεται 

συστηματικός και ανεξάρτητος έλεγχος για το τι πραγματικά συμβαίνει 

μέχρις ότου να υλοποιηθεί ο μεγάλος στόχος της αποϊδρυματοποίησης. 

Γιατί τελικά μονάχα η αποϊδρυματοποίηση είναι η απάντηση στην 

ελεύθερη επιλογή των ανθρώπων! 

Η αποϊδρυματοποίηση αποτελεί την ευκαιρία για την πολιτεία και για 

την ελληνική κοινωνία, μια ευκαιρία για ουσιαστική ισότητα και 

επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης. Είμαστε όλοι ίσοι και ως ίσοι 

πρέπει να ζούμε με αξιοπρέπεια και σεβασμό των δικαιωμάτων μας!»  

Περισσότερα  

 

  

Ο Ευρωβουλευτής, αναλογιζόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς ο πολιτισμός 
και η εκπαίδευση συνεχίζουν να πλήττονται από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας, 
ζητά “να δείξουμε έμπρακτα ότι κατανοούμε το βάθος και τη σοβαρότητα του θέματος και 
να διεκδικήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση όλων των κονδυλίων σε όλα τα εργαλεία 
χρηματοδότησης για τον πολιτισμό”. Οι βασικές διεκδικήσεις του Ψηφίσματος είναι: 

- βελτίωση της προβολής των δράσεων της ΕΕ και της πρόσβασης των πολιτών στην 
πληροφόρηση 
- τοποθέτηση στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ των συμφερόντων και του μέλλοντος των 
νέων και περαιτέρω χρηματοδότηση και μέτρα στήριξης της νεολαίας 
- ενίσχυση των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και λήψη 
μέτρων ένταξης για να διασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθούν τα άτομα με αναπηρίες, >>> 

Περισσότερα  

 

Στέλιος Κυμπουρόπουλος για αποϊδρυματοποίση: 

Επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης και υλοποίησης 

Αλέξης Γεωργούλης: 17 Τροπολογίες του Α. Γεωργούλη στο 

Ψήφισμα για τον Προϋπολογισμό του 2023 

Νίκος Ανδρουλάκης: Για μία δίκαιη πολιτική κατά 

της ακρίβειας 

https://androulakisnikos.gr/2022/01/23/gia-mia-dikaii-politiki-kata-tis-akriv/
https://androulakisnikos.gr/2022/01/23/gia-mia-dikaii-politiki-kata-tis-akriv/
https://androulakisnikos.gr/2022/01/23/gia-mia-dikaii-politiki-kata-tis-akriv/
https://kympouropoulos.gr/apoidrimatopoiisi-epitaktiki-anagki-epitaxinsis-kai-ilopoisis/
https://kympouropoulos.gr/apoidrimatopoiisi-epitaktiki-anagki-epitaxinsis-kai-ilopoisis/
https://kympouropoulos.gr/apoidrimatopoiisi-epitaktiki-anagki-epitaxinsis-kai-ilopoisis/
https://alexisgeorgoulis.eu/17-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9/
https://alexisgeorgoulis.eu/17-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9/
https://alexisgeorgoulis.eu/17-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9/
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Καθοριστικό ρόλο στην τεράστια ταλαιπωρία που βίωσαν χιλιάδες άνθρωποι 

έπαιξε το γεγονός ότι κρίσιμοι τομείς για την προστασία και τις ανάγκες του λαού 

έχουν παραδοθεί στα επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αυτοκινητόδρομοι που έχουν παραδοθεί σε 

μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους με «προίκα» ευρωενωσιακά και εθνικά 

κονδύλια και με τις «ρήτρες εγγυημένου κέρδους», όλα πληρωμένα από τους 

εργαζόμενους με τη βαριά φορολογία, τα χαράτσια και τα διόδια, τα δάνεια με 

εγγύηση δημόσιου κ.α.  

Περισσότερα  

Από κοινού με την Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ζητά άμεσα μέτρα για τη 
σταθεροποίηση του κτηνοτροφικού τομέα είτε με τη μορφή οικονομικής στήριξης 
των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων είτε με άλλους αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς όπως την επιδότηση για την αγορά των ζωοτροφών.  

Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, λόγω των συνεχιζόμενων 
αυξήσεων των τιμών των ζωοτροφών. Οι ζωοτροφές καταλαμβάνουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο στο συνολικό κόστος, το οποίο υπολογίζεται έως και 80%. Με 
τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου να καταρρίπτουν το ένα 
ρεκόρ μετά το άλλο, όχι μόνο δεν υπήρξε μία έστω και μικρή αποκλιμάκωση, αλλά 
οι τιμές των ζωοτροφών εκτινάχθηκαν εκ νέου, λόγω της αύξησης του κόστους 
παραγωγής τους. Περισσότερα  

 

Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης για το θέμα της 
κλιματικής αλλαγής μιλώντας στο AlphaNewsLive στο περιθώριο της Ολομέλειας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, λίγο μετά την υπερψήφιση της 
νέας αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τετραετία 2023-2027. 

Ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην Κύπρο, αλλά και στον κόσμο ευρύτερα, "έδειξε" πρακτικές που μπορούν να 
βάλουν την Κύπρο στον ενεργειακό αλλά και αγροτικό χάρτη, ενώ μίλησε επίσης 
για τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η μικρή Κύπρος εξηγώντας πως 
είναι εφικτό αν εκμεταλλευτούμε τη γεωστρατηγική μας θέση. 

Η συνέντευξη δόθηκε στην δημοσιογράφο Χριστίνα Κάσια. 

Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  
Μανώλης Κεφαλογιάννης: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι 

από τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών 

Δημήτρης Παπαδάκης: Έτσι μπορεί η μικρή Κύπρος να 

ηγηθεί της μάχης για να σωθεί ο πλανήτης 

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Για την αποζημίωση των 

πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία 

https://www.kke.gr/article/Gia-tin-apozimiosi-ton-pligenton-apo-tin-prosfati-kakokairia/
https://www.kke.gr/article/Gia-tin-apozimiosi-ton-pligenton-apo-tin-prosfati-kakokairia/
https://www.kke.gr/article/Gia-tin-apozimiosi-ton-pligenton-apo-tin-prosfati-kakokairia/
https://www.kke.gr/article/Gia-tin-apozimiosi-ton-pligenton-apo-tin-prosfati-kakokairia/
https://www.kke.gr/article/Gia-tin-apozimiosi-ton-pligenton-apo-tin-prosfati-kakokairia/
https://www.kefalogiannis.gr/el/nea/eyrwpaika-8emata/se-apognwsh-oi-kthnotrofoi-apo-th-synexizomenh-ay3hsh-twn-timwn-twn-zwotrofwn
https://www.kefalogiannis.gr/el/nea/eyrwpaika-8emata/se-apognwsh-oi-kthnotrofoi-apo-th-synexizomenh-ay3hsh-twn-timwn-twn-zwotrofwn
https://www.kefalogiannis.gr/el/nea/eyrwpaika-8emata/se-apognwsh-oi-kthnotrofoi-apo-th-synexizomenh-ay3hsh-twn-timwn-twn-zwotrofwn
http://www.dpapadakis.eu/ArticleSideGallery/ArticleID=441
http://www.dpapadakis.eu/ArticleSideGallery/ArticleID=441
http://www.dpapadakis.eu/ArticleSideGallery/ArticleID=441
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Το #europecooperates θα συμβάλλει στη σωστή 

προετοιμασία για το πρόγραμμακαι προσφέρει: 

- Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και το νέο 

πρόγραμμα 

- Ευκαιρίες δικτύωσης για τη δημιουργία νέων 

επαφών, που θα βοηθήσουν στην πληρότητα του 

έργου σας 

- Συμβουλές, τεχνικές και οδηγίες για να 

δημιουργήσετε μια επιτυχημένη πρόταση 

Περισσότερα  

Στις 17 Ιανουαρίου 2022 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ενέκρινε επίσημα δύο σημαντικές 

Εκτελεστικές Πράξεις που ανοίγουν το δρόμο 

για την έναρξη της νέας προγραμματικής 

περιόδου των προγραμμάτων Interreg για την 

περίοδο 2021-2027. 

Στο πλαίσιο του στόχου ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας καθορίζεται η 

συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικά για τα 

Βαλκάνια, ο ρόλος της Προενταξιακής 

Βοήθειας, ως μέσο γειτονίας, ανάπτυξης και 

διεθνούς συνεργασίας στα προγράμματα. 

Προγράμματα ΕΕ 

Η απόφαση καθορίζει τα συνολικά ποσά που 

θα έχουν διαθέσιμα τα προγράμματα Interreg. 

80% του προϋπολογισμού 

1. Smarter Europe 

2. Greener Europe 

20% του προϋπολογισμού 

3. More connected Europe 

4. More social Europe 

5. Europe closer to Citizens 

Περισσότερα  

5 Απριλίου 2022 - 11:00-17:00 (ώρα Ελλάδας) 

 

Η 5η Απριλίου σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων του 

προγράμματος Interreg Europe για την περίοδο 2021-

2027. 

 

Λάβετε μέρος στο #europecooperates και 

αξιοποιήστε νέες ευκαιρίες διαπεριφερειακής 

συνεργασίας. 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ 

 

  

Διαδικτυακή εκδήλωση 

#europecooperates 

Η ΕΕ καλεί να λάβουμε θέσεις 

για το νέο Interreg 2021-2027 

https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration
https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_-_First_call_terms_of_reference_and_annexes__draft.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_-_First_call_terms_of_reference_and_annexes__draft.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_-_First_call_terms_of_reference_and_annexes__draft.pdf
https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration
https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration
https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration
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Η κομποστοποίηση ως μια 
διαδικασία ανακύκλωσης, 
αυξάνεται συνεχώς.  

40 εκατομμύρια τόνοι (90 κιλά 
ανά άτομο) απορριμμάτων 
κομποστοποιήθηκαν το 2020, 
σχεδόν τρεις φορές 
περισσότερο από το 1995 (14 
εκατομμύρια τόνοι ή 33 κιλά 
ανά άτομο). 

 

Η κομποστοποίηση είναι ένας 
πολύ άμεσος και σημαντικός 
τρόπος πρόληψης και 
ανακύκλωσης. 

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ 
παράγει περισσότερα από-
βλητα, η συνολική ποσότητα 
αστικών απορριμμάτων που 
τίθενται σε υγειονομική ταφή 
έχει μειωθεί.  

Το 2020, η συνολική 
υγειονομική ταφή των 
αστικών απορριμμάτων μειώ-
θηκε από 121 εκατομμύρια 
τόνους το 1995 σε 52 
εκατομμύρια τόνους (-58%). 
Αυτό αντιστοιχεί σε μέση 
ετήσια μείωση 4%. 

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε αναλυτικά στατιστικά 

στοιχεία για τα αστικά απορρίματα κατά το 2020. Την περίοδο της 

καραντίνας, η ποσότητα των απορριμμάτων που παρήχθησαν το 2020 ανά 

άτομο στην Ελλάδα, ανήλθε σε 525 κιλά ανά άτομο. Ο μέσος όρος της ΕΕ 

ανήλθε σε 505 κιλά, 4 κιλά ανά άτομο περισσότερα από το 2019 και 38 κιλά 

περισσότερα από το 1995.  

 

Συγκεντρωτικά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν 225,7 

εκατομμύρια τόνους αστικών απορριμμάτων το 2020, με μια αύξηση 1% σε 

σύγκριση με το 2019 (+1,8 εκατ. τόνοι) και +14% σε σύγκριση με το 1995 (+27,7 

εκατ. τόνοι). 

Σε σύγκριση με το 1995, μόνο επτά κράτη μέλη παρήγαγαν λιγότερα αστικά 

απόβλητα ανά άτομο το 2020: Βουλγαρία (-36%), Ουγγαρία (-21%), Σλοβενία 

(-18%), Ρουμανία (-16%), Ισπανία (-10%) ), το Βέλγιο (-9%) και την Ολλανδία (-

1%). 

 

67 εκατομμύρια τόνοι αστικών απορριμμάτων ανακυκλώνονται το 2020 

Η συνολική ποσότητα απορριμμάτων που μπορούν να ανακυκλωθούν 

έμεινε στα ίδια επίπεδα. Τα υλικά που ανακυκλώθηκαν ανήλθαν στους 67 

εκατομμύρια τόνους από 68 εκατομμύρια τόνους το 2019. Διατηρήθηκε το 

βάρος των 151 κιλών ανά άτομο. 

Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Kομποστοποίηση 

Οι Έλληνες πέταξαν 20κιλά περισσότερα 

σκουπίδια από τον μέσο Ευρωπαίο το 2020 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220214-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220214-1
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Κυκλική συλλογιστική 
Το Κοινοβούλιο ήταν επίσης το πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ 
που δρομολόγησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δωρεάς 
τροφίμων το 2016, βάσει του οποίου τα αδιάθετα τρόφιμα 
δωρίζονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις αντί να 
απορρίπτονται. 
Υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, οθόνες και έπιπλα που 
αποσύρονται δωρίζονται επίσης σε φιλανθρωπικές 
οργανώσεις για περαιτέρω χρήση. 
 
Συμμετοχή του προσωπικού 
Για να οικοδομήσουμε από κοινού ένα βιώσιμο μέλλον, 
χρειάζεται η συμμετοχή όλων. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι 
υπάλληλοι ενθαρρύνονται συνεχώς να σκέφτονται οικολογικά 
τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στην ιδιωτική τους ζωή. 
Η κατάρτιση και οι εκστρατείες που συμβάλλουν στην 
ενίσχυση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
βιώσιμες λύσεις διευκολύνουν την καλύτερη διαχείριση των 
αποβλήτων, τη μειωμένη χρήση νερού, την πιο βιώσιμη 
μετακίνηση στον χώρο εργασίας και πολλές άλλες πτυχές του 
εργασιακού περιβάλλοντος. 

Περισσότερα  

 
 

Η περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
εφαρμόζεται μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (EMS). Η περιβαλλοντική πολιτική και το EMS 
καλύπτουν κατά τρόπο άμεσο και έμμεσο τις βασικές 
περιβαλλοντικές πτυχές του Κοινοβουλίου, καθώς και τον 
αντίκτυπό τους στους οικείους τόπους, επιτρέπουν δε τον 
καθορισμό των αντίστοιχων στόχων. 
 

Από την κατανάλωση ενέργειας 
έως τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, την κινητικότητα, το 
νερό και τα απόβλητα, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
καθιερώσει βέλτιστες πρακτικές με 
στόχο τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου, 
συμβάλλοντας αποτελεσματικά σε 
ένα πιο βιώσιμο μέλλον. 

 

Βασικά επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση του 
οικολογικού μας αποτυπώματος 
Στο διάστημα μεταξύ 2012* και 2019, το Κοινοβούλιο 
κατόρθωσε: 
- να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 38 % 
- να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 16% 
και την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 23 % 
-να αυξήσει το μερίδιο της χρήσης ενέργειας που παράγει 
επιτόπου από ανανεώσιμες πηγές σε 15 % 
- να μειώσει την κατανάλωση χαρτιού κατά 44% 
- να μειώσει τα απορρίμματα τροφίμων κατά 22% 
- να αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων σε 67 %  
-να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια συστηματική προσέγγιση 
σε επίπεδο θεσμικού οργάνου για τον οικολογικό 
προσανατολισμό των δημόσιων συμβάσεων, με τακτικά 
εργαστήρια για όσους διοργανώνουν προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών. 
 
 
 
 

Χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και αντιστάθμιση 
εκπομπών 
Από το 2016, το Κοινοβούλιο αντισταθμίζει όλες τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα που είναι αδύνατο να μειωθούν και 
καθίσταται έτσι το πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ με 100% 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Χρησιμοποιεί επίσης 100% 
«πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται από 
πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 
Επιπλέον, το 15 % της συνολικής χρησιμοποιούμενης 
ενέργειας παράγεται επιτόπου από ανανεώσιμες πηγές, όπως 
γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, συμπαραγωγή και 
φωτοβολταϊκά πάνελ. 

  

Μείωση του οικολογικού μας 

αποτυπώματος. 
Το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/ecological-footprint
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/ecological-footprint
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/ecological-footprint
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/organisation-and-rules/ecological-footprint/en-achievements-and-targets.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/organisation-and-rules/ecological-footprint/en-achievements-and-targets.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/organisation-and-rules/ecological-footprint/en-achievements-and-targets.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/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
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Curabitur suscipit ut orci et sagittis. Aliquam erat 

volutpat. Ut mi justo, condimentum ac consectetur id, 

euismod vitae sem. raesent sagittis vel lacus eget 

interdum. Aenean vehicula turpis nec feugiat 

vulputate. Suspendisse ligula tellus, convallis ac 

consectetur sit amet, dictum quis orci. Aliquam 

blandit convallis urna, sed luctus felis tristique sit 

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

laoreet pulvinar neque. Morbi egestas eleifend tortor, 

nec hendrerit mauris commodo vitae. Praesent tellus 

elit, dictum sed viverra vel, vehicula at justo. Phasellus 

pellentesque nisi vitae enim imperdiet, eu molestie 

enim mollis. Maecenas consequat dui sed elementum 

bibendum. Pellentesque vel sapien tempor, tristique 

eros non, tempus felis. Nullam luctus quis nulla id 

ornare. Sed arcu felis, bibendum a urna sed, bibendum 

mattis lacus. Suspendisse volutpat tellus vitae 

aliquam tempus.  

Duis ut lectus aliquam, porttitor justo sed, tincidunt 

dui. Suspendisse dignissim, erat eu sollicitudin 

adipiscing, arcu mi mattis augue, nec pellentesque 

ligula massa at orci. Aliquam vel dapibus nisl. Nulla sit 

amet eleifend odio, quis rutrum leo. Quisque dictum 

auctor magna, nec condimentum risus aliquam vitae. 

Etiam a massa in enim posuere semper quis ut turpis. 

In sodales libero id lectus pulvinar, et eleifend tortor 

dignissim. Curabitur sagittis porta varius. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 

netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus 

tristique consectetur sapien, vel ultrices neque 

dapibus sit amet.  

Morbi at porta mi, a cursus massa. Sed congue 

tincidunt magna. Maecenas non vehicula risus, mattis 

vehicula arcu. Cras cursus felis id lectus venenatis, et 

dapibus odio feugiat. Donec augue dui, rhoncus ac 

vehicula in, rhoncus id lorem. Nunc ac mi sit amet arcu 

commodo dictum sit amet nec purus. Etiam placerat 

fringilla velit, sed consequat urna imperdiet eu.  

Pellentesque lacus massa, accumsan sodales purus 

vitae, euismod facilisis est. Duis suscipit posuere libero 

eu venenatis. Duis nibh sapien, convallis id massa 

dapibus, tempus mattis erat. Proin tincidunt vehicula 

mattis. Morbi turpis augue, euismod in dapibus id, 

gravida a urna. Donec suscipit, arcu id lobortis 

faucibus, ipsum elit sollicitudin turpis, sit amet ornare 

dolor lectus quis quam. Duis cursus mauris a lacinia 

lacinia. Phasellus magna nibh, bibendum sit amet 

imperdiet nec, faucibus id sem. Nunc ornare laoreet 

nunc, a volutpat quam congue vel. Curabitur in congue 

massa. Suspendisse potenti. Nunc sodales vestibulum 

leo aliquet fermentum.  

Praesent pretium odio nec erat mattis imperdiet. 

Proin in odio iaculis, hendrerit metus sit amet, 

molestie lorem. Quisque ullamcorper velit ut aliquam 

volutpat. Quisque ut sapien at felis sagittis mollis. 

Aenean bibendum velit non tortor mollis, ultrices 
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