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Οι ελεγκτές δημοσιεύουν δελτίο ελέγχου σχετικά με την 
ερημοποίηση στην ΕΕ 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με την ερημοποίηση 
στην ΕΕ, το φαινόμενο της διαρκούς αποξήρανσης και υποβάθμισης του εδάφους. Στόχος των δελτίων 
ελέγχου είναι να αποτελούν πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη 
πολιτική ή/και τα συγκεκριμένα προγράμματα. Η δημοσίευση του εν προκειμένω δελτίου ελέγχου 
συμπίπτει χρονικά με την Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών κατά της Ερημοποίησης, την 
Κυριακή 17 Ιουνίου.  

Οι ελεγκτές εξετάζουν επί του παρόντος κατά πόσον ο κίνδυνος ερημοποίησης στην ΕΕ αντιμετωπίζεται 
κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Με βάση το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την 
προετοιμασία του ελέγχου, στο δελτίο ελέγχου παρατίθενται τα κύρια αίτια και τα αποτελέσματα της 
ερημοποίησης, μαζί με τις τρέχουσες προβολές του τρόπου με τον οποίο το φαινόμενο ενδέχεται να 
εξελιχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις επόμενες δεκαετίες. Το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης που μπορούν να ληφθούν. Αναλύει επίσης τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζονται διάφορες πτυχές της ερημοποίησης στο πλαίσιο των ποικίλων στρατηγικών εγγράφων 
και τομέων πολιτικής της ΕΕ, καθώς και ποια χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ υποστηρίζουν τις 
δράσεις που έχουν σχέση με το φαινόμενο. 

Η έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα τέλη του 2018. Συναφής έλεγχος σχετικά με τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στην ΕΕ προβλέπεται επίσης να δημοσιευθεί εντός του τρέχοντος 
έτους. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης (UNCCD) το φαινόμενο αυτό 
ορίζεται ως «η υποβάθμιση των γαιών στις ξηρές, ημίξηρες και ξηρές ύφυγρες περιοχές που προκαλείται 
από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών αλλαγών και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων». Η ερημοποίηση είναι όχι μόνο αποτέλεσμα αλλά και αίτιο της κλιματικής αλλαγής. 
Οφείλεται επίσης στις μη βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης της γης. Επιτείνει την κλιματική αλλαγή, καθώς 
τα ερημοποιημένα εδάφη χάνουν την ικανότητά τους να αποθηκεύουν άνθρακα με αποτέλεσμα να 
μειώνονται οι όγκοι των αερίων θερμοκηπίου που μπορούν να απορροφηθούν. 

Μέχρι σήμερα, δεκατρία κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δηλώσει στο πλαίσιο της UNCCD ότι πλήττονται από 
ερημοποίηση. Οι ελεγκτές επισκέφθηκαν πέντε εξ αυτών, τη Ρουμανία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία 
και την Πορτογαλία. 

Ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης έχει οριστεί η 17η Ιουνίου και φέτος έμφαση θα δοθεί στη 
βιώσιμη διαχείριση της γης ως τρόπο αναθέρμανσης της οικονομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
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αναζωογόνησης των κοινοτήτων. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών πριν από 23 χρόνια, προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παγκόσμιες και 
εθνικές δράσεις που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης, της υποβάθμισης του 
εδάφους και της ξηρασίας. 

Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του δελτίου ελέγχου του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες κείμενο του δελτίου αυτού διατίθεται στον ιστότοπο 
eca.europa.eu. 
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