
  

                                                                                 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2019 – Ενημερωτικά στοιχεία 

 
 

 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2019 διεξάγεται από τις 13 έως τις 17 Μαΐου. Η επίσημη 

τελετή έναρξης – στην οποία θα παραστούν ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιων 

Υποθέσεων και Αλιείας κ. Karmenu Vella και ο Περιφερειάρχης Mazowieckie κ. Adam 

Struzik – θα φιλοξενηθεί από την Περιφέρεια Mazowieckie και θα λάβει χώρα στη Βαρσοβία 

της Πολωνίας στις 13 Μαΐου. 

 

Το συνέδριο υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας έχει προγραμματιστεί 

για τις 15 έως 17 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Είναι ανοιχτό για περιβαλλοντικούς φορείς και το 

ευρύτερο κοινό, και περιλαμβάνει επίσης την τελετή απονομής των βραβείων της Πράσινης 

Εβδομάδας για τη Μείωση των Αποβλήτων, η οποία θα φιλοξενηθεί από την Επιτροπή των 

Περιφερειών της ΕΕ, και την τελετή απονομής των βραβείων LIFE στις 15 και 16 Μαΐου 

αντίστοιχα. 

 

Μία ευκαιρία για συζητήσεις 

Η Πράσινη Εβδομάδα διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, προσελκύει ηγετικές προσωπικότητες 

από ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία για συζητήσεις σχετικά με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ κάθε χρόνο. Προωθεί τη συζήτηση μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων φορέων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό τη συμβολή 

στη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών. 

 

Οι συζητήσεις αυτές υποστηρίζουν την ανάπτυξη μίας πανευρωπαϊκής κοινότητας φορέων 

που συμμετέχουν στη δημιουργία περιβαλλοντικών ικανοτήτων και στην ανταλλαγή 

πρακτικών, καθώς και στην ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετάσχουν στις 

περιβαλλοντικές προσπάθειες της ΕΕ και να συνεισφέρουν και οι ίδιοι. 

 

Το θέμα του 2019 

Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ έχει τεράστιο αντίκτυπο στις ζωές μας. Βελτιώνει την 

ποιότητα του νερού και του αέρα, προστατεύει τη φύση και ενθαρρύνει την ανακύκλωση. Για 

να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα, θα πρέπει όμως να εφαρμοστεί πλήρως. 

 

Στις 27 Μαρτίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα σύνολο εκθέσεων σχετικά με 

την κατάσταση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρώπη, την 

Ανασκόπηση Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Εβδομάδα 2019 θα σταθμίσει τα ευρήματα αυτής της ανασκόπησης και θα θέσει ερωτήματα 

όπως: Πώς επωφελούνται οι πολίτες από την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ; Ποια 

μορφή μπορεί να έχει η επιτυχής εφαρμογή της; Γιατί και σε ποια σημεία υπάρχουν κενά 

εφαρμογής; Πώς μπορούν οι εμπλεκόμενοι φορείς να οικειοποιηθούν τη νομοθεσία της ΕΕ; 
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Και πώς μπορεί να το διευκολύνει αυτό η ΕΕ, ενώ θα διασφαλίζει παράλληλα ότι 

εισακούονται οι φωνές των πολιτών; 

 

Εκδηλώσεις εταίρων 

Όπως κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα θα περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις 

εταίρων, οι οποίες θα διοργανωθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη τον Απρίλιο και το Μάιο από 

πολλούς διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τοπικές αρχές, ΜΚΟ και 

επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: μία εικονική δίκη με αντικείμενο ένα πρόβλημα 

εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας διοργανωμένη από φοιτητές της Νομικής 

Σχολής της Λυών στις 26 Απριλίου· ένα ζωντανό εργαστήριο στο Γκέτεμποργκ στις 8 Μαΐου, 

στο οποίο προμηθευτές προϊόντων που παράχθηκαν χωρίς χρήση ορυκτών πηγών 

ενέργειας έχουν την ευκαιρία να τα παρουσιάσουν σε πιθανούς αγοραστές, όπως το Hoppet, 

ένα νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί χωρίς χρήση ορυκτών πηγών ενέργειας· και το 

εργαστήριο Know What’s Below (Μάθε τι υπάρχει από κάτω) για τη διατήρηση της 

υποθαλάσσιας κληρονομιάς από τις 15 έως τις 19 Μαΐου, το οποίο θα λάβει χώρα σε μεγάλο 

βαθμό σε ένα σκάφος στις ιταλικές Αιγάδες Νήσους. 

 

Η πρόκληση #MyGreenAction 

Η πρόκληση #MyGreenAction από τις 21 Μαρτίου έως τις 10 Μαΐου προτρέπει νέους 

Ευρωπαίους να μοιραστούν φωτογραφίες, βίντεο ή απεικονίσεις των ενεργειών τους για τη 

διασφάλιση ενός πιο πράσινου μέλλοντος μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram ή στο 

Twitter, ή κάτω από τις επίσημες αναρτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόκληση 

#MyGreenAction στο Facebook. Ανά δύο βδομάδες θα επιλέγονται τρεις υποβολές, οι 

οποίες και θα προβάλλονται στους διαύλους κοινωνικής δικτύωσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ενώ οι 10 συνολικά καλύτερες καταχωρίσεις θα συμπεριληφθούν σε ένα 

συνοπτικό βίντεο που θα παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα. 

 

Ευρωπαϊκές εκλογές 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2019 λαμβάνει χώρα κατά την προεκλογική περίοδο των 

ευρωπαϊκών εκλογών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 23 έως τις 26 Μαΐου. 

Προβάλλοντας την προστιθέμενη αξία του περιβαλλοντικού έργου της ΕΕ τα τελευταία 

χρόνια, αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση της πλήρως ενημερωμένης συμμετοχής στις 

δημοκρατικές διαδικασίες με (ιδίως για τους πολίτες που ψηφίζουν για πρώτη φορά). 
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