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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Έδρα του Υπουργείου Υγείας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής Ευημερίας , Μαδρίτη, 

20.02.2019 

 

Στις 20 Φεβρουαρίου τ.έ., το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε εν θέματι ημερίδα, την 
οποία διοργάνωσε το ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και το Υπουργείο Υγείας, 
Κατανάλωσης και Κοινωνικής Ευημερίας με αντικείμενο την υγεία και την ευημερία ως 
αποτέλεσμα της οικολογικής μετάβασης.  
 
Στις 8 Φεβρουαρίου, η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε την «Ατζέντα για την Αλλαγή: προς μία 

βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς». Η Ατζέντα αυτή ευθυγραμμίζεται με τους στόχους 

της Ατζέντα 2030 Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και περιλαμβάνει μία σειρά 

από δράσεις, προγράμματα και ρυθμιστικές αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν για την 

προώθηση της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της ποιότητας της απασχόλησης, της 

καινοτομίας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, την ισότητα των φύλων, τον σεβασμό 

και την ενσωμάτωση της ποικιλομορφίας και τη βιωσιμότητα των μοντέλων παραγωγής και 

κατανάλωσης. 

Η ομιλήτρια Μαρία Νέιρα,, Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρθηκε στην ανάγκη προώθησης 

της οικολογικής μετάβασης στην σύγχρονη κοινωνία και λήψης αποφάσεων με στόχο την 

κοινωνική και  οικονομική ευημερία των πολιτών καθώς επίσης και την λήψη μέτρων με σκοπό 

την αναχαίτιση των μεταδιδόμενων ασθενειών. 

Η Υπουργός Υγείας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαρία Λουίζαμ καθώς και η 

Υπουργός για την Οικολογική Μετάβαση Τερέσα Ριμπέρα, έχουν υποστηρίξει έως σήμερα με 

μεγάλη ενεργητικότητα την προώθηση της οικολογικής μετάβασης με στόχο την πρόληψη 

μελλοντικών ασθενειών που σχετίζονται με τη ρύπανση. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι 

Υπουργοί υποστήριξαν ότι έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τη μείωση της ρύπανσης, 

γεγονός που έχει μειώσει αντίστοιχα και τον αριθμό των πρόωρων θανάτων που σχετίζονται 

με την  ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, στόχος του Υπουργείου Υγείας, Κατανάλωσης και 

Κοινωνικής Ευημερίας είναι η προώθηση και στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

επίσης με σκοπό τη μείωση των επιπέδων ρύπανσης. 

Οι ομιλητές επισήμαναν επιπλέον το γεγονός ότι στην Ευρώπη, 518.700 άνθρωποι έχασαν 

τη ζωή τους πρόωρα σε 41 χώρες, το 2015, λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με 

την ετήσια έκθεση για την ποιότητα του αέρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 

(ΕΟΠ).  Εν τω μεταξύ, η κα Τερέσα Ριμπέρα δήλωσε ότι τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής 

αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που δυστυχώς για χρόνια δεν προκαλούσε ιδιαίτερη 

ανησυχία στους πολίτες. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη χειρισμού του ζητήματος αυτού για την 

αποφυγή θανάτων. Επέμεινε στην ανάγκη να αναφερθεί επίσης στην ποιότητα του αέρα και 

τόνισε ότι η Ισπανία θα πρέπει να αφήσει πίσω της εκείνες τις πρακτικές που είναι επιζήμιες 

για το περιβάλλον γενικότερα και την ατμόσφαιρα ειδικότερα, τοποθετώντας σε πρώτη 

προτεραιότητα τόσο τον πλανήτη γη, όσο και τους ανθρώπους. 
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Επιπροσθέτως, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για την εδραίωση της βιώσιμης ανάπτυξης, 

η ισπανική κυβέρνηση βλέπει την ανάγκη να μειωθούν οι τρέχουσες δημοσιονομικές 

ανισορροπίες. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητο να αντιμετωπίσει το θέμα 

της περιβαλλοντικής φορολογίας (συνοδευόμενο από επαρκή προγραμματισμό) για τη μείωση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αλληλεπίδραση αυτής της πρακτικής με την 

ενίσχυσης της ισπανικής οικονομίας. Δεύτερον, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν περισσότερες 

από 60 πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 

οικολογικής μετάβασης, της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, της ανισότητας και του 

κοινωνικού κράτους και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης. 

Όσον αφορά την οικολογική μετάβαση, τονίζεται η ανάγκη μετάβασης από το σημερινό 

μοντέλο της γραμμικής οικονομίας σε ένα μοντέλο βασισμένο στην κυκλική οικονομία. Ως εκ 

τούτου, η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους την Κυκλική 

Οικονομική Στρατηγική της, η οποία θα αναπτύξει πτυχές όπως ο οικολογικός σχεδιασμός ή 

η οικολογική καινοτομία. Επιπλέον, απαιτείται επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο με στόχους και 

μέσα που καθορίζουν το δρόμο της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε ο νόμος για την Αλλαγή του Κλίματος 

και την Ενεργειακή Μετάβαση, ο οποίος θα θέσει τα όρια των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου και της παραγωγής ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Οι μεταφορές επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα μέτρα που προβλέπονται να 

ληφθούν και, μέσω του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας, αναμένεται να μειωθούν οι εκπομπές 

προερχόμενες από τον τομέα των οδικών μεταφορών. Αναφέρεται επίσης ότι θα 

πραγματοποιηθούν ρυθμιστικές αλλαγές στους τομείς των γεωργικών ειδών διατροφής και 

αλιείας, με στόχο την εξασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης τόσο από κοινωνική, οικονομική 

όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Τέλος, για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων θα τεθεί σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο, που αφορά την αποχέτευση και την 

επαναχρησιμοποίηση του νερού. 

Δεδομένης της κλιματικής αλλαγής και των σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων που 

μαστίζουν τον πλανήτη μας σήμερα, κρίνεται απαραίτητο όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να εναρμονιστούν με τις περιβαλλοντικές διατάξεις της ‘Ένωσης, καθώς και την 

Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ. Oι χώρες που δεν έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τις τιμές που 

ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουν δραστικά μέτρα αντίστοιχα με 

εκείνα της Ισπανίας με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής της ρύπανσης. 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

