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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
1. Το ταξίδι ξεκινά - το 2021 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων! 

 
2. Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας: οι πρώτες επενδύσεις μετοχικού 

κεφαλαίου ύψους 178 εκατ. ευρώ σε πρωτοποριακές καινοτομίες. 
 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και δεύτερο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά 
της COVID-19. 
 

4. Αντιμετώπιση του κορονοϊού και ανάκαμψη: Ενωσιακή στήριξη των περιφερειών για τη 
συνεργασία τους σε καινοτόμα πιλοτικά έργα. 
 

5. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία 
για την «απαγόρευση των πρακτικών μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης». 
 

6. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για τις πρόσφατες εξελίξεις στις ΗΠΑ. 
 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εμβολιασμός κατά της COVID-19 στην ΕΕ. 
 

8. Η Επιτροπή προτείνει την αγορά έως και 300 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του 
εμβολίου των BioNTech-Pfizer. 
 

9. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού: Η Επιτροπή και η Διεθνής Συμμαχία Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος (IHRA) δημοσιεύουν εγχειρίδιο για τη χρήση του ορισμού του 
αντισημιτισμού. 
 

10. Κουπόνια για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. 
ευρώ τις βοηθάει να μεγιστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας 
τους. 
 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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11. Κορονοϊός: η Επιτροπή στηρίζει τις υπηρεσίες αιμοδοσίας για την αύξηση της συλλογής 
πλάσματος αναρρωσάντων από τη νόσο COVID-19. 
 

12. Διάσκεψη κορυφής «One Planet Summit»: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν απευθύνει έκκληση 
για μια φιλόδοξη και παγκόσμια συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα για τη 
βιοποικιλότητα. 
 

13. Κορονοϊός: Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις διερευνητικές συνομιλίες με τη Valneva για την 
εξασφάλιση νέου πιθανού εμβολίου. 
 

14. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα εγγυήσεων ύψους 87 εκατ. 
ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα στο πλαίσιο της έξαρσης του 
κορονοϊού. 
 

15. Η ΕΕ προσελκύει επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ που ενισχύουν την καινοτομία στον 
διαστημικό τομέα. 
 

16. Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τα εμβόλια* 
*Επικαιροποίηση: 13 Ιανουαρίου 2021 στις 16:00. 
 

17. Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και οκτώ μέλη του Κολεγίου στη Λισαβόνα για την έναρξη της 
πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. 
 

18. Συνέδριο EUandU :  «Η επιστήμη και η καινοτομία στην καθημερινή μας ζωή». 
 

19. Η ΕΕ υποβάλλει αίτημα για ειδική ομάδα του ΠΟΕ κατά των παράνομων περιορισμών της 
Ινδονησίας στις εξαγωγές πρώτων υλών για ανοξείδωτο χάλυβα. 
 

20. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στην πρωτοβουλία 
«Minority Safepack». 
 

21. Δημιουργική Ευρώπη: 30 χρόνια στήριξης του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και του 
οπτικοακουστικού περιεχομένου. 
 

22. Ανακοινώνονται οι νικητές των βραβείων «Η μουσική κινεί την Ευρώπη». 
 

23. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: η Επιτροπή εγκαινιάζει τη φάση σχεδιασμού. 
 

24. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο για την 
κατασκευή και τη λειτουργία του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου E65. 
 

25. Η Επιτροπή καθορίζει βασικές δράσεις για ένα ενιαίο μέτωπο καταπολέμησης της νόσου 
COVID-19. 
 

26. Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση του ανοικτού χαρακτήρα, της 
ισχύος και της ανθεκτικότητας του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ευρώπης. 
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27. Συνεδρίαση του Σώματος των επιτρόπων: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδιοργανώνει την 
«ειδική ομάδα για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο» σε «υπηρεσία για τις συμφωνίες 
ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου». 
 

28. Κορoνοϊός: Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την 
πρόταση περαιτέρω παράτασης και προσαρμογής του προσωρινού πλαισίου για τις 
κρατικές ενισχύσεις. 
 

29. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την ορκωμοσία του νέου Προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών. 
 

30. O Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς και ο ΥΕ/ΑΠ Μπορέλ χαιρετίζουν την επιστροφή 
των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού και επικοινωνούν με τον Τζον Κέρι.  
 

31. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη για τους 
απόρους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REACT-EU.  
 

32. Δήλωση της επιτρόπου κ. Κυριακίδου στον τύπο σχετικά με τις παραδόσεις εμβολίων και το 
καθεστώς διαφάνειας των εξαγωγών εμβολίων. 
 

33. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση της συντονισμένης προσέγγισης 
όσον αφορά τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία. 
 

34. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τη δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση και οι 
πρώτες εταιρείες δεσμεύονται να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα. 
 

35. Σε μελέτη της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι οι εμπορικές συμφωνίες έχουν θετικό 
αντίκτυπο στους αγροδιατροφικούς τομείς. 
 

36. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 2,9 δισ. ευρώ από 
δώδεκα κράτη μέλη για ένα δεύτερο πανευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας στο 
σύνολο της αξιακής αλυσίδας των συσσωρευτών. 
 

37. Δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος. 
 

38. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση ισοδυναμίας για τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ. 
 

39. Κοινή δήλωση της αντιπροέδρου κ. Γιούροβα και του επιτρόπου κ. Ρεντέρς ενόψει της 
«Ημέρας προστασίας δεδομένων». 
 

40. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί με επιτυχία το πρώτο ομόλογο EU SURE το 2021. 
 

41. Η Επιτροπή εγκαινιάζει συζήτηση σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
γήρανσης του πληθυσμού. 
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42. Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ θα παραστεί στη διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της 
νέας εφαρμογής Erasmus+ 
 

43. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: έναρξη του 5ου ετήσιου φόρουμ της στρατηγικής της ΕΕ για την 
περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους. 
 

44. Συνέδριο EUandU: «Η επιστήμη και η καινοτομία στην καθημερινή μας ζωή.» 
 

45. Κορονοϊός: τα κράτη μέλη ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αποδεικτικά 
εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς. 
 

46. Παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό: Παράταση του προγράμματος παρακολούθησης 
πλατφορμών με εστίαση στα εμβόλια. 
 

47. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και επεκτείνει περαιτέρω το προσωρινό 
πλαίσιο για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. 
 

48. Έλεγχος ιστοτόπων για «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας»: οι μισοί οικολογικοί 
ισχυρισμοί είναι αστήρικτοι. 
 

49. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική 
συμφωνία σχετικά με τη στρατηγική για την περίοδο 2021-2027. 
 

50. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το ΕΚΤ+ 
 

51. Στατιστικές μετανάστευσης - επικαιροποίηση: η επίπτωση της COVID-19. 
 

52. Εμβόλια: δημοσιεύτηκε η σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της AstraZeneca. 
 

53. Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή μηχανισμό διαφάνειας και αδειοδότησης για τις εξαγωγές 
εμβολίων κατά της COVID-19. 
 

54. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και τρίτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της 
COVID-19. 
 

55. Ερωτήσεις και απαντήσεις: εξαγωγή ορισμένων προϊόντων υπό την προϋπόθεση της 
προσκόμισης άδειας εξαγωγής. 

________________________________________________________________________________ 

1. Το ταξίδι ξεκινά — το 2021 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων! 

Βρυξέλλες, 30 Δεκεμβρίου 2020 

Η Παρασκευή, 1η Ιανουαρίου 2021, σηματοδοτεί την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους 
Σιδηροδρόμων. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναδείξει τα οφέλη του 
σιδηροδρόμου ως βιώσιμου, έξυπνου και ασφαλούς μέσου μεταφοράς. Μια σειρά από διάφορες 
δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 θα θέσουν τους σιδηροδρόμους στο προσκήνιο σε 
ολόκληρη την ήπειρο, με σκοπό να ενθαρρύνουν τη χρήση τους τόσο από τους πολίτες όσο και τις 



1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 5 

επιχειρήσεις και να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ για 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2528/IP_20_25
28_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων 2021 
Τελικό κείμενο της απόφασης 
Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Ολοκλήρωση της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους: εναρμονισμένες διαδικασίες σε 
ολόκληρη την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

2. Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας: οι πρώτες επενδύσεις μετοχικού 
κεφαλαίου ύψους 178 εκατ. ευρώ σε πρωτοποριακές καινοτομίες 

Βρυξέλλες,  6 Ιανουαρίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τον πρώτο γύρο άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου μέσω του 
νέου Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). 42 εξαιρετικά καινοτόμες 
νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα λάβουν συνολική 
χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια ύψους περίπου 178 εκατ. ευρώ με σκοπό την ανάπτυξη και 
την επέκταση πρωτοποριακών καινοτομιών στον τομέα της υγείας, της κυκλικής οικονομίας, της 
προηγμένης παραγωγής και άλλους τομείς. Μεταξύ αυτών, η γαλλική εταιρεία CorWave είναι η 
πρώτη εταιρεία στην ΕΕ η οποία έλαβε επένδυση από το Ταμείο του ΕΣΚ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2530/IP_20_25
30_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας επενδυτικές ευκαιρίες 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ιστότοπος 
CorWave δελτίο τύπου, 6 Ιανουαρίου 2021 
________________________________________________________________________________ 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και δεύτερο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της 
COVID-19 

Βρυξέλλες,  6 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο κατά της COVID-
19 το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Moderna και γίνεται έτσι το δεύτερο εμβόλιο κατά 
της COVID-19 που εγκρίνεται στην ΕΕ. Η άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια της θετικής επιστημονικής 
σύστασης που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έπειτα από ενδελεχή 
αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου, και 
εγκρίνεται από τα κράτη μέλη. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2528/IP_20_2528_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2528/IP_20_2528_EL.pdf
https://europa.eu/year-of-rail
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-48-2020-INIT/el/pdf%20(
https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0fWxjc7tAhVFOhoKHZpIC1cQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fstrategy%2Fpriorities-2019-2024%2Feuropean-green-deal_el&usg=AOvVaw2dRx9auDLlqnKYoUbejQWx
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2020-10-30-boosting-european-rail-transport_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2020-10-30-boosting-european-rail-transport_en
http://www.corwave.com/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2530/IP_20_2530_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2530/IP_20_2530_EL.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=investing
https://ec.europa.eu/research/eic/
https://www.corwave.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/PR_Series-C_FR.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3/IP_21_3_EL.p
df 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Νομοθεσία της ΕΕ για τα φάρμακα 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και εμβόλια κατά της COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία αδειοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο: Μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
Το σημερινό χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

4. Αντιμετώπιση του κορονοϊού και ανάκαμψη: Ενωσιακή στήριξη των περιφερειών για τη 
συνεργασία τους σε καινοτόμα πιλοτικά έργα 

Βρυξέλλες,  7 Ιανουαρίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές μιας νέας χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ πρωτοβουλίας 
για διαπεριφερειακές συμπράξεις σε τέσσερις τομείς: καινοτόμες λύσεις σχετικά με τον 
κορονοϊό, κυκλική οικονομία στον τομέα της υγείας, βιώσιμος και ψηφιακός τουρισμός, και 
τεχνολογίες υδρογόνου σε περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα. Ο στόχος αυτής της νέας 
πιλοτικής δράσης, η οποία βασίζεται στη θετική εμπειρία που αντλήθηκε από παρόμοια δράση 
για «διαπεριφερειακά έργα καινοτομίας» που δρομολογήθηκε στα τέλη του 2017, είναι να 
κινητοποιηθούν οι περιφερειακοί και οι εθνικοί φορείς καινοτομίας για να αντιμετωπιστούν οι 
επιπτώσεις του κορονοϊού. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει επίσης στην ανάκαμψη, 
αξιοποιώντας τα νέα προγράμματα της Επιτροπής μέσω της επέκτασης έργων σε νέους τομείς 
προτεραιότητας, όπως η υγεία, ο τουρισμός ή το υδρογόνο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_8/IP_21_8_EL.p
df 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση του Ιουλίου 2017 – Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης 
Πιλοτική δράση για «διαπεριφερειακές συμπράξεις καινοτομίας» 
________________________________________________________________________________ 

5. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία 
για την «απαγόρευση των πρακτικών μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης» 

Βρυξέλλες,  7 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
με τίτλο «Πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών για την απαγόρευση των πρακτικών μαζικής 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3/IP_21_3_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3/IP_21_3_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/health/human-use_el
https://www.ema.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_5108
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_5108
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_8/IP_21_8_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_8/IP_21_8_EL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2017:0376:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_5108
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βιομετρικής παρακολούθησης». Οι διοργανωτές της ΕΠΠ παροτρύνουν την Επιτροπή να προτείνει 
μια νομική πράξη για τον μόνιμο τερματισμό των αυθαίρετων και χωρίς διακρίσεις χρήσεων 
βιομετρικών στοιχείων με τρόπους που μπορούν να οδηγήσουν σε μαζική παρακολούθηση ή 
οποιαδήποτε αθέμιτη παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα. 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΕΠΠ είναι παραδεκτή από νομικής άποψης, καθώς πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις και, κατά συνέπεια, αποφάσισε να την καταχωρίσει. Η Επιτροπή δεν εξέτασε σε 
αυτό το στάδιο την ουσία της πρωτοβουλίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_22/IP_21_22_E
L.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
«Πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών για την απαγόρευση των πρακτικών μαζικής 
βιομετρικής παρακολούθησης» ΕΠΠ  
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία # EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για τις πρόσφατες εξελίξεις στις ΗΠΑ 
«Ισχύει μόνο ό,τι λεχθεί προφορικά»  
 
Βρυξέλλες,  7 Ιανουαρίου 2021 

Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν χθες στην Ουάσιγκτον προκαλούν απέχθεια και αγανάκτηση.  
Ωστόσο, το γεγονός ότι, την ίδια νύχτα, ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαιώθηκε ως ο επόμενος Πρόεδρος 
των ΗΠΑ, δείχνει πόσο ανθεκτική είναι η αμερικανική δημοκρατία. 
Ο Τζο Μπάιντεν έχει τώρα ένα δύσκολο έργο μπροστά του. Πρέπει να φέρει ειρήνη και ενότητα, 
πρέπει να γεφυρώσει βαθιές διαχωριστικές γραμμές και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα 
του μέλλοντος: την υπέρβαση της πανδημίας, την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης που αυτή έχει επιφέρει, την προστασία του πλανήτη μας από την κλιματική αλλαγή, την 
προώθηση της ψηφιοποίησης και, πάνω από όλα, την ενίσχυση της δημοκρατίας. 
Η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενότατα με τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο για τα ζητήματα 
αυτά. Μετά από την άγονη τετραετία που διανύσαμε, αναμένουμε με ανυπομονησία μια γόνιμη 
τετραετία διαλόγου, σύμπραξης και καλής συνεργασίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_47/ST
ATEMENT_21_47_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εμβολιασμός κατά της COVID-19 στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  8 Ιανουαρίου 2021 

Με ποιες εταιρείες έχετε συνάψει συμφωνίες για εμβόλια κατά της COVID-19; 
Η Επιτροπή διεξάγει εντατικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει μια 
διαφοροποιημένη γκάμα εμβολίων για τους πολίτες της ΕΕ σε δίκαιες τιμές. Έχουν συναφθεί 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_22/IP_21_22_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_22/IP_21_22_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000001_en
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000001_en
https://europa.eu/citizens-initiative/home_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_47/STATEMENT_21_47_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_47/STATEMENT_21_47_EN.pdf
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συμφωνίες με τις εταιρείες AstraZeneca (400 εκατομμύρια δόσεις), Sanofi-GSK (300 εκατομμύρια 
δόσεις), Johnson and Johnson (400 εκατομμύρια δόσεις), BioNTech-Pfizer (600 εκατομμύρια 
δόσεις), CureVac (405 εκατομμύρια δόσεις) και Moderna (160 εκατομμύρια δόσεις). Η Επιτροπή 
έχει επίσης ολοκληρώσει διερευνητικές συνομιλίες με τη φαρμακευτική εταιρεία Novavax με 
σκοπό την αγορά έως και 200 εκατομμυρίων δόσεων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2467/QAN
DA_20_2467_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

8. Η Επιτροπή προτείνει την αγορά έως και 300 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου 
των BioNTech-Pfizer 

Βρυξέλλες,  8 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα κράτη μέλη της ΕΕ την αγορά επιπλέον 200 εκατομμυρίων 
δόσεων του εμβολίου κατά της COVID-19 το οποίο παρασκευάζεται από τις εταιρείες BioNTech 
και Pfizer, με δυνατότητα απόκτησης ακόμα 100 εκατομμυρίων δόσεων. 
Έτσι, η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως και 600 εκατομμύρια δόσεις του 
συγκεκριμένου εμβολίου, το οποίο ήδη χορηγείται σε ολόκληρη την Ένωση. 
Οι επιπλέον δόσεις θα αρχίσουν να παραδίδονται το δεύτερο τρίμηνο του 2021.  
Η ΕΕ έχει αποκτήσει ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές 
τεχνολογίες. Έχει εξασφαλίσει έως και 2,3 δισεκατομμύρια δόσεις των πλέον ελπιδοφόρων 
υποψήφιων εμβολίων για την Ευρώπη και τους γείτονές της. 
Πέρα από το εμβόλιο των εταιρειών BioNTech-Pfizer, στις 6 Ιανουαρίου 2021 εγκρίθηκε και 
δεύτερο εμβόλιο, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Moderna. Σύντομα αναμένεται να 
εγκριθούν και άλλα εμβόλια. 
Χάρη στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων, η ΕΕ θα είναι σε θέση όχι μόνο να καλύψει τις 
ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού της, αλλά και να προμηθεύσει εμβόλια στις γειτονικές της 
χώρες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_9/IP_21_9_EL.p
df 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού: Η Επιτροπή και η Διεθνής Συμμαχία Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος (IHRA) δημοσιεύουν εγχειρίδιο για τη χρήση του ορισμού του αντισημιτισμού 
 
Βρυξέλλες,  8 Ιανουαρίου 2021 

Δημοσιεύτηκε το εγχειρίδιο για την πρακτική χρήση του λειτουργικού ορισμού της IHRA για τον 
αντισημιτισμό.  
Το εν λόγω έγγραφο συντάχθηκε κατόπιν ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το 
δημοσίευσε από κοινού με τη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος, με την υποστήριξη 
της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2467/QANDA_20_2467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2467/QANDA_20_2467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_9/IP_21_9_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_9/IP_21_9_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://data.europa.eu/doi/10.2838/72276
https://data.europa.eu/doi/10.2838/72276
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Ο λειτουργικός ορισμός της IHRA για τον αντισημιτισμό, αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικός, 
αποτελεί ένα εργαλείο που πλέον χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντισημιτισμό, καθώς και για την αναγνώριση και την 
αντιμετώπιση των εκδηλώσεών του.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_43/MEX_21
_43_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Επιτροπής για την καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-
fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-
antisemitism_en 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Κουπόνια για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. 
ευρώ τις βοηθάει να μεγιστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας τους 
 
Βρυξέλλες,  11 Ιανουαρίου 2021 
 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους. 
Με την υποστήριξη της Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUIPO), το πρόγραμμα Ideas Powered for Business SME Fund έχει στόχο να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές ΔΙ και να προστατεύσουν τα δικαιώματα ΔΙ τους σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.  
 
Οι προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Κορονοϊός: η Επιτροπή στηρίζει τις υπηρεσίες αιμοδοσίας για την αύξηση της συλλογής 
πλάσματος αναρρωσάντων από τη νόσο COVID-19 
 
Βρυξέλλες,  11 Ιανουαρίου 2021 
 
Η Επιτροπή επέλεξε 24 έργα, βάσει των οποίων θα δημιουργηθούν νέα ή θα επεκταθούν 
υφιστάμενα προγράμματα, για τη συλλογή πλάσματος από δωρητές που ανάρρωσαν από τη 
νόσο COVID-19.  
Οι δωρεές θα προορίζονται για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από τη νόσο. Οι σχετικές 
επιχορηγήσεις προέκυψαν κατόπιν πρόσκλησης που εστάλη τον Ιούλιο σε όλες τις δημόσιες και 
τις μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες αιμοδοσίας σε όλη την ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, να 
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού για τη συλλογή πλάσματος.  
Η δράση χρηματοδοτείται από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης με συνολικά 36 εκατ. ευρώ. 
Τα έργα, τα οποία θα υλοποιηθούν σε 14 κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι εθνικά ή 
περιφερειακά και στις περισσότερες περιπτώσεις θα περιλαμβάνουν την κατανομή κονδυλίων σε 
μεγάλο αριθμό τοπικών κέντρων συλλογής αίματος ή πλάσματος (πάνω από 150 συνολικά).  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_43/MEX_21_43_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_43/MEX_21_43_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1435
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
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Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_50/IP_21_50_E
N.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Διάσκεψη κορυφής «One Planet Summit»: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν απευθύνει έκκληση 
για μια φιλόδοξη και παγκόσμια συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα για τη βιοποικιλότητα 
 
Βρυξέλλες,  11 Ιανουαρίου 2021 
 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετείχε στη διάσκεψη 
κορυφής «One Planet Summit» για τη βιοποικιλότητα, μέσω τηλεδιάσκεψης.  
Στην ομιλία της, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «το 2021 θα είναι η χρονιά που ο 
κόσμος θα γυρίσει σελίδα για τον πλανήτη μας» στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα 
(COP15) που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην πόλη Κουνμίνγκ της Κίνας. Απηύθυνε έκκληση 
για την κατάρτιση μιας «φιλόδοξης και παγκόσμιας συμφωνίας που αλλάζει τα δεδομένα, κατά το 
πρότυπο της συμφωνίας του Παρισιού» στο πλαίσιο της COP15, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα 
ζήτημα που δεν άπτεται μόνο της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και της ισότητας, της ασφάλειας και 
της ποιότητας ζωής.  
Η Πρόεδρος επανέλαβε τη βούληση της Ευρώπης να πρωτοστατήσει, με τη συμμετοχή όσο το 
δυνατόν περισσότερων εταίρων, ηγούμενη παράλληλα στο εσωτερικό της μέσω της δράσης και 
της φιλοδοξίας της.  
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία  εδώ και να τη διαβάσετε ολόκληρη εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_21_61/SPEEC
H_21_61_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Επιτροπής για την προστασία της βιοποικιλότητας 
του πλανήτη μας είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/EU-biodiversity-strategy-2030_el 
________________________________________________________________________________ 

13. Κορονοϊός: Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις διερευνητικές συνομιλίες με τη Valneva για την 
εξασφάλιση νέου πιθανού εμβολίου 

Βρυξέλλες,  12 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με τη φαρμακευτική εταιρεία 
Valneva, με σκοπό την αγορά του πιθανού εμβολίου της κατά της νόσου COVID-19. Η 
προβλεπόμενη σύμβαση με τη Valneva θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
αγοράσουν από κοινού 30 εκατομμύρια δόσεις, ενώ θα μπορούν να αγοράσουν ακόμα έως και 
30 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις. 
Η ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με τη Valneva προστίθεται σε ένα ήδη 
εξασφαλισμένο ευρύ φάσμα εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-
GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac και Moderna, καθώς και οι 
διερευνητικές συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν με τη Novavax. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εμβολίων 
ποικίλης σύνθεσης θα εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα είναι καλά προετοιμασμένη για τον 
εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά, όπως συνέβη ήδη με 
τα εμβόλια της BioNTech/Pfizer και της Moderna, που εγκρίθηκαν πρόσφατα στην ΕΕ. Τα κράτη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_50/IP_21_50_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_50/IP_21_50_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-200887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_21_61
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_21_61/SPEECH_21_61_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_21_61/SPEECH_21_61_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/EU-biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/EU-biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/EU-biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2305
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2466
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3


1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 11 

μέλη μπορούν να δωρίσουν εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα 
ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_51/IP_21_51_E
L.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία αδειοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο: Μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
Ενημερωτικό δελτίο: Το σημερινό χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα εγγυήσεων ύψους 87 εκατ. 
ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα στο πλαίσιο της έξαρσης του 
κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  12 Ιανουαρίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα 
κυπριακό πρόγραμμα ύψους 86,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των διοργανωτών 
οργανωμένων ταξιδίων, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των εταιρειών ενοικίασης 
αυτοκινήτων) που έχουν πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού.  
Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή δημόσιων εγγυήσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην 
κάλυψη της αξίας κουπονιών (δηλαδή πιστωτικών σημειωμάτων) που εκδίδονται από τους 
δικαιούχους είτε προς καταναλωτές είτε προς διοργανωτές οργανωμένων ταξιδίων για 
ακυρωθέντα ταξιδιωτικά πακέτα ή ατομικές τουριστικές υπηρεσίες για τα οποία είχε γίνει 
κράτηση πριν τις 31 Οκτωβρίου 2020.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_84/MEX_21
_84_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τις υπόλοιπες δράσεις της 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Η ΕΕ προσελκύει επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ που ενισχύουν την καινοτομία στον 
διαστημικό τομέα 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_51/IP_21_51_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_51/IP_21_51_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&qid=1605087167861&from=EN
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_84/MEX_21_84_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_84/MEX_21_84_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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Βρυξέλλες,  13 Ιανουαρίου 2021 
 
Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) αναγγέλλουν επενδύσεις ύψους 300 
εκατ. ευρώ στον διαστημικό τομέα, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, για τη στήριξη πρωτοποριακών καινοτομιών στον συγκεκριμένο τομέα.  
Η συμμετοχή του ΕΤΕ υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), 
τον κύριο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Οι επενδύσεις αφορούν δύο ταμεία 
που εστιάζουν στη διαστημική τεχνολογία: το Orbital Ventures και το Primo Space, στο πλαίσιο 
του «InnovFin Space Equity Pilot», που είναι το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα μετοχικού κεφαλαίου 
για τον διαστημικό τομέα, το οποίο στηρίζεται από την ΕΕ. Το Orbital Ventures είναι ένα 
πανευρωπαϊκό ταμείο εκκίνησης και πρώιμου σταδίου που επικεντρώνεται στις διαστημικές 
τεχνολογίες, σε κατάντεις (επικοινωνίες, κρυπτογράφηση, αποθήκευση και επεξεργασία 
δεδομένων, γεωεντοπισμός, γεωσκόπηση) και ανάντεις τομείς (διαστημικό υλισμικό, υλικά, 
ηλεκτρονική, ρομποτική, πύραυλοι, δορυφόροι).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_89/IP_21_89_E
N.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τα εμβόλια* 
*Επικαιροποίηση: 13 Ιανουαρίου 2021 στις 16:00  
 
Βρυξέλλες,  8 Ιανουαρίου 2021 

Εδώ και μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο αρκετών εμβολίων, με βάση 
διαφορετικές τεχνολογίες, σε δίκαιη τιμή. Ένα κοινό, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων 
μεγιστοποιεί τις πιθανότητές μας να τα εξασφαλίσουμε στην απαιτούμενη κλίμακα και το 
ταχύτερο δυνατόν. 
Η επιλογή περισσότερων προμηθευτών αυξάνει τις πιθανότητες ταχύτερης πρόσβασης σε ένα ή 
περισσότερα επιτυχημένα εμβόλια. Επιπλέον, με την κοινή διαπραγμάτευση, η αγοραστική 
δύναμη είναι μεγαλύτερη και όροι, όπως η τιμή και οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να είναι πιο 
ευνοϊκοί.  
Μέχρι στιγμής το χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ ανέρχεται συνολικά σε 2,3 δισεκατομμύρια 
δόσεις — δηλαδή υπεραρκετές για την προστασία ολόκληρου του πληθυσμού της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_48/QANDA
_21_48_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
*Επικαιροποίηση: 13 Ιανουαρίου 2021 στις 16:00  
________________________________________________________________________________ 
 
17. Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και οκτώ μέλη του Κολεγίου στη Λισαβόνα για την έναρξη της 
πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  14 Ιανουαρίου 2021 
 

https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_89/IP_21_89_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_89/IP_21_89_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_48/QANDA_21_48_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_48/QANDA_21_48_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
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Στις 15 Ιανουαρίου, η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στη Λισαβόνα για την 
έναρξη της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει 
αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2020.  
Μαζί με την Πρόεδρο, στη Λισαβόνα θα μεταβούν ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Φρανς 
Τίμερμανς, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ, ο 
Αντιπρόεδρος κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και οι Επίτροποι κ. 
Νικολά Σμιτ και κ. Ελίζα Φερέιρα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_110/MEX_2
1_110_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Συνέδριο EUandU :  «Η επιστήμη και η καινοτομία στην καθημερινή μας ζωή» 
 
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2021 
 
H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά το συνέδριο EUandU, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, στις 9:30 π.μ. Το συνέδριο φέτος, 
λόγω της πανδημίας,  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα από την 
Αθήνα, τις Βρυξέλλες, τo Hράκλειο και την Πάτρα. Οι εργασίες του συνεδρίου θα λαμβάνουν 
χώρα ταυτόχρονα και στις 4 πόλεις. 
Βασικό θέμα του συνεδρίου είναι η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία στην Υγεία, στο 
Περιβάλλον, στην Παιδεία και στην καθημερινότητα του πολίτη, ενώ οι θεματικοί πυλώνες του 
θα αφορούν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη Μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή , την 
Ιατρική και Βιοϊατρική Έρευνα.  
  
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ : 
https://www.euandu.eu/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE
%B1 
________________________________________________________________________________ 

19. Η ΕΕ υποβάλλει αίτημα για ειδική ομάδα του ΠΟΕ κατά των παράνομων περιορισμών της 
Ινδονησίας στις εξαγωγές πρώτων υλών για ανοξείδωτο χάλυβα 

Βρυξέλλες,  14 Ιανουαρίου 2021 

Η ΕΕ ζήτησε τη σύσταση ειδικής ομάδας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ), με στόχο την εξάλειψη των παράνομων περιορισμών που επέβαλε η Ινδονησία στις 
εξαγωγές πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, και ιδίως 
του μεταλλεύματος νικελίου και του σιδηρομεταλλεύματος. 
Τα μέτρα που προσβάλλει η ΕΕ αφορούν την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλεύματος νικελίου 
και τις απαιτήσεις εγχώριας μεταποίησης για το μετάλλευμα νικελίου και το σιδηρομετάλλευμα. 
Τα μέτρα αυτά περιορίζουν παράνομα την πρόσβαση των ενωσιακών παραγωγών χάλυβα στις 
πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_105/IP_21_105
_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_110/MEX_21_110_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_110/MEX_21_110_EN.pdf
http://www.euandu.eu/
https://www.euandu.eu/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://www.euandu.eu/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://www.euandu.eu/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_105/IP_21_105_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_105/IP_21_105_EL.pdf


1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 14 

 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αίτημα της ΕΕ για σύσταση ειδικής ομάδας του ΠΟΕ 
________________________________________________________________________________ 

20. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στην πρωτοβουλία 
«Minority Safepack» 

Βρυξέλλες,  15 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority Safepack – 
ένα εκατομμύριο υπογραφές για την πολυμορφία στην Ευρώπη», πέμπτη επιτυχημένη 
πρωτοβουλία την οποία στήριξαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες σε όλη την Ευρώπη. 
Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να βελτιώσει την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές 
και γλωσσικές μειονότητες. Στην απάντησή της, η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά τις προτάσεις 
των διοργανωτών και περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους η υπάρχουσα και η πρόσφατα 
εγκριθείσα νομοθεσία της ΕΕ στηρίζει τις διάφορες πτυχές αυτής της πρωτοβουλίας. Επίσης, στην 
απάντηση περιγράφονται ενέργειες για τη συνέχιση των υπαρχουσών δράσεων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_81/IP_21_81_E
L.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority SafePack – ένα 
εκατομμύριο υπογραφές για την πολυμορφία στην Ευρώπη» 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά 
στην πρωτοβουλία «Minority Safepack» 
Ιστότοπος της ΕΠΠ: Minority SafePack – ένα εκατομμύριο υπογραφές για την πολυμορφία στην 
Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Δημιουργική Ευρώπη: 30 χρόνια στήριξης του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και του 
οπτικοακουστικού περιεχομένου 
 
Βρυξέλλες,  15 Ιανουαρίου 2021 

Το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της ΕΕ, το οποίο σχεδιάστηκε για τη 
στήριξη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας, φέτος γίνεται 30 
ετών.  
Με αφορμή αυτή την επέτειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει μια εκστρατεία για να εορτάσει τα 
30 χρόνια προσφοράς του προγράμματος, καθώς και την έναρξη του νέου σκέλους MEDIA 
«Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027. Από το 1991, το σκέλος MEDIA της 
«Δημιουργικής Ευρώπης» έχει επενδύσει πάνω από 2,6 δισ. ευρώ στην κινηματογραφική και 
οπτικοακουστική βιομηχανία για τη στήριξη της ανάπτυξης, της προώθησης και της διανομής 
ευρωπαϊκών έργων εντός και εκτός της Ευρώπης. Αυτή η μακροπρόθεσμη στήριξη ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου και συμβάλλει στον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
πολυμορφίας, ενώ παράλληλα προωθεί τις οπτικοακουστικές δημιουργίες πέραν των συνόρων 
και εξασφαλίζει στις καλύτερες από αυτές αναγνώριση για την αξία τους.  
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159271.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_81/IP_21_81_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_81/IP_21_81_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?coteId=3&year=2021&number=171&version=F&error=nofinalversion&fuseaction=search&CFID=4168812&CFTOKEN=af42fbe782de9eff-A60F09E7-9DE4-44F3-207D4638B3725485&language=el
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?coteId=3&year=2021&number=171&version=F&error=nofinalversion&fuseaction=search&CFID=4168812&CFTOKEN=af42fbe782de9eff-A60F09E7-9DE4-44F3-207D4638B3725485&language=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_82
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2405
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_104/IP_21_104
_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Ανακοινώνονται οι νικητές των βραβείων «Η μουσική κινεί την Ευρώπη» 
 
Βρυξέλλες,  15 Ιανουαρίου 2021 

Ανακοινώνονται οι οκτώ νικητές των βραβείων «Η μουσική κινεί την Ευρώπη» θα αποκαλυφθούν 
σε μια διαδικτυακή τελετή απονομής, την οποία θα παρουσιάσει η Βρετανή καλλιτέχνις Melanie 
C στο πλαίσιο του ψηφιακού φεστιβάλ Eurosonic Noorderslag. Μια διεθνής κριτική επιτροπή 
αποτελούμενη από ειδικούς της μουσικής βιομηχανίας επέλεξε τους νικητές ανάμεσα σε 16 
επικρατέστερους υποψηφίους.  
Η φετινή, τρίτη διοργάνωση του βραβείου της ΕΕ για τη ποπ και σύγχρονη μουσική, 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και έχει στόχο να αναγνωρίσει 
την επιτυχία νεοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών που έχουν απήχηση σε κοινό εκτός της χώρας τους. 
Κάθε νικητής θα λάβει βραβείο ύψους 10.000 ευρώ, ενώ ο νικητής του Βραβείου του Κοινού θα 
λάβει 5.000 ευρώ.  
Τα βραβεία ταλέντου εντάσσονται στην ευρύτερη πρωτοβουλία «Η μουσική κινεί την Ευρώπη» 
για τη στήριξη της μουσικής βιομηχανίας, μέσω της οποίας στηρίζονται και Έλληνες καλλιτέχνες, 
όπως η Marina Satti & Fonés. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_123/MEX_2
1_123_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

23. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: η Επιτροπή εγκαινιάζει τη φάση σχεδιασμού 

Βρυξέλλες,  18 Ιανουαρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινίασε τη φάση σχεδιασμού της πρωτοβουλίας «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους», 
η οποία ανακοινώθηκε από την πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση 
της Ένωσης του 2020. Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό έργο που έχει ως στόχο το συνδυασμό του σχεδιασμού, της βιωσιμότητας, της 
προσβασιμότητας, της οικονομικής προσιτότητας και των επενδύσεων προκειμένου να συμβάλει 
στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι βασικές αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους είναι η βιωσιμότητα, η αισθητική και η συμμετοχικότητα. Στόχος της φάσης 
σχεδιασμού είναι να αξιοποιηθεί η διαδικασία συνδημιουργίας ώστε να διερευνηθούν ιδέες, να 
αναγνωριστούν οι πλέον επείγουσες ανάγκες και προκλήσεις και να συνδεθούν μεταξύ τους τα 
ενδιαφερόμενη μέρη προκειμένου να διαμορφωθεί περαιτέρω η ιδέα. Στο πλαίσιο της φάσης 
σχεδιασμού, η Επιτροπή θα διοργανώσει για πρώτη φορά αυτή την άνοιξη την απονομή 
βραβείου για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_111/IP_21_111
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_104
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_104/IP_21_104_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_104/IP_21_104_EN.pdf
https://musicmoveseuropetalentawards.eu/
https://musicmoveseuropetalentawards.eu/prize-package/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_123/MEX_21_123_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_123/MEX_21_123_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_111/IP_21_111_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_111/IP_21_111_EL.pdf
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Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους & «Επεξήγηση του Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους» 
Λογαριασμός Instagram για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους 
Λογαριασμός Pinterest για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους   
________________________________________________________________________________ 

24. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο για την 
κατασκευή και τη λειτουργία του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου E65 

Βρυξέλλες,  18 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, 
χρηματοδότηση ύψους 442 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του βόρειου 
τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65). Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης στήριξη 
εκτιμώμενου ύψους 38 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης 
του τμήματος, σε περίπτωση που τα έσοδα από τα διόδια δεν επαρκούν. 
Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει μέρος του 
διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, χωρίς να προκληθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_144/IP_21_144
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

25. Η Επιτροπή καθορίζει βασικές δράσεις για ένα ενιαίο μέτωπο καταπολέμησης της νόσου 
COVID-19 

Βρυξέλλες,  19 Ιανουαρίου 2021 

Πριν από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών για τη συντονισμένη αντιμετώπιση της κρίσης λόγω 
της νόσου COVID-19, η Επιτροπή καθόρισε ορισμένες δράσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση 
της καταπολέμησης της πανδημίας. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, καλεί τα κράτη μέλη 
να επιταχύνουν τη διενέργεια εμβολιασμών σε ολόκληρη την ΕΕ: Έως τον Μάρτιο του 2021 θα 
πρέπει να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 80 % των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών και το 80 % 
των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας σε κάθε κράτος μέλος. 
Επίσης έως το καλοκαίρι του 2021 τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν εμβολιάσει τουλάχιστον το 
70 % του ενήλικου πληθυσμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_143/IP_21_143
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία: Ενιαίο μέτωπο καταπολέμησης της νόσου COVID-19 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
________________________________________________________________________________ 

26. Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση του ανοικτού χαρακτήρα, της 
ισχύος και της ανθεκτικότητας του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ευρώπης 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://www.instagram.com/neweuropeanbauhaus/?hl=en
https://www.pinterest.com/eucommission/new-european-bauhaus/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_144/IP_21_144_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_144/IP_21_144_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-united-front-beat-covid-19_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_143/IP_21_143_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_143/IP_21_143_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-united-front-beat-covid-19_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
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Βρυξέλλες,  19 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική για την τόνωση του ανοικτού χαρακτήρα, 
της ισχύος και της ανθεκτικότητας του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
για τα επόμενα χρόνια. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη ικανότερη 
να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, προστατεύοντας 
παράλληλα την ΕΕ από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές. Συμβαδίζει με τη δέσμευση της ΕΕ 
για μια πιο ανθεκτική και ανοικτή παγκόσμια οικονομία, την εύρυθμη λειτουργία των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών αγορών και το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές σύστημα. Η εν λόγω 
στρατηγική συνάδει με τον φιλόδοξο στόχο της προέδρου φον ντερ Λάιεν για μια γεωπολιτική 
Επιτροπή και ακολουθεί την ανακοίνωση της Επιτροπής του Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της 
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_108/IP_21_108
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής 
Ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο «Προς έναν ισχυρότερο διεθνή ρόλο του ευρώ» 
Σύσταση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ στην ενέργεια 
Τομεακές διαβουλεύσεις σχετικά με το ρόλο του ευρώ στις αγορές συναλλάγματος, στον 
ενεργειακό τομέα, στις αγορές πρώτων υλών, στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
και στον τομέα των μεταφορών. 
Επικαιροποίηση της νομοθεσίας θωράκισης για τη στήριξη της έναρξης ισχύος της συμφωνίας με 
το Ιράν για τα πυρηνικά 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

27. Συνεδρίαση του Σώματος των επιτρόπων: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδιοργανώνει την 
«ειδική ομάδα για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο» σε «υπηρεσία για τις συμφωνίες ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου». 

Βρυξέλλες,  19 Ιανουαρίου 2021 

Η σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις 24 
Δεκεμβρίου 2020 σημαίνει ότι η ιδιαιτέρως επιτυχημένη εντολή της ειδικής ομάδας για τις 
σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο (UKTF) θα λήξει. Η UKTF θα παύσει να υφίσταται την 1η 
Μαρτίου 2021. 
Για να στηρίξει την αποδοτική και αυστηρή εφαρμογή και παρακολούθηση των συμφωνιών με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία για τις 
συμφωνίες ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου (UKS). Η UKS θα αποτελέσει τμήμα της Γενικής Γραμματείας 
των προεδρικών υπηρεσιών και θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Μαρτίου 2021. Η εντολή και η 
διάρκεια της νεοσυσταθείσας υπηρεσίας θα επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Η UKS θα 
συνεργάζεται στενά με τον ΥΕ/ΑΠ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_160/IP_21_160
_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/210119-economic-financial-system-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_108/IP_21_108_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_108/IP_21_108_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210119-economic-financial-system-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_-_towards_a_stronger_international_role_of_the_euro.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/recommendation-international-role-euro-field-energy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/international-role-euro_en#consultations
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/international-role-euro_en#consultations
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/international-role-euro_en#consultations
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_4805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_4805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_109
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_160/IP_21_160_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_160/IP_21_160_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος UKTF 
________________________________________________________________________________ 

28. Κορoνοϊός: Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την 
πρόταση περαιτέρω παράτασης και προσαρμογής του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές 
ενισχύσεις 

Βρυξέλλες,  19 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την 
παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και την περαιτέρω προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου 
για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε αρχικά εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη 
της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. 
Δεδομένης της επιμονής και της εξέλιξης της έξαρσης του κορονοϊού, η Επιτροπή αξιολογεί την 
ανάγκη να παρατείνει περαιτέρω το προσωρινό πλαίσιο και να συνεχίσει να προσαρμόζει το 
πεδίο εφαρμογής του στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα 
τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Το σχέδιο πρότασης λαμβάνει υπόψη τις πρώτες 
παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο έρευνας που δρομολόγησε η 
Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020 για να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά με την 
εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_157/ST
ATEMENT_21_157_EL.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 
29. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την ορκωμοσία του νέου Προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών 
 
Βρυξέλλες,  20 Ιανουαρίου 2021 
 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφώνησε ομιλία κατά τη 
συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ορκωμοσία του νέου 
Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και την τρέχουσα πολιτική κατάσταση.  
Στις παρατηρήσεις της, εξήρε την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς την «μήνυμα 
επούλωσης για ένα βαθιά διχασμένο έθνος», αλλά και «μήνυμα ελπίδας για έναν κόσμο που 
περιμένει να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στον κύκλο των κρατών που έχουν κοινή αντίληψη των 
πραγμάτων».  
Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι η ηγεσία ΕΕ-ΗΠΑ είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων παγκόσμιων προκλήσεων που απαιτούν ανανεωμένη και 
βελτιωμένη παγκόσμια συνεργασία. Η Πρόεδρος δήλωσε: «Χαίρομαι επίσης που την πρώτη 
ημέρα —όπως ανακοινώθηκε— της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα 
προσχωρήσουν εκ νέου στη συμφωνία του Παρισιού. Αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό 
σημείο εκκίνησης για την ανανεωμένη συνεργασία μας.»  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_167/SPEE
CH_21_167_EN.pdf  

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_157/STATEMENT_21_157_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_157/STATEMENT_21_157_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_167/SPEECH_21_167_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_167/SPEECH_21_167_EN.pdf
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Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία στο EbS και να τη διαβάσετε στο διαδίκτυο στα 
αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και στην πρωτότυπη έκδοση. 
________________________________________________________________________________ 
 
30. O Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς και ο ΥΕ/ΑΠ Μπορέλ χαιρετίζουν την επιστροφή 
των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού και επικοινωνούν με τον Τζον Κέρι 
 
Βρυξέλλες,  20 Ιανουαρίου 2021 
 
Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος Μπάιντεν, η ΕΕ ήρθε αμέσως σε επαφή με τη νέα 
κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.  
Σε διμερή τηλεδιάσκεψη σήμερα το απόγευμα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Πράσινη 
Συμφωνία κ. Φρανς Τίμερμανς, θα συζητήσει την προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής για το 
κλίμα COP26 με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το κλίμα, κ. Τζον Κέρι.  
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συμφωνίας του Παρισιού, τον Δεκέμβριο του 2020, η ΕΕ υπέβαλε 
μια νέα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά στη γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. Η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για καθαρή μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 
ως ένα βήμα για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_172/ST
ATEMENT_21_172_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

31. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη για τους απόρους 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REACT-EU 

Βρυξέλλες,  21 Ιανουαρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των 
συννομοθετών επί της πρότασης της Επιτροπής να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για τη 
στήριξη των απόρων στην Ευρώπη κατά τη φάση της ανάκαμψης. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα 
μπορούν σύντομα να χρησιμοποιήσουν κονδύλια της πρωτοβουλίας «Συνδρομή στην Ανάκαμψη 
για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης» (REACT-EU), η οποία παρέχει πρόσθετους πόρους 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορονοϊού, για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_150/IP_21_150
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 
Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU) 
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+ (CRII+) 
________________________________________________________________________________ 
 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201045
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_21_167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_21_167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_21_167
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_172/STATEMENT_21_172_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_172/STATEMENT_21_172_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_150/IP_21_150_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_150/IP_21_150_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
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32. Δήλωση της επιτρόπου κ. Κυριακίδου στον τύπο σχετικά με τις παραδόσεις εμβολίων και το 
καθεστώς διαφάνειας των εξαγωγών εμβολίων 
«Ισχύει μόνο ό, τι λεχθεί προφορικά» 
 
Βρυξέλλες,  25 Ιανουαρίου 2021 

Καλησπέρα σας.  
Γνωρίζετε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca βρίσκεται επί του παρόντος στα τελικά στάδια της 
διαδικασίας έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.  
Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μπορεί να προτείνει 
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας έως το τέλος αυτής της εβδομάδας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_211/SPEE
CH_21_211_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

33. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση της συντονισμένης προσέγγισης όσον 
αφορά τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία 

Βρυξέλλες,  25 Ιανουαρίου 2021 

Η Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου του περασμένου 
Οκτωβρίου για τον συντονισμό των μέτρων που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό και κοινοποίηση των μέτρων που σχετίζονται με 
τα ταξίδια σε ενωσιακό επίπεδο. Υπό το πρίσμα των νέων παραλλαγών του κορονοϊού και του 
μεγάλου αριθμού νέων λοιμώξεων σε πολλά κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να αποθαρρυνθούν 
έντονα οι μη ουσιώδεις μετακινήσεις, αποφεύγοντας παράλληλα το κλείσιμο των συνόρων ή τις 
γενικές ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και διασφαλίζοντας ότι η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και 
των αλυσίδων εφοδιασμού θα παραμείνει αδιάλειπτη. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω 
στοχοθετημένη δράση για τη διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τα μέτρα που 
περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_195/IP_21_195
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της σύστασης του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 
2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1475&from=ES 
ReopenEU 
________________________________________________________________________________ 

34. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τη δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση και οι 
πρώτες εταιρείες δεσμεύονται να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_211/SPEECH_21_211_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_211/SPEECH_21_211_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_195/IP_21_195_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_195/IP_21_195_EL.pdf
19%20https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1475&from=ES
19%20https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1475&from=ES
https://reopen.europa.eu/el/
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Βρυξέλλες,  25 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τη νέα της δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση, την πρώτη 
πρωτοβουλία που υλοποιείται στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές. Η 
δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα, 
το οποίο είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που καλεί άτομα, κοινότητες και οργανώσεις να 
συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη. Με τις 
υπογραφές τους, οι εταιρείες υπόσχονται να επιταχύνουν τη συμβολή τους στην πράσινη 
μετάβαση. Οι δεσμεύσεις αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας μεταξύ της Επιτροπής 
και των επιχειρήσεων. Στόχος τους είναι η επιτάχυνση της συμβολής των επιχειρήσεων στη 
βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις επιχειρήσεων και προϊόντων. Ο όμιλος Colruyt, η Decathlon, ο όμιλος 
LEGO, η L'Oréal και η Renewd είναι οι πρώτες πρωτοποριακές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε 
αυτό το πιλοτικό έργο. Η λειτουργία των δεσμεύσεων για την πράσινη κατανάλωση θα 
αξιολογηθεί σε ένα έτος από τώρα, πριν από τη λήψη των επόμενων μέτρων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_182/IP_21_182
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση 
Δέσμευση την για πράσινη κατανάλωση από τον όμιλο Colruyt 
Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση από τη Decathlon 
Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση από τον όμιλο LEGO 
Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση από τη L'Oréal 
Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση από τη Renewd 
Εκδήλωση: Έναρξη της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας πράσινης δέσμευσης 
Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των καταναλωτών για 
μια βιώσιμη ανάκαμψη 
Στρατηγική για τους καταναλωτές 
Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
Επικοινωνία με τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών 
________________________________________________________________________________ 

35. Σε μελέτη της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι οι εμπορικές συμφωνίες έχουν θετικό αντίκτυπο 
στους αγροδιατροφικούς τομείς 

Βρυξέλλες,  26 Ιανουαρίου 2021 

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε, το εμπορικό θεματολόγιο της ΕΕ θα έχει συνολικά 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και στον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ. Οι εμπορικές 
συμφωνίες αναμένεται να οδηγήσουν σε ουσιαστικές αυξήσεις των εξαγωγών αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ και σε περιορισμό της αύξησης των εισαγωγών, με αποτέλεσμα να 
οδηγηθούμε, συνολικά, σε θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ για περιορισμό των εισαγωγών με μειωμένο δασμό (μέσω των δασμολογικών 
ποσοστώσεων) είναι η πλέον κατάλληλη για την προστασία συγκεκριμένων ευάλωτων 
αγροδιατροφικών τομέων της ΕΕ. 
Η μελέτη που εκπονήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (JRC) και αποτελεί 
επικαιροποίηση της μελέτης του 2016, καλύπτει τον σωρευτικό αντίκτυπο 12 εμπορικών 

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2069
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-colruyt-group_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-decathlon-group_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-lego_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-lego_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-loreal_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-renewd_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_182/IP_21_182_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_182/IP_21_182_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-colruyt-group_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-decathlon-group_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-lego_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-loreal_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-renewd_en
https://ec.europa.eu/info/events/launch-pilot-phase-green-consumption-pledge-initiative-2021-jan-25_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0696
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0696
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/consumer-strategy_el
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_16_3672
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
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συμφωνιών στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων έως το 2030. Η μελέτη αποτελεί 
θεωρητική άσκηση μοντελοποίησης και περιλαμβάνει αποτελέσματα σχετικά με το εμπόριο που 
αφορούν το σύνολο του γεωργικού τομέα, καθώς και επιπτώσεις ανά τομέα στο εμπόριο, στις 
τιμές παραγωγού και στους όγκους παραγωγής. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_183/IP_21_183
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Μελέτη για τις σωρευτικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στον τομέα των 
αγροδιατροφικών προϊόντων 
Διαδραστικά γραφήματα 
Εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων 
________________________________________________________________________________ 

36. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 2,9 δισ. ευρώ από 
δώδεκα κράτη μέλη για ένα δεύτερο πανευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας στο σύνολο 
της αξιακής αλυσίδας των συσσωρευτών 

Βρυξέλλες,  26 Ιανουαρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα δεύτερο 
σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος («ΣΕΚΕΕ») για τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών. Το έργο, που ονομάζεται «Ευρωπαϊκή 
Καινοτομία για τους Συσσωρευτές», καταρτίστηκε και κοινοποιήθηκε από κοινού από την 
Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την 
Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. 
Τα δώδεκα αυτά κράτη μέλη θα παράσχουν χρηματοδότηση ύψους έως και 2,9 δισ. ευρώ κατά τα 
επόμενα έτη. Η δημόσια χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις 
ύψους επιπλέον 9 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσό υπερτριπλάσιο της δημόσιας στήριξης. Το έργο αυτό 
έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο ΣΕΚΕΕ στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών, το οποίο 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_226/IP_21_226
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

37. Δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος 

Βρυξέλλες,  26 Ιανουαρίου 2021 

 «Στις 27 Ιανουαρίου εορτάζουμε την 76η επέτειο της απελευθέρωσης του ναζιστικού 
στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου και θυμόμαστε τα εκατομμύρια Εβραίων 
γυναικών, ανδρών και παιδιών, καθώς και όλα τα άλλα θύματα, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες 
χιλιάδες Ρομά και Σίντι, που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_183/IP_21_183_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_183/IP_21_183_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_184
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/factsheet-impacts-ftas-on-european-agrifood-sector_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FTA_2021/index.html
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/agricultural-international-trade_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_226/IP_21_226_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_226/IP_21_226_EL.pdf
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Ο αντισημιτισμός οδήγησε στο Ολοκαύτωμα, αλλά, δυστυχώς, δεν εξέλιπε με την απελευθέρωση 
των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης.  
Ανησυχώ για την αύξηση του μίσους έναντι των Εβραίων στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η 
περίοδος της πανδημίας τροφοδότησε θεωρίες συνωμοσίας και την παραπληροφόρηση, 
προάγοντας συχνά αντισημιτικά αφηγήματα. Παρατηρείται μια ανησυχητική αύξηση της 
διαστρέβλωσης και της άρνησης του Ολοκαυτώματος. 
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_187/ST
ATEMENT_21_187_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Δραστηριότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού 
________________________________________________________________________________ 

38. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση ισοδυναμίας για τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ 

Βρυξέλλες,  27 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση ισοδυναμίας που ορίζει ότι οι ρυθμίσεις του 
καθεστώτος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) για τους κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους (CCP) των ΗΠΑ είναι ισοδύναμες με τους κανόνες της ΕΕ. 
Η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να αναγνωριστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι των ΗΠΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην SEC. Θα επιτρέψει στους 
εν λόγω κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Μόλις αναγνωριστούν από την ESMA, οι 
εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι των ΗΠΑ θα είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες 
κεντρικής εκκαθάρισης στην ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_205/IP_21_205
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

39. Κοινή δήλωση της αντιπροέδρου κ. Γιούροβα και του επιτρόπου κ. Ρεντέρς ενόψει της 
«Ημέρας προστασίας δεδομένων» 

Βρυξέλλες,  27 Ιανουαρίου 2021 

Ενόψει της «Ημέρας προστασίας δεδομένων», η κ. Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
αρμόδια για θέματα αξιών και διαφάνειας, και ο κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, επίτροπος Δικαιοσύνης, 
εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση: 
«Η προστασία της ιδιωτικής μας ζωής αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού DNA: η φετινή ημέρα 
προστασίας δεδομένων, στις 28 Ιανουαρίου, σηματοδοτεί την 40ή επέτειο της «Σύμβασης 108» 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της μόνης διεθνούς συνθήκης για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής. Σήμερα, οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων έχουν καταστεί το χρυσό 
πρότυπο και ένα μοντέλο που ακολουθείται σε πολλά μέρη του κόσμου. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_187/STATEMENT_21_187_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_187/STATEMENT_21_187_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_205/IP_21_205_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_205/IP_21_205_EL.pdf


1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 24 

Η αξία ενός αποτελεσματικού καθεστώτος προστασίας των δεδομένων κατέστη ακόμη πιο σαφής 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Νέες ψηφιακές λύσεις, όπως οι εφαρμογές 
ιχνηλάτησης, μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν οι άνθρωποι αισθάνονται επαρκώς 
προστατευμένοι και σίγουροι ότι δεν θα γίνει κατάχρηση των δεδομένων τους. Ο ΓΚΠΔ αποτελεί 
ένα βήμα στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Ευρώπης όσον αφορά τις ψηφιακές 
τεχνολογίες· υποστηρίζει και ενδυναμώνει τους πολίτες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_208/ST
ATEMENT_21_208_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση — Διετής εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων 
Ανακοίνωση — Ανταλλαγή και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο 
Διαδικτυακή καθοδήγηση για τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 
Ενημερωτικό δελτίο: «Αποκτήστε τον έλεγχο της εικονικής σας ταυτότητας» 
________________________________________________________________________________ 

40. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί με επιτυχία το πρώτο ομόλογο EU SURE το 2021 

Βρυξέλλες,  27 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση κοινωνικού ομολόγου ύψους 14 δισ. ευρώ στο 
πλαίσιο του μέσου EU SURE για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των 
εργαζομένων. Η έκδοση συνίστατο σε δύο σειρές ομολόγων, η μία ποσού 10 δισ. ευρώ με 
ημερομηνία αποπληρωμής τον Ιούνιο του 2028 και η άλλη 4 δισ. ευρώ με ημερομηνία 
αποπληρωμής τον Νοέμβριο του 2050. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση μεταξύ των επενδυτών, γεγονός 
που επέτρεψε εκ νέου στην Επιτροπή να επιτύχει πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης. Οι όροι 
αυτοί μετακυλίονται απευθείας στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_209/IP_21_209
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Τεχνικό δελτίο Τύπου 
Παρουσίαση για τους επενδυτές 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

41. Η Επιτροπή εγκαινιάζει συζήτηση σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
γήρανσης του πληθυσμού 

Βρυξέλλες,  27 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πράσινη βίβλο που θα δώσει το έναυσμα για ευρεία 
πολιτική συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η γήρανση της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_208/STATEMENT_21_208_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_208/STATEMENT_21_208_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/communication-two-years-application-general-data-protection-regulation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A7%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A7%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/virtual_idenitity_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_209/IP_21_209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_209/IP_21_209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-issued-eu-14-billion-dual-tranche-bond-due-june-2nd-2028-and-november-4th-2050_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/investor-relations_en#investor-presentation
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
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κοινωνίας στην Ευρώπη. Παρουσιάζει τις επιπτώσεις αυτής της έντονης δημογραφικής τάσης 
στην οικονομία και την κοινωνία μας και καλεί το κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με 
τον τρόπο που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει 
12 εβδομάδες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_191/IP_21_191
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πράσινη βίβλος για τη γήρανση 
Ενημερωτικό δελτίο 
Δημόσια διαβούλευση για τις δημογραφικές αλλαγές στην ΕΕ — πράσινη βίβλος για τη γήρανση 
Ιστοσελίδα για τη δημογραφία 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ θα παραστεί στη διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της 
νέας εφαρμογής Erasmus+ 
 
Βρυξέλλες,  27 Ιανουαρίου 2021 

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια 
Γκαμπριέλ, θα συμμετάσχει αύριο σε διαδικτυακή εκδήλωση για την προώθηση της νέας 
εφαρμογής Erasmus+.  
 
Πάνω από 2600 άτομα αναμένεται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση — φοιτητές, εκπρόσωποι 
φοιτητικών οργανώσεων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εγγραφή είναι δυνατή έως 
αύριο στις 12:00 ώρα Ελλάδας.   
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έχει προγραμματιστεί ομάδα συζήτησης για τα οφέλη που 
προσφέρει η εφαρμογή ως εργαλείο για τη στήριξη της κινητικότητας, καθώς και για τον τρόπο 
συμβολής της στην επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Οι σχεδιαστές 
της εφαρμογής θα παρουσιάσουν τα νέα χαρακτηριστικά της και θα συζητήσουν σχετικά με τις 
μελλοντικές εξελίξεις.  
Η πρώτη έκδοση της εφαρμογής Erasmus+ για κινητές συσκευές κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 
2017 στο πλαίσιο της 30ής επετείου του προγράμματος Erasmus+ και έχει τηλεφορτωθεί σχεδόν 
100 000 φορές μέχρι σήμερα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_262/MEX_2
1_262_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: έναρξη του 5ου ετήσιου φόρουμ της στρατηγικής της ΕΕ για την 
περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους 
 
Βρυξέλλες,  27 Ιανουαρίου 2021 

Το 5ο ετήσιο φόρουμ της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του 
Ιονίου Πελάγους (EUSAIR) θα ξεκινήσει αύριο και θα είναι αφιερωμένο στην ανάκαμψη της 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_191/IP_21_191_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_191/IP_21_191_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-green-paper-ageing_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_el
https://ec.europa.eu/education/events/new-erasmus-app-launch_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_262/MEX_21_262_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_262/MEX_21_262_EN.pdf
https://www.adriatic-ionian.eu/event/5th-annual-eusair-forum/programme/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/adriatic-ionian/#1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/adriatic-ionian/#1
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περιοχής της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους στο πλαίσιο της πανδημίας του 
κορονοϊού.  
Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Δημοκρατία της 
Σερβίας, θα επικεντρωθεί στον τομέα του τουρισμού, που πλήττεται σε μεγάλο βαθμό, στους 
κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και στην ψηφιακή και την πράσινη 
μετάβαση στην περιοχή.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_262/MEX_2
1_262_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Συνέδριο EUandU: «Η επιστήμη και η καινοτομία στην καθημερινή μας ζωή» 
 
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021 
 
H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά το συνέδριο EUandU τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021. Το συνέδριο, λόγω πανδημίας, 
πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά και μεταδόθηκε ταυτόχρονα από την Αθήνα, τις 
Βρυξέλλες, τo Hράκλειο και την Πάτρα. 
Βασικό θέμα του συνεδρίου ήταν η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία στην καθημερινότητα 
του πολίτη, ενώ οι θεματικοί πυλώνες του εστίασαν στην Μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή, στην 
Ιατρική και Βιοϊατρική Έρευνα καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.   

  
Παρακολουθήστε το Συνέδριο ‘’EUandU’’ εδώ : https://www.euandu.eu/euandu-online-edition 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Κορονοϊός: τα κράτη μέλη ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αποδεικτικά 
εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς 
 
Βρυξέλλες,  28 Ιανουαρίου 2021 

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 
και της 21ης Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αποδεικτικά εμβολιασμού για 
ιατρικούς σκοπούς.  
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των 
πιστοποιητικών εμβολιασμού, δηλαδή στην ομοιομορφία του περιεχομένου των πιστοποιητικών 
εμβολιασμού και στη θέσπιση ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων για το κάθε πιστοποιητικό.  
Ορίζουν επίσης τη βάση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης που θα διασφαλίζει τη γνησιότητα και την 
ακεραιότητα των πιστοποιητικών, ζήτημα για το οποίο θα συνεχιστούν οι εργασίες στο δίκτυο 
eHealth και για τον περαιτέρω προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ασφάλειας 
των δεδομένων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_283/MEX_2
1_283_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_262/MEX_21_262_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_262/MEX_21_262_EN.pdf
https://urldefense.com/v3/__http:/www.euandu.eu/__;!!DOxrgLBm!WsnxCuAs4Wnboxdjc6fegMtP8hGZvXOCJBpCnLK27brVUrXdruHq_4-m48ID9OpM3B0x$
https://www.euandu.eu/euandu-online-edition
https://www.euandu.eu/euandu-online-edition
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/01/21/oral-conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-on-21-january-2021/pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_283/MEX_21_283_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_283/MEX_21_283_EN.pdf
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Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-
guidelines_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό: Παράταση του προγράμματος παρακολούθησης 
πλατφορμών με εστίαση στα εμβόλια 
 
Βρυξέλλες,  28 Ιανουαρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσιεύει σειρά εκθέσεων σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες κατά της 
παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό, στις οποίες προέβησαν τα υπογράφοντα μέρη του κώδικα 
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.  
 
Σύμφωνα με τις εκθέσεις, οι πλατφόρμες έχουν ενισχύσει την προβολή έγκυρου περιεχομένου 
και εκατομμύρια χρήστες κατευθύνονται σε εξειδικευμένες πηγές ενημέρωσης. Επίσης, οι 
πλατφόρμες συμπεριέλαβαν στους όρους των υπηρεσιών τους πολιτικές για την αφαίρεση 
περιεχομένου παραπληροφόρησης σχετικά με τα εμβόλια, βάσει των οποίων έχουν αποκλειστεί 
εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμοί, προσφορές και διαφημιστικές καταχωρίσεις σχετικά με τον 
κορονοϊό και περιεχόμενο παραπληροφόρησης σχετικά με τον εμβολιασμό, ενώ έχουν εντείνει 
τις προσπάθειές τους με τους ελεγκτές γεγονότων ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα σε 
ελεγμένο περιεχόμενο σχετικά με τον εμβολιασμό.  
Η δημοσιοποίηση των εκθέσεων αυτών σηματοδοτεί το τέλος της αρχικά προβλεφθείσας 6μηνης 
περιόδου υποβολής εκθέσεων. Δεδομένης της σημασίας των εν λόγω εκθέσεων στο τρέχον 
επιδημιολογικό πλαίσιο, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κατά το επόμενο 6μηνο. Η Επιτροπή ζήτησε 
επίσης από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να παράσχουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη 
διάδοση της παραπληροφόρησης στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού και με τον αντίκτυπο 
των δράσεών τους σε επίπεδο χωρών της ΕΕ.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_283/MEX_2
1_283_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

47. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και επεκτείνει περαιτέρω το προσωρινό 
πλαίσιο για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 το προσωρινό 
πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη 
της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να 
επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια που 
καθορίζονται σε αυτό και δίνοντας τη δυνατότητα μετατροπής ορισμένων επιστρεπτέων μέσων 
σε άμεσες επιχορηγήσεις έως το τέλος του επόμενου έτους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_261/IP_21_261
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/700350
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_283/MEX_21_283_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_283/MEX_21_283_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_261/IP_21_261_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_261/IP_21_261_EL.pdf
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48. Έλεγχος ιστοτόπων για «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας»: οι μισοί οικολογικοί 
ισχυρισμοί είναι αστήρικτοι 

Βρυξέλλες,  28 Ιανουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσίευσαν σήμερα 
τα αποτελέσματα ενός ελέγχου ιστοτόπων («σάρωση»), μιας διαδικασίας που διεξάγεται κάθε 
χρόνο με στόχο τον εντοπισμό παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές στις 
διαδικτυακές αγορές. Για πρώτη φορά φέτος, ο έλεγχος αυτός εστίασε στην «προβολή 
ψευδοοικολογικής ταυτότητας» (greenwashing), όπως ονομάζεται η πρακτική κάποιων εταιρειών 
να ισχυρίζονται ότι κάνουν περισσότερα για το περιβάλλον απ' ό,τι πραγματικά κάνουν. Ο 
έλεγχος εξέτασε οικολογικούς ισχυρισμούς δημοσιευμένους στο διαδίκτυο από διάφορους 
επιχειρηματικούς τομείς, όπως η ένδυση, τα καλλυντικά και ο οικιακός εξοπλισμός. Οι εθνικές 
αρχές προστασίας των καταναλωτών διαπίστωσαν ότι στο 42% των περιπτώσεων οι ισχυρισμοί 
ήταν υπερβολικοί, ψευδείς ή παραπλανητικοί και θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
χαρακτηριστούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βάσει των κανόνων της ΕΕ. Τα περιστατικά 
προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας αυξάνονται διαρκώς καθώς ολοένα περισσότεροι 
καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_269/IP_21_269
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία των καταναλωτών. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή στην ΕΕ. 
________________________________________________________________________________ 

49. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική 
συμφωνία σχετικά με τη στρατηγική για την περίοδο 2021-2027 

Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2021 

H Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την επικαιροποίηση της 
νομικής βάσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), καθώς και του 
νέου στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027. Οι τριμερείς 
διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών 
κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_207/IP_21_207
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα του ΕΙΤ για την καινοτομία στην εκπαίδευση  
Ιστότοπος του EIT 
Ιστοσελίδα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_269/IP_21_269_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_269/IP_21_269_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cpc_regulation_factsheet_-_sharper_teeth_for_eu_consumer_protection.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/index_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_207/IP_21_207_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_207/IP_21_207_EL.pdf
https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-and-technology-eit_el
https://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
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________________________________________________________________________________ 

50. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το ΕΚΤ+ 

Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση κανονισμού 
της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+). Το EKT+ θα αποτελέσει το κύριο 
χρηματοδοτικό μέσο ώστε να υλοποιηθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
στηριχτούν οι θέσεις εργασίας και να δημιουργηθεί μια δίκαιη και χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισμούς κοινωνία. Επίσης, θα εξασφαλίσει στα κράτη μέλη τους απαραίτητους πόρους για 
την ανάκαμψη των κοινωνιών και των οικονομιών μας ύστερα από την κρίση του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_225/IP_21_225
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος για το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) 
Ενημερωτικό δελτίο για το ΕΚΤ+ 
Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 

51. Στατιστικές μετανάστευσης - επικαιροποίηση: η επίπτωση της COVID-19 

Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2021 

Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ σχετικά με το άσυλο και τις παράτυπες διελεύσεις των συνόρων 
κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2020 δείχνουν την επίπτωση της πανδημίας στη μετανάστευση 
προς την ΕΕ. Η ΕΕ ως σύνολο κατέγραψε, αφενός, μείωση κατά 33 % σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου και, αφετέρου, το χαμηλότερο επίπεδο της 
εξαετίας στις παράτυπες διελεύσεις των συνόρων. Ωστόσο, η επίπτωση δεν αποτελούσε 
ομοιόμορφη μείωση: πολλές τοπικές κοινότητες δέχθηκαν απροσδόκητα μεγάλο αριθμό 
αφίξεων, ενώ ο συνολικός αριθμός αφίξεων σημείωσε συνεχή αύξηση, έπειτα από μια μεγάλη 
πτώση που σημείωσε γύρω στον Απρίλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_232/IP_21_232
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στατιστικές για τη μετανάστευση προς την Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 

52. Εμβόλια: δημοσιεύτηκε η σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της AstraZeneca 

Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_225/IP_21_225_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_225/IP_21_225_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23380&langId=el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_232/IP_21_232_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_232/IP_21_232_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_el
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Κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε εκ νέου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Ιανουαρίου 2021, η 
φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca συμφώνησε να δημοσιεύσει, χωρίς τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, τη σύμβαση που υπέγραψαν τα δύο μέρη στις 27 Αυγούστου 2020. 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη 
συμμετοχή της στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια. 

Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικές προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
Ευρωπαίων πολιτών και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράζονται σε επίπεδο ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_232/IP_21_232
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

53. Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή μηχανισμό διαφάνειας και αδειοδότησης για τις εξαγωγές 
εμβολίων κατά της COVID-19 

Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2021 

Σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η έγκαιρη πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19 για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ και να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα έλλειψη διαφάνειας των εξαγωγών 
εμβολίων εκτός της ΕΕ, η Επιτροπή έθεσε σήμερα σε εφαρμογή ένα μέτρο που απαιτεί οι εν λόγω 
εξαγωγές να υπόκεινται σε αδειοδότηση από τα κράτη μέλη. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Η πανδημία έχει 
καταστροφικές συνέπειες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η προστασία της υγείας των 
πολιτών μας παραμένει ύψιστη προτεραιότητά μας και πρέπει να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για 
να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Αυτός ο μηχανισμός διαφάνειας και αδειοδότησης είναι 
προσωρινός, ενώ φυσικά θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των χωρών 
με χαμηλό και χαμηλότερο μέσο εισόδημα.»  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_307/IP_21_307
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής και παραρτήματα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

54. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και τρίτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της 
COVID-19 

Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_232/IP_21_232_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_232/IP_21_232_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_307/IP_21_307_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_307/IP_21_307_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159398.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159399.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_308
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H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο κατά της COVID-
19 το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία AstraZeneca και γίνεται έτσι το τρίτο εμβόλιο κατά 
της COVID-19 που εγκρίνεται στην ΕΕ. 

Η άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια της θετικής επιστημονικής σύστασης που εξέδωσε ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου, και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_306/IP_21_306
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Νομοθεσία της ΕΕ για τα φάρμακα 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και εμβόλια κατά της COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία αδειοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο: Μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
Το σημερινό χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

55. Ερωτήσεις και απαντήσεις: εξαγωγή ορισμένων προϊόντων υπό την προϋπόθεση της 
προσκόμισης άδειας εξαγωγής 

Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2021 

Ποιο είναι το σκεπτικό του μέτρου; 
Στις 22 Ιανουαρίου 2021, η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca ενημέρωσε απροσδόκητα την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προτίθεται να προμηθεύσει σημαντικά 
λιγότερες δόσεις κατά τις προσεχείς εβδομάδες απ' ό,τι είχε συμφωνηθεί και ανακοινωθεί. 
Οι απαντήσεις που έδωσε η εταιρεία στις ερωτήσεις της Επιτροπής σχετικά με τους λόγους αυτής 
της μείωσης και τη δίκαιη κατανομή εμβολίων δεν ήταν ικανοποιητικές. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει στήριξη για την ταχεία ανάπτυξη και παραγωγή αρκετών 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, συνολικού ύψους 2,7 δισ. EUR. 
Μας ανησυχεί η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ορισμένες 
εταιρείες και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
Δεν έχουμε πρόθεση να περιορίσουμε τις εξαγωγές πέραν του απολύτως αναγκαίου, ενώ η 
Ένωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη διεθνή αλληλεγγύη και τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_308/QAND
A_21_308_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_306/IP_21_306_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_306/IP_21_306_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/health/human-use_el
https://www.ema.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_308/QANDA_21_308_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_308/QANDA_21_308_EL.pdf
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Τηλ. :  2651 607 231 
 

URL :  www.edic.gr,   www.europedirect.gr   
email : info@edic.gr  

Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina  
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 27 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ http://ec.europa.eu/index_el.htm 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ http://www.europarl.europa.eu/ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην ΕΛΛΑΔΑ http://www.europarl.gr/el 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/ 

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm 

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm 
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