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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Είκοσι χρόνια με το ευρώ στην τσέπη. 
 

2. Ταξινομία της ΕΕ: Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες σχετικά με τη 
συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη που καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες στον 
τομέα της πυρηνικής ενέργειας και του αερίου.  
 

3. NextGenerationEU: Η Επιτροπή λαμβάνει αίτημα της Ελλάδας για την πληρωμή 3,6 
δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 

4. Είκοσι χρόνια με το ευρώ στην τσέπη μας. 
 

5. Τρεις νέες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2022. 
 

6. Ψηφιακές συμβάσεις: Αρχίζουν να ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο 
και την πώληση αγαθών. 
 

7. Γεωργία: To εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ συνεχίζει να καταγράφει 
σημαντική άνοδο. 
 

8. Χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για ασφαλέστερα τατουάζ σε όλη την ΕΕ. 
 

9. Η Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση σε εμπειρογνώμονες να παρέχουν συμβουλές για την 
υλοποίηση των αποστολών της ΕΕ. 
 

10. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 
για την Ελλάδα. 
 

11. DiscoverEU: περισσότερες από 60.000 ταξιδιωτικές κάρτες σε νέους Ευρωπαίους για να 
εξερευνήσουν την Ευρώπη. 
 

12. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες ολοκληρώνουν τις συζητήσεις για την 
κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία. 
 

13. Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των 
ΜΜΕ της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης. 
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14. Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια 
διαβούλευση. 
 

15. Η ολομέλεια του Κοινοβουλίου τιμά τον Πρόεδρο Sassoli. 
 

16. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για τον θάνατο του Ντάβιντ Σασόλι, Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

17. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας. 
 

18. Χρηματοοικονομικές γνώσεις: Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ-INFE δημοσιεύουν κοινό πλαίσιο για 
τη βελτίωση των οικονομικών γνώσεων των ιδιωτών. 
 

19. Σύμπραξη ΕΕ και Breakthrough Energy Catalyst: Αίτημα υποβολής προτάσεων για 
πρωτοποριακά έργα πράσινης τεχνολογίας. 
 

20. Η Επιτροπή εγκαινιάζει το βραβείο «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες της Ένταξης και της 
Διαφορετικότητας». 
 

21. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την κλιματική 
αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία διατυπώνει τις συστάσεις της. 
 

22. Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας. 
 

23. Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα 
Ναρκωτικά, καθώς η παράνομη αγορά ανθεί. 
 

24. Δημιουργική Ευρώπη: αυξημένος προϋπολογισμός το 2022 για τη στήριξη του πολιτιστικού 
και του δημιουργικού τομέα. 
 

25. Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της για τον υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εθελοντισμό των νέων. 
 

26. Συνάντηση υψηλού επιπέδου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη 
Σχοινά με θρησκευτικές και μη ομολογιακές οργανώσεις. 
 

27. Η Επιτροπή ζητά η περιβαλλοντική βιωσιμότητα να βρεθεί στο επίκεντρο των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ. 
 

28. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή απαγορεύει την προτεινόμενη εξαγορά της Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering από τη Hyundai Heavy Industries Holdings. 
 

29. Ασφάλεια των τροφίμων: από φέτος το καλοκαίρι απαγορεύεται η χρήση του διοξειδίου 
του τιτανίου ως προσθέτου τροφίμων. 
 

30. Η ΕΕ πρωτοστατεί στην παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια: 1,5 δισ. ευρώ για το 2022. 
 

31. Συνεδριάσεις του Eurogroup και των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών στις 17-18 
Ιανουαρίου. 
 

32. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
ύψους 1 εκατ. ευρώ για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν 
δημοσιογραφία. 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220111IPR20708/i-olomeleia-tou-koinovouliou-thumatai-kai-tima-ton-proedro-sassoli
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33. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τα βραβεία 2022. 
 

34. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το βραβείο Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022. 
 

35. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: προετοιμασία των πανεπιστημίων της ΕΕ για το μέλλον μέσω 
βαθύτερης διακρατικής συνεργασίας. 
 

36. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: η Ολομέλεια συζητά τις συστάσεις των πολιτών. 
 

37. Αφγανιστάν: Η ΕΕ στηρίζει την εκπαίδευση, την υγεία και τα μέσα βιοπορισμού του 
αφγανικού λαού με 268,3 εκατ. ευρώ. 
 

38. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα 
βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά. 
 

39. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Χορηγούνται σχεδόν 385,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ σε 19 κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω του κορονοϊού. 
 

40. Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Νέο ξεκίνημα για τον Οργανισμό της ΕΕ 
για το Άσυλο, με νέα εντολή. 
 

41. Μηδενική ρύπανση του πόσιμου νερού: Ενδοκρινικοί διαταράκτες εντάσσονται στον νέο 
κατάλογο επιτήρησης ρύπων. 
 

42. Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσιες 
διαβουλεύσεις για την ηλιακή ενέργεια, την αδειοδότηση των ΑΠΕ και τις συμβάσεις 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

43. Η Επιτροπή συζητά με τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο στη συνεδρίαση της συντονιστικής ομάδας για το φυσικό αέριο. 
 

44. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή δημοσιεύει την τελική έκθεση της τομεακής 
έρευνας για το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων. 
 

45. Προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές αξιολογήσεις: το 55 % των ιστοτόπων 
που εξετάστηκαν παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ. 
 

46. Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού REACH για 
τα χημικά προϊόντα. 
 

47. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. 
 

48. Οι Επίτροποι Γκαμπριέλ και Σμιτ γιορτάζουν τα 35 χρόνια του προγράμματος Erasmus+ και 
συζητούν σχετικά με την κινητικότητα των μαθητευομένων. 
 

49. Διανοητική ιδιοκτησία: Ξεκινά μια νέα εποχή με την προσωρινή εφαρμογή του ενιαίου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 
 

50. Η ΕΕ θέτει υπό αμφισβήτηση στον ΠΟΕ τους ρωσικούς περιορισμούς στις εξαγωγές 
ξυλείας. 
 

51. Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων 
για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή. 
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52. #SpaceChat: Λάβετε μέρος στη συζήτηση μεταξύ της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και του 
αστροναύτη Ματίας Μάουρερ, σε απευθείας μετάδοση από τον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό. 
 

53. Ανακοινώθηκαν οι νικητές και οι νικήτριες των βραβείων «Η Μουσική κινεί την Ευρώπη». 
 

54. Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης: Δήλωση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής και της ύπατης 
εκπροσώπου. 
 

55. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: συστάσεις των πολιτών συζητήθηκαν στην 
Ολομέλεια. 
 

56. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς 
την Ουκρανία. 
 

57. Iσχυρή ανάκαμψη και δίκαιη μετάβαση για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ μέσω της 
ενισχυμένης συνεργασίας της Επιτροπής με την Επιτροπή των Περιφερειών. 
 

58. Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό και την 
ψηφιοποίηση του οικοσυστήματος της κινητικότητας, των μεταφορών και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. 
 

59. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού έσπασε κάθε ρεκόρ το 2021 με 78.000 
εκδηλώσεις. 
 

60. Το ετήσιο συνέδριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για τους 
νέους με θέμα την απασχόληση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα φέτος 
στοχεύει στον αγροτικό τομέα. 
 

61. Δήλωση της Επιτροπής μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία 
του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. 
 

62. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ισχυρότερος ρόλος για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 
 

63. Δήλωση των επιτρόπων κκ. Κυριακίδου και Ρεντέρς σχετικά με τη συμφωνία του 
Συμβουλίου για την ενίσχυση του συντονισμού των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ. 
 

64. Διάσκεψη για το Διάστημα: Η καινοτόμος διαστημική επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο. 
 

65. Ο Επίτροπος κ. Βάρχεϊ σε διήμερη επίσκεψη στην Ουκρανία. 
 

66. Το μέλλον της Ευρώπης: Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή κορυφαία 
πρόκληση για την ΕΕ. 
 

67. Η Επιτροπή προτείνει διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών για όλους 
τους κατοίκους της ΕΕ. 
 

68. Δήλωση της προέδρου της Επιτροπής, κ. φον ντερ Λάιεν, ενόψει της Διεθνούς Ημέρας 
Μνήμης του Ολοκαυτώματος. 
 

69. Η ΕΕ θέτει υπό αμφισβήτηση στον ΠΟΕ τους περιορισμούς των εισαγωγών από την 
Αίγυπτο. 
 

70. Η ΕΕ προσφεύγει κατά της Κίνας στον ΠΟΕ για τους εμπορικούς περιορισμούς που έχει 
επιβάλει στη Λιθουανία. 
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71. Η ΕΕ εξαγγέλλει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 175 εκατ. ευρώ για τη Δυτική και Κεντρική 
Αφρική. 
 

72. Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας. 
 

73. Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1 δις. ευρώ σε ενεργειακές υποδομές για τη στήριξη της Πράσινης 
Συμφωνίας. 
 

74. Προστασία των καταναλωτών: To WhatsApp πρέπει να παρέχει καλύτερη ενημέρωση 
στους καταναλωτές για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. 
 

75. Παραπληροφόρηση για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού: οι διαδικτυακές πλατφόρμες 
έλαβαν νέα μέτρα στο τέλος του προηγούμενου έτους. 
 

76. O Επίτροπος Βάρχεϊ επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία σε 
διήμερη επίσκεψη. 
 

77. Η Επίτροπος Γκαμπριέλ στην άτυπη σύνοδο υπουργών παιδείας και νεολαίας στο 
Στρασβούργο. 
 

78. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Νέοι κανόνες για τη βελτίωση των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ. 
 

79. Eurostat: Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις των στατιστικών ενέργειας για να στηρίξει 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
 

80. Κτηνιατρικά φάρμακα: Νέοι κανόνες τίθενται σε εφαρμογή για την προώθηση της υγείας 
των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. 
 

81. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την υπό όρους εξαγορά της Kustomer από τη Meta 
(πρώην Facebook). 
 

82. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων «Fit for Future» υλοποιεί τους στόχους του 2021 και 
ανανεώνει τις φιλοδοξίες της για την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ. 
 

83. Βιοποικιλότητα: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις νέες 
προστατευόμενες περιοχές που θα συμβάλουν ώστε η ευρωπαϊκή φύση να μπει σε πορεία 
αποκατάστασης έως το 2030. 
 

84. Κοινή δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου Μπάιντεν σχετικά με τη 
συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια. 
 

85. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη για τους βιώσιμους 
κύκλους άνθρακα. 
 

86. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Αύριο αρχίζει η περίοδος αποδοχής 270 ημερών για 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού 
 

87. Η Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους στον τουριστικό τομέα 
 

88. Ασφάλεια: Από την 1η Φεβρουαρίου ισχύουν διεξοδικότεροι έλεγχοι των αδειών 
πυροβόλων όπλων  

________________________________________________________________________________ 
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1. Είκοσι χρόνια με το ευρώ στην τσέπη 
 
Βρυξέλλες, 1 Ιανουαρίου 2022  
 
Πριν από είκοσι χρόνια, την 1η Ιανουαρίου 2002, δώδεκα χώρες της ΕΕ αντικατέστησαν τα 
χαρτονομίσματα και τα κέρματα του εθνικού τους νομίσματος με το ευρώ, στο πλαίσιο της 
μεγαλύτερης αλλαγής νομίσματος στην ιστορία. Κατά τις δύο αυτές δεκαετίες, το ευρώ συνέβαλε 
στη σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία των ευρωπαϊκών οικονομιών. Το 
σημαντικότερο είναι ότι βελτίωσε τη ζωή των πολιτών και διευκόλυνε τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Με το ευρώ στην τσέπη, η 
αποταμίευση, οι επενδύσεις, τα ταξίδια και η επιχειρηματική δραστηριότητα έγιναν πολύ 
ευκολότερα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7081/IP_21_70
81_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μάθετε περισσότερα για το ευρώ στην 20ή επέτειό του 
________________________________________________________________________________ 

2. Ταξινομία της ΕΕ: Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες σχετικά με τη 
συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη που καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες στον 
τομέα της πυρηνικής ενέργειας και του αερίου 

Βρυξέλλες,  1 Ιανουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις με την ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών 
μελών για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά και την πλατφόρμα για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά 
σχετικά με σχέδιο κειμένου συμπληρωματικής κατ' εξουσιοδότηση πράξης για την ταξινομία που 
καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα του αερίου και της πυρηνικής ενέργειας. 
Η ταξινομία της ΕΕ παρέχει καθοδήγηση και κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες 
που απαιτούνται για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας κατά τα επόμενα 30 έτη. Το 
υφιστάμενο ενεργειακό μείγμα στην Ευρώπη σήμερα ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο. Ορισμένα μέρη της Ευρώπης εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην καύση 
άνθρακα με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ταξινομία προβλέπει ενεργειακές 
δραστηριότητες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στραφούν προς την κλιματική ουδετερότητα 
από τέτοιες διαφορετικές θέσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2/IP_22_2_EL.p
df 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο — Πώς εντάσσεται η ταξινομία της ΕΕ στο πλαίσιο των βιώσιμων 
χρηματοοικονομικών;  
Δικτυακός τόπος της ΓΔ FISMA για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7081/IP_21_7081_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7081/IP_21_7081_EL.pdf
https://euro-at-20.campaign.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2/IP_22_2_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2/IP_22_2_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
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3. NextGenerationEU: Η Επιτροπή λαμβάνει αίτημα της Ελλάδας για την πληρωμή 3,6 δισ. ευρώ 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 
Βρυξέλλες 3 Ιανουαρίου 2022 
 
Στις 29 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή έλαβε το πρώτο αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Η Ελλάδα απηύθυνε στην 
Επιτροπή αίτημα για την εκταμίευση χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 3,6 δισ. ευρώ (μετά την 
αφαίρεση της προχρηματοδότησης). Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας θα 
χρηματοδοτηθεί με συνολικά 17,77 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ σε δάνεια. Οι 
πληρωμές της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΜΑΑ βασίζονται στις επιδόσεις και εξαρτώνται από την 
υλοποίηση από την Ελλάδα των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο 
ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22
_22_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του 
ΜΑΑ είναι διαθέσιμες στις σχετικές ερωταπαντήσεις :  
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/nextgenerationeu_questions_and_answers_on_the_
recovery_and_resilience_facility_en.pdf 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-
facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Είκοσι χρόνια με το ευρώ στην τσέπη μας 
 
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2022 
 
Πριν από είκοσι χρόνια, την 1η Ιανουαρίου 2002, δώδεκα χώρες της ΕΕ εγκατέλειψαν τα εθνικά 
τους χαρτονομίσματα και κέρματα και υιοθέτησαν το ευρώ, πραγματοποιώντας έτσι τη 
μεγαλύτερη αλλαγή νομίσματος στην ιστορία. Στη διάρκεια αυτών των δύο δεκαετιών, το ευρώ 
συνέβαλε στη σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία των ευρωπαϊκών 
οικονομιών. Πάνω απ’ όλα, βελτίωσε τη ζωή των πολιτών και διευκόλυνε τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Χάρη στο ευρώ, η αποταμίευση, οι 
επενδύσεις, τα ταξίδια και το επιχειρείν έχουν γίνει πολύ πιο απλά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22
_22_EN.pdf  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7081/IP_21_70
81_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22_22_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22_22_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/nextgenerationeu_questions_and_answers_on_the_recovery_and_resilience_facility_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/nextgenerationeu_questions_and_answers_on_the_recovery_and_resilience_facility_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/nextgenerationeu_questions_and_answers_on_the_recovery_and_resilience_facility_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22_22_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22_22_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_7081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7081/IP_21_7081_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7081/IP_21_7081_EN.pdf
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5. Τρεις νέες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2022 
 
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2022 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τρεις ευρωπαϊκές πόλεις φέρουν τον τίτλο της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για ένα έτος. Πρόκειται για το Ες-σιρ-Αλζέτ (Λουξεμβούργο), το 
Κάουνας (Λιθουανία) και το Νόβι Σαντ (Σερβία). Ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης δίνει στις πόλεις την ευκαιρία να ενισχύσουν την εικόνα τους, να τοποθετηθούν στον 
παγκόσμιο χάρτη, να προωθήσουν τον βιώσιμο τουρισμό και να επαναπροσανατολίσουν την 
ανάπτυξή τους μέσω του πολιτισμού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22
_22_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/culture/news/2022-
european-capitals-culture 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Ψηφιακές συμβάσεις: Αρχίζουν να ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο 
και την πώληση αγαθών 
 
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2022 
 
Την 1η Ιανουαρίου άρχισαν να ισχύουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο και 
την πώληση αγαθών. Στο εξής, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αγοράζουν και 
να πωλούν ευκολότερα ψηφιακό περιεχόμενο, ψηφιακές υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και 
«έξυπνα αγαθά» σε όλη την ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22
_22_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σελίδες σχετικά με τους κανόνες για τις 
ψηφιακές συμβάσεις και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.  
________________________________________________________________________________ 
 
7. Γεωργία: To εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ συνεχίζει να καταγράφει 
σημαντική άνοδο 
 
Βρυξέλλες, 4 Ιανουαρίου 2022 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα, η συνολική αξία του 
εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ (εξαγωγές συν εισαγωγές) κατά το διάστημα 
Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021 ανήλθε σε 239,5 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 6,1 % σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8 % 
στα 145,2 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,5 % και διαμορφώθηκαν στα 94,2 δισ. 
ευρώ.  
 

https://esch2022.lu/en/
https://kaunas2022.eu/en/
https://novisad2022.rs/en/home-3/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22_22_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22_22_EN.pdf
https://ec.europa.eu/culture/news/2022-european-capitals-culture_en
https://ec.europa.eu/culture/news/2022-european-capitals-culture
https://ec.europa.eu/culture/news/2022-european-capitals-culture
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32019L0770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22_22_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_22/MEX_22_22_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_en
https://ec.europa.eu/info/files/digital-contracts-europe-new-rules-modernise-supply-digital-content-and-sale-goods_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_sept2021_en.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/mex_22_41/MEX_22_
41_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-
continues-show-notable-growth-compared-2020-2022-jan-04_en 
ενώ πληροφορίες γενικά για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-
analysis_en 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για ασφαλέστερα τατουάζ σε όλη την ΕΕ 

Βρυξέλλες, 4 Ιανουαρίου 2022 

Στην ΕΕ ισχύει περιορισμός για επικίνδυνες χημικές ουσίες που περιέχονται σε μείγματα 
μελανιών δερματοστιξίας και μόνιμου μακιγιάζ. Ο περιορισμός καλύπτει καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, χημικές ουσίες που απαγορεύονται 
στα καλλυντικά, ευαισθητοποιητικά του δέρματος, ερεθιστικά του δέρματος και των οφθαλμών, 
μεταλλικές προσμείξεις, αρωματικές αμίνες και ορισμένες χρωστικές.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_41/MEX_22_
41_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Η Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση σε εμπειρογνώμονες να παρέχουν συμβουλές για την 
υλοποίηση των αποστολών της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  για τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων 
στα πέντε συμβούλια αποστολών που θα παράσχουν συμβουλές σχετικά με την υλοποίηση των 
αποστολών της ΕΕ. Σκοπός των αποστολών είναι η εξεύρεση λύσεων σε καίριες παγκόσμιες 
προκλήσεις ως το 2030: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καρκίνος, αποκατάσταση των 
ωκεανών και των υδάτων μας, κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις και μια ευρωπαϊκή 
συμφωνία για το έδαφος.  
Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα πέντε συμβούλια αποστολών είναι ανοιχτή 
έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_86/MEX_22
_86_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/commission-
looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-jan-05_en 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_41/MEX_22_41_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_41/MEX_22_41_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-show-notable-growth-compared-2020-2022-jan-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-show-notable-growth-compared-2020-2022-jan-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-show-notable-growth-compared-2020-2022-jan-04_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_41/MEX_22_41_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_41/MEX_22_41_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_86/MEX_22_86_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_86/MEX_22_86_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-jan-05_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-jan-05_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-jan-05_en
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10. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 
για την Ελλάδα 

Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, 
τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»). 
Οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκαν 
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις πλέον μειονεκτικές 
ευρωπαϊκές περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση και να μειώσουν τις ανισότητες όσον 
αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία — στόχοι συνοχής που βρίσκονται 
στο επίκεντρο της Ένωσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_42/IP_22_42_E
L.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
11. DiscoverEU: περισσότερες από 60.000 ταξιδιωτικές κάρτες σε νέους Ευρωπαίους για να 
εξερευνήσουν την Ευρώπη 
 
Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τελευταίου γύρου αιτήσεων για το DiscoverEU ο 
οποίος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021: 60.950 νέοι και νέες θα λάβουν δωρεάν ταξιδιωτική 
κάρτα για να επισκεφθούν την ήπειρό μας. Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες θα μπορούν να 
ταξιδέψουν είτε μόνοι είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων μεταξύ Μαρτίου 2022 και 
Φεβρουαρίου 2023 για διάστημα έως 30 ημερών. Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, τα άτομα 
που συμμετέχουν θα ταξιδεύουν κυρίως σιδηροδρομικώς, με ορισμένες εξαιρέσεις ώστε να 
μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι ζουν σε νησιά.  
 
Περισσότερες πληροφορίες : https://europa.eu/youth/news/announcement-of-discovereu-
results_el  
καθώς και ένα ενημερωτικό δελτίο 
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0319_youth_2021-12_discovereu_factsheet_v10.pdf 
με τα αποτελέσματα ανά χώρα διατίθενται στο διαδίκτυο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_101/MEX_2
2_101_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες ολοκληρώνουν τις συζητήσεις για την 
κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία 
 
Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_42/IP_22_42_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_42/IP_22_42_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5105
https://europa.eu/youth/news/announcement-of-discovereu-results_el
https://europa.eu/youth/news/announcement-of-discovereu-results_el
https://europa.eu/youth/news/announcement-of-discovereu-results_el
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0319_youth_2021-12_discovereu_factsheet_v10.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0319_youth_2021-12_discovereu_factsheet_v10.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_101/MEX_22_101_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_101/MEX_22_101_EN.pdf
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Tυχαία επιλεγμένοι Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες θα συνεχίσουν να συζητούν τα καίρια ζητήματα 
της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και της υγείας, στο πλαίσιο μιας Ομάδας Ευρωπαίων 
Πολιτών της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Στις 7-9 Ιανουαρίου, περί τους 200 πολίτες 
διαφορετικών ηλικιών, από διαφορετικούς χώρους και από όλα τα κράτη μέλη, θα συνεδριάσουν 
για να ολοκληρώσουν τις συστάσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ομάδας 
Ευρωπαίων Πολιτών «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_101/MEX_2
2_101_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

13. Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των 
ΜΜΕ της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης 

Βρυξέλλες,  10 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) εγκαινίασαν 
το νέο Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ, το οποίο προσφέρει κουπόνια για τις ΜΜΕ με έδρα στην ΕΕ, 
προκειμένου να τις βοηθήσει να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους διανοητικής ιδιοκτησίας 
(ΔΙ). Πρόκειται για το δεύτερο Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ που αποσκοπεί στη στήριξη των ΜΜΕ 
στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης για τα 
επόμενα τρία έτη (2022-2024). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_181/IP_22_181
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ταμείο για τις ΜΜΕ 2022 
Ταμείο ΜΜΕ 2022 — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
Σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία 
Προγράμματα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ  
Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ 
@EU_Growth και @EU_IPO στο Twitter 
________________________________________________________________________________ 

14. Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια 
διαβούλευση 

Βρυξέλλες,  10 Ιανουαρίου 2022 

Η  Επιτροπή δημοσίευσε μία ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη 
ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, μια πρωτοβουλία-ορόσημο, την 
οποία ανακοίνωσε η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση 
της Ένωσης το 2021, με σκοπό τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων 
ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Αποτελεί συνέχεια πρόσκλησης υποβολής στοιχείων 
που δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021, στην οποία περιγράφονται οι κύριοι στόχοι της 
πρωτοβουλίας, οι πιθανές επιλογές και ο αντίκτυπός της. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_101/MEX_22_101_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_101/MEX_22_101_EN.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_181/IP_22_181_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_181/IP_22_181_EL.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/grants-sme-fund-2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2187
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/financing-programmes-smes_en
https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_en
https://twitter.com/EU_Growth
https://twitter.com/EU_IPO
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Safeguarding-media-freedom-in-the-EU-new-rules_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Safeguarding-media-freedom-in-the-EU-new-rules_el
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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_22_85/IP_22_85_E
L.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία – δελτίο Τύπου 
Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία – ιστότοπος 
Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία – ενημερωτικό δελτίο 
Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Σύσταση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων – δελτίο τύπου 
Σύσταση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων – ενημερωτικό δελτίο 
Σύσταση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων – νομικό κείμενο 
Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα – δελτίο Τύπου 
Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα – ιστότοπος 
Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα – ενημερωτικό δελτίο 
Δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
Ελευθερία και πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
Στήριξη της ΕΕ στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Η ολομέλεια του Κοινοβουλίου τιμά τον Πρόεδρο Sassoli 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τιμήσει τη μνήμη του Προέδρου του David Sassoli, ο οποίος 
απεβίωσε στις 11 Ιανουαρίου, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 
στο Στρασβούργο. 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli απεβίωσε νωρίτερα σήμερα στο Aviano 
της Ιταλίας, όπου νοσηλευόταν από τις 26 Δεκεμβρίου. Υπήρξε ευρωβουλευτής από το 2009 και 
εξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2019, για το πρώτο ήμισυ της 
τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. 

Οπτικοακουστικό υλικό διαθέσιμο στο Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ  
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/memoclip--david-sassoli-ep-president-2019-
2022_I216519 
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/tribute-to-david-sassoli-ep-president_I216533 
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/european-flag-at-half-mast-as-a-tribute-to-david-
sassoli-ep-president-2019-2022---brussels-and-strasbourg_I216526 
 
Οπτικοακουστικό υλικό από την επίσκεψη του Προέδρου Sassoli στην Αθήνα στις 27-28 Μαΐου 
2021 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-
athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-arrivals_I206305 
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-
athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-bilateral-meetings_I206266 
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-
athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-meeting-with-father-antonios-
papanikolaou-founder-of-the-ark-of-the-world_I206267 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_85/IP_22_85_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_85/IP_22_85_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/revision-avmsd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-european-democracy-action-plan-making-eu-democracies-stronger_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2251
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4632
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists-factsheet
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2239
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/maap-implementation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/democracy-and-media-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220111IPR20708/i-olomeleia-tou-koinovouliou-thumatai-kai-tima-ton-proedro-sassoli
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-hospitalised-all-official-engagements-cancelled
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/memoclip--david-sassoli-ep-president-2019-2022_I216519
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/memoclip--david-sassoli-ep-president-2019-2022_I216519
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/tribute-to-david-sassoli-ep-president_I216533
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/european-flag-at-half-mast-as-a-tribute-to-david-sassoli-ep-president-2019-2022---brussels-and-strasbourg_I216526
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/european-flag-at-half-mast-as-a-tribute-to-david-sassoli-ep-president-2019-2022---brussels-and-strasbourg_I216526
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-arrivals_I206305
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-arrivals_I206305
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-bilateral-meetings_I206266
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-bilateral-meetings_I206266
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-meeting-with-father-antonios-papanikolaou-founder-of-the-ark-of-the-world_I206267
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-meeting-with-father-antonios-papanikolaou-founder-of-the-ark-of-the-world_I206267
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/official-visit-by-david-sassoli-ep-president-to-athens-for-the-40-anniversary-of-greeces-accession-to-the-eec-meeting-with-father-antonios-papanikolaou-founder-of-the-ark-of-the-world_I206267
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Βίντεο από την ομιλία του Προέδρου Sassoli στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της 
Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και για την επίσημη έναρξη του δημοσίου διαλόγου στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, στο Ζάππειο Μέγαρο. 
Βίντεο από την ομιλία του Προέδρου Sassoli στη Βουλή των Ελλήνων σε κοινή συνεδρίαση των 
επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών της Βουλής 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για τον θάνατο του Ντάβιντ Σασόλι, Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Βρυξέλλες,  11 Ιανουαρίου 2022 

«È un giorno triste per l’Europa. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sinchero 
democratico, e un uomo buono. 
Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα θλίψης για την Ευρώπη. Η Ένωσή μας έχασε έναν παθιασμένο 
Ευρωπαίο, έναν ειλικρινή δημοκράτη κι έναν καλό άνθρωπο. Ο Ντάβιντ Σασόλι ήταν ένας άνδρας 
με βαθιά πίστη και ακλόνητες πεποιθήσεις. Όλοι αγαπούσαν το χαμόγελο και την καλοσύνη του, 
εκείνος όμως ήξερε να μάχεται για τα πιστεύω του. Το 1989 βρέθηκε στο Βερολίνο, μαζί με 
άλλους νέους Ευρωπαίους, στην πτώση του Τείχους. Κι από τότε στάθηκε στο πλευρό της 
δημοκρατίας και της ενωμένης Ευρώπης. Στα δέκα και πλέον χρόνια της θητείας του στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεχώς υπερασπιζόταν την Ένωσή μας και τις αξίες της. Αλλά πίστευε 
επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει περισσότερα. Ήθελε μια Ευρώπη πιο ενωμένη, πιο 
κοντινή στους ανθρώπους της και πιο πιστή στις αξίες της. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που μας 
αφήνει. 
Και έτσι θα τον θυμάμαι. Ως έναν πρωταθλητή στη μάχη για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, αλλά και 
ως έναν αγαπητό φίλο. Οι σκέψεις μου πάνε στη γυναίκα του, Αλεσάντρα, στα παιδιά του Τζούλιο 
και Λίβια και σε όλους τους φίλους του. 
Un uomo chi ha lottato per la giustizia e la solidarietà, e un buon amico. I miei pensieri vanno alla 
moglie, Alessandra, ai figli Giulio e Livia, e a tutti i suoi amichi.» 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_301/S
TATEMENT_22_301_EN.pdf  
 
Διαβάστε ολόκληρη τη δήλωση εδώ.  
Διαθέσιμη στα ιταλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.  
Παρακολουθήστε τη δήλωση της Προέδρου στην πλατφόρμα EbS. 
________________________________________________________________________________ 

17. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας  

Βρυξέλλες,  11 Ιανουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες που πρότεινε για τις κρατικές ενισχύσεις στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας. Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης 
είναι η ευθυγράμμιση των ισχυόντων κανόνων με τις τρέχουσες στρατηγικές προτεραιότητες της 
ΕΕ, ιδίως την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς και με 

https://www.youtube.com/watch?v=rcz9_OLy0T0
https://www.youtube.com/watch?v=rcz9_OLy0T0
https://www.youtube.com/watch?v=rcz9_OLy0T0
https://www.youtube.com/watch?v=O8hR23jfsZk
https://www.youtube.com/watch?v=O8hR23jfsZk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_301/STATEMENT_22_301_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_301/STATEMENT_22_301_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_301
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_22_301
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_22_301
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_301
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-216531
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-agri_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-fish_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115&qid=1641301858603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1139&qid=1641299556328
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την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Τα κράτη μέλη και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_241/IP_22_241
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

18. Χρηματοοικονομικές γνώσεις: Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ-INFE δημοσιεύουν κοινό πλαίσιο για 
τη βελτίωση των οικονομικών γνώσεων των ιδιωτών 

Βρυξέλλες,  11 Ιανουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ 
(ΟΟΣΑ-INFE) δημοσίευσαν σήμερα το κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων ΕΕ/ΟΟΣΑ-
INFE για ενήλικες. Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση των οικονομικών δεξιοτήτων των 
ιδιωτών ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις κατά τη διαχείριση των ατομικών 
τους οικονομικών. Το πλαίσιο θα στηρίξει την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και εκπαιδευτικού υλικού από τα κράτη μέλη, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη βιομηχανία. Θα στηρίξει επίσης την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_283/IP_22_283
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων  
________________________________________________________________________________ 
 
19. Σύμπραξη ΕΕ και Breakthrough Energy Catalyst: Αίτημα υποβολής προτάσεων για 
πρωτοποριακά έργα πράσινης τεχνολογίας 
 
Βρυξέλλες,  11 Ιανουαρίου 2022 
 
Το δίκτυο Breakthrough Energy Catalyst δημοσίευσε αίτημα υποβολής προτάσεων για μεγάλης 
κλίμακας έργα προηγμένης πράσινης τεχνολογίας με έδρα την Ευρώπη. Το αίτημα θα 
ενεργοποιήσει επενδύσεις σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων με μεγάλες προοπτικές στους τομείς του 
καθαρού υδρογόνου, των βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών, της απευθείας δέσμευσης από τον 
αέρα και της αποθήκευσης ενέργειας μακράς διαρκείας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_303/MEX_2
2_303_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/eu-catalyst-
partnership-request-proposals-pioneering-green-technology-projects-launched-2022-jan-11_en 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_241/IP_22_241_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_241/IP_22_241_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_283/IP_22_283_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_283/IP_22_283_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/220111-financial-competence-framework_en
https://www.breakthroughenergy.org/scaling-innovation/catalyst
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_303/MEX_22_303_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_303/MEX_22_303_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu-catalyst-partnership-request-proposals-pioneering-green-technology-projects-launched-2022-jan-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-catalyst-partnership-request-proposals-pioneering-green-technology-projects-launched-2022-jan-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-catalyst-partnership-request-proposals-pioneering-green-technology-projects-launched-2022-jan-11_en
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καθώς και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο : 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ec_rtd_eu-catalyst-
factsheet.pdf 
και στις σχετικές ερωταπαντήσεις : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_21_5647/QAN
DA_21_5647_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Η Επιτροπή εγκαινιάζει το βραβείο «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες της Ένταξης και της 
Διαφορετικότητας» 
 
Βρυξέλλες,  11 Ιανουαρίου 2022 
 
Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απονείμει το βραβείο «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες της 
Ένταξης και της Διαφορετικότητας», σε κοινότητες, δήμους και περιφέρειες τιμώντας το έργο 
τους για την προώθηση της ένταξης και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Το βραβείο που 
απονέμεται στο πλαίσιο της Ένωσης Ισότητας της Επιτροπής και του σχεδίου δράσης της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση του ρατσισμού, αποσκοπεί στην αναγνώριση καινοτόμων 
δραστηριοτήτων των τοπικών αρχών για τη βελτίωση της κατάστασης και της ζωής 
συγκεκριμένων ομάδων που είναι εκτεθειμένες σε διακρίσεις. Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ή πολιτιστικά έργα, τη βελτίωση των γενικότερων υποδομών και 
άλλες πρωτοβουλίες που προάγουν ένα ποικιλόμορφο και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους 
τους πολίτες. Επιπλέον, φέτος θα απονεμηθεί ειδικό βραβείο για την προώθηση της ένταξης των 
Ρομά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_303/MEX_2
2_303_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την κλιματική 
αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία διατυπώνει τις συστάσεις της 
 
Βρυξέλλες,  11 Ιανουαρίου 2022 
 
Από τις 7 έως τις 9 Ιανουαρίου, η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον και την υγεία συμμετείχε στην τρίτη και τελική συνεδρίασή της. Οι εργασίες της 
Ομάδας πραγματοποιήθηκαν στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Natolin (Βαρσοβία, Πολωνία), ενώ οι 
συνεδριάσεις ολομέλειας της Παρασκευής και της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο 
Πολιτισμού και Επιστημών της Βαρσοβίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_303/MEX_2
2_303_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας 
 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-catalyst-partnership-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ec_rtd_eu-catalyst-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ec_rtd_eu-catalyst-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5647
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_21_5647/QANDA_21_5647_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_21_5647/QANDA_21_5647_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_303/MEX_22_303_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_303/MEX_22_303_EN.pdf
https://www.coleuropenatolin.eu/
https://pkin.pl/en/home/
https://pkin.pl/en/home/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_303/MEX_22_303_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_303/MEX_22_303_EN.pdf
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Βρυξέλλες,  12 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 
ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital). 
 
Με προγραμματισμένο προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ, οι προσκλήσεις αποσκοπούν στη 
βελτίωση των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας, ιδίως των δικτύων Gigabit και 5G, σε όλη 
την Ένωση, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Η Επιτροπή θα 
συγχρηματοδοτήσει δράσεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας 5G στις κύριες 
διαδρομές μεταφορών της Ευρώπης και στους παρόχους βασικών υπηρεσιών στις τοπικές 
κοινότητες, καθώς και δράσεις για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση βασικών δικτύων που 
βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_321/MEX_2
2_321_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα 
Ναρκωτικά, καθώς η παράνομη αγορά ανθεί 
 
Βρυξέλλες,  12 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η εντολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, μετατρέποντάς το σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 
τα Ναρκωτικά.  
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα επιτρέψουν στον Οργανισμό να διαδραματίσει 
σημαντικότερο ρόλο στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών 
προκλήσεων που σχετίζονται με τα παράνομα ναρκωτικά στην ΕΕ. Ο ενισχυμένος ρόλος 
περιλαμβάνει την έκδοση προειδοποιήσεων όταν επικίνδυνες ουσίες πωλούνται για παράνομη 
χρήση εν γνώσει των πωλητών, την παρακολούθηση της εθιστικής χρήσης ουσιών που 
λαμβάνονται με παράνομα ναρκωτικά και τη διοργάνωση εκστρατειών πρόληψης σε επίπεδο ΕΕ. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Ναρκωτικά θα διαδραματίσει επίσης σημαντικότερο ρόλο στη 
διεθνή σκηνή.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_321/MEX_2
2_321_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_302/IP_22_30
2_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

24. Δημιουργική Ευρώπη: αυξημένος προϋπολογισμός το 2022 για τη στήριξη του πολιτιστικού 
και του δημιουργικού τομέα 

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_321/MEX_22_321_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_321/MEX_22_321_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-european-union-drugs-agency_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_321/MEX_22_321_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_321/MEX_22_321_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_302/IP_22_302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_302/IP_22_302_EN.pdf
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Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του 2022 για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 
και θα ακολουθήσει η δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Με 
προϋπολογισμό περίπου 385 εκατ. ευρώ, σχεδόν 100 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το 
2021, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ενισχύει τη στήριξή του προς τους δημιουργικούς 
και πολιτιστικούς εταίρους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προκλήσεις που απορρέουν από 
την κρίση της COVID-19 και τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_286/IP_22_286
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2022 για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 
Ιστότοπος του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 
Είδηση 
________________________________________________________________________________ 

25. Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της για τον υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εθελοντισμό των νέων 

Βρυξέλλες,  13 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή, αναλαμβάνοντας μία από τις πρώτες απτές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, δημοσίευσε σήμερα την πρότασή της για σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με τον εθελοντισμό των νέων, με στόχο τη διευκόλυνση του διακρατικού 
εθελοντισμού των νέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή άλλων 
προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο. 
H προτεινόμενη σύσταση, αναγνωρίζοντας τη βασική συμβολή του εθελοντισμού στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων, και τον ρόλο του στη θετική αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων, αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαστάσεων της συμμετοχικότητας, της 
ποιότητας, της αναγνώρισης και της βιωσιμότητας του διακρατικού εθελοντισμού των νέων. Η 
πρόταση, προς αντιμετώπιση των υπόλοιπων προβλημάτων στην κινητικότητα στον τομέα του 
εθελοντισμού, εξετάζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
και κατά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα γιορτάσει την 5η 
επέτειό του το 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_284/IP_22_284
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον εθελοντισμό των νέων 
Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Συνάντηση υψηλού επιπέδου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη 
Σχοινά με θρησκευτικές και μη ομολογιακές οργανώσεις  
 
Βρυξέλλες,  13 Ιανουαρίου 2022 
 

https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_286/IP_22_286_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_286/IP_22_286_EL.pdf
https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe-2022-annual-work-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_5226
https://europa.eu/youth/strategy/mobility_el
https://europa.eu/youth/strategy/mobility_el
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_284/IP_22_284_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_284/IP_22_284_EL.pdf
https://europa.eu/youth/strategy/mobility_el
https://europa.eu/youth/home_el
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Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου 
Ζωής μας, διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση με ηγέτες ευρωπαϊκών θρησκευτικών και μη 
ομολογιακών οργανώσεων. Η συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχει και η κ. Ντούμπραβκα 
Σούιτσα, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, έχει στόχο να 
συζητηθούν θέματα σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_342/MEX_2
2_342_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

27. Η Επιτροπή ζητά η περιβαλλοντική βιωσιμότητα να βρεθεί στο επίκεντρο των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μάθηση για την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στόχος της πρότασης είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη, τα σχολεία, 
τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και όλους τους 
παρόχους εκπαίδευσης ώστε να εξοπλίσουν τους εκπαιδευόμενους με κατανόηση και δεξιότητες 
όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Ένα νέο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα, που δημοσιεύτηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και 
είναι επίσης διαθέσιμο σήμερα, χαρτογραφεί τις ικανότητες που απαιτούνται για την πράσινη 
μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης, της ανάληψης πρωτοβουλιών, του 
σεβασμού της φύσης και της κατανόησης του αντικτύπου που έχουν στο περιβάλλον και το 
παγκόσμιο κλίμα οι καθημερινές δράσεις και αποφάσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_327/IP_22_327
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μάθηση για τη βιωσιμότητα  
Ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα 
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
GreenComp – Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας στον επιστημονικό κόμβο 
Γωνιά μάθησης 
Πύλη σχολικής εκπαίδευσης 
Ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning) 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή απαγορεύει την προτεινόμενη εξαγορά της Daewoo Shipbuilding 
& Marine Engineering από τη Hyundai Heavy Industries Holdings 
 
Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, απαγόρευσε την εξαγορά 
της Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO., Ltd (DSME) από τη Hyundai Heavy Industries 
Holdings (HHIH). Η συγχώνευση των δύο νοτιοκορεατικών ναυπηγικών εταιρειών θα είχε ως 
αποτέλεσμα τη δεσπόζουσα θέση της νέας εταιρείας που θα προέκυπτε και θα μείωνε τον 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_342/MEX_22_342_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_342/MEX_22_342_EN.pdf
https://education.ec.europa.eu/document/council-recommendation-learning-for-environmental-sustainability
https://education.ec.europa.eu/document/council-recommendation-learning-for-environmental-sustainability
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-publishes-new-competence-framework-support-learning-environmental-sustainability
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_327/IP_22_327_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_327/IP_22_327_EL.pdf
https://education.ec.europa.eu/document/council-recommendation-learning-for-environmental-sustainability
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://education.ec.europa.eu/about
https://ec.europa.eu/jrc/en/greencomp
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_el
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
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ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά ναυπήγησης μεγάλων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_361/MEX_2
2_361_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο  εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_343/IP_22_34
3_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Ασφάλεια των τροφίμων: από φέτος το καλοκαίρι απαγορεύεται η χρήση του διοξειδίου 
του τιτανίου ως προσθέτου τροφίμων 
 
Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την απαγόρευση της χρήσης του διοξειδίου του τιτανίου ως 
προσθέτου τροφίμων (E171). Η απαγόρευση θα ισχύσει μετά από εξάμηνη μεταβατική περίοδο. 
Αυτό σημαίνει ότι, από φέτος το καλοκαίρι, το εν λόγω πρόσθετο δεν θα μπορεί πλέον να 
προστίθεται στα τρόφιμα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_361/MEX_2
2_361_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σχετικές ερωταπαντήσεις : 
https://ec.europa.eu/food/safety/food-improvement-agents/additives/re-evaluation_en 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Η ΕΕ πρωτοστατεί στην παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια: 1,5 δισ. ευρώ για το 2022 
 
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2022 

Σε όλο τον κόσμο, οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξάνονται συνεχώς. Ενώ οι ανθρωπιστικές ανάγκες 
οφείλονται κυρίως στις συγκρούσεις και τη βία, την κατάσταση επιδεινώνουν οι φυσικές 
καταστροφές, όπως η ξηρασία ή οι πλημμύρες, που επιτείνονται από την κλιματική αλλαγή και 
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Για να βοηθήσει τους ανθρώπους που πλήττονται 
περισσότερο από τις κρίσεις αυτές σε όλο τον κόσμο, η Επιτροπή ενέκρινε έναν αρχικό ετήσιο 
προϋπολογισμό ύψους 1,5 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_391/MEX_2
2_391_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_363/IP_22_363
_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_361/MEX_22_361_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_361/MEX_22_361_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_343/IP_22_343_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_343/IP_22_343_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_361/MEX_22_361_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_361/MEX_22_361_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/food-improvement-agents/additives/re-evaluation_el
https://ec.europa.eu/food/safety/food-improvement-agents/additives/re-evaluation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_391/MEX_22_391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_391/MEX_22_391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_363/IP_22_363_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_363/IP_22_363_EN.pdf
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31. Συνεδριάσεις του Eurogroup και των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών στις 17-18 
Ιανουαρίου 
 
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2022 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι εκπροσωπούν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες.  
 
Οι υπουργοί θα συζητήσουν τις πρόσφατες επιδόσεις της ευρωζώνης, τις συστάσεις σχετικά με 
την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης για το 2022, καθώς και το δημοσιονομικό πλαίσιο, τη 
χρηματοδοτική συνδρομή και τις εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης της οικονομικής διακυβέρνησης που πρότεινε η Επιτροπή. Βάσει των συστάσεων 
της Επιτροπής, θα συζητήσουν σχετικά με τη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων και πρόσφορα 
μέτρα για τη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσής τους, καθώς και την οικονομική προσαρμογή της 
ευρωζώνης μετά την πανδημία. Αργότερα, σε διευρυμένη σύνθεση, οι συζητήσεις θα εστιάσουν 
στην πορεία των εργασιών της τραπεζικής ένωσης, καθώς και στην πρόοδο της επικύρωσης του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_391/MEX_22
_391_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
ύψους 1 εκατ. ευρώ για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν δημοσιογραφία 
 
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση προγράμματος 
σπουδών και διδακτικού υλικού για ένα μάθημα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
πολιτική συνοχής της ΕΕ, το οποίο θα απευθύνεται σε μελλοντικούς δημοσιογράφους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_391/MEX_2
2_391_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο της Επιτροπής.  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ 
________________________________________________________________________________ 

33. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τα βραβεία 2022 

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2022 

Αρχίζει η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022. Μετά 
την επιτυχία των πρώτων βραβείων, τα οποία δέχτηκαν πάνω από 2 000 αιτήσεις υποψηφιότητας 
πέρσι, η έκδοση του 2022 θα τιμήσει νέα παραδείγματα-πηγές έμπνευσης των μετασχηματισμών 
που η πρωτοβουλία θέλει να επιφέρει στην καθημερινότητα, στους χώρους διαβίωσης και στις 
εμπειρίες μας. Όπως και στην πρώτη έκδοση, τα βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022 
θα επιβραβεύσουν ιδέες νέων ταλέντων, καθώς και υφιστάμενα έργα για τη βιωσιμότητα, τη 

https://ec.europa.eu/info/publications/2022-euro-area-recommendation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5321
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/emu-deepening/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_391/MEX_22_391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_391/MEX_22_391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_391/MEX_22_391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_391/MEX_22_391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
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συμπεριληπτικότητα και την αισθητική, φέρνοντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στους 
πολίτες και στις τοπικές κοινότητες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_347/IP_22_347
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ιστότοπος των βραβείων 
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του βραβείου Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
(2021)  
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις φωτογραφίες - Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021 
________________________________________________________________________________ 

34. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το βραβείο Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022 

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2022 

Ποιος είναι ο στόχος των βραβείων Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους; 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δεύτερη διοργάνωση των βραβείων Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους έχει ξεκινήσει. Μετά την επιτυχία των πρώτων βραβείων το 2021, για τα οποία 
υποβλήθηκαν περισσότερες από 2.000 αιτήσεις από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, τα 
βραβεία του 2022 θα αναδείξουν νέα εμπνευσμένα παραδείγματα των μετασχηματισμών που 
επιδιώκει η πρωτοβουλία στην καθημερινή μας ζωή, στους χώρους όπου ζούμε και στις εμπειρίες 
μας. Τα βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, βραβεύοντας και φέρνοντας στο φως 
πραγματικά παραδείγματα και εξαιρετικές ιδέες νέων ταλέντων, έχουν ως στόχο να αποδείξουν 
ότι η βιωσιμότητα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μπορεί να είναι 
συμπεριληπτική και να φέρει ομορφιά και εμπειρίες υψηλής ποιότητας στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων και στις τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_348/QAND
A_22_348_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τα βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022 
Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
Σελίδα των βραβείων 
________________________________________________________________________________ 

35. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: προετοιμασία των πανεπιστημίων της ΕΕ για το μέλλον μέσω 
βαθύτερης διακρατικής συνεργασίας 

Στρασβούργο, 18 Ιανουαρίου 2022 

Η ευρωπαϊκή κοινωνία χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ τη συμβολή των πανεπιστημίων 
και των άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές 
προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η γήρανση του 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_347/IP_22_347_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_347/IP_22_347_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_348
https://europa.eu/new-european-bauhaus/2022-prizes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_348/QANDA_22_348_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_348/QANDA_22_348_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_347
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/2022-prizes_en
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πληθυσμού, σε μια εποχή κατά την οποία πλήττεται από τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση του 
τελευταίου αιώνα στον τομέα της υγείας και από τις οικονομικές επιπτώσεις της εν λόγω κρίσης. 
Τα πανεπιστήμια, και ολόκληρος ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατέχουν εξέχουσα 
θέση στο σημείο τομής της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, στη διαμόρφωση 
βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών, και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πράσινη, πιο 
συμπεριληπτική και πιο ψηφιακή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_365/IP_22_365
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια 
Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία γεφυρών για 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 
Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία» 
________________________________________________________________________________ 

36. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: η Ολομέλεια συζητά τις συστάσεις των πολιτών 

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2022 
 
Συζήτηση για 90 συστάσεις των Ομάδων «Ευρωπαϊκή δημοκρατία/Αξίες και δικαιώματα, κράτος 
δικαίου, ασφάλεια» και «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία», και άλλες των εθνικών ομάδων 
πολιτών. 
Σε κάθε μία από τις δύο Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών που έχουν μέχρι στιγμής οριστικοποιήσει 
τις συστάσεις τους, περίπου 200 Ευρωπαίοι διαφορετικών ηλικιών και καταβολών, από όλα τα 
κράτη μέλη, συναντήθηκαν (με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως) για να συζητήσουν και να 
εγκρίνουν συστάσεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τόσο σήμερα, όσο 
και στο μέλλον. Η Ομάδα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία/Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 
ασφάλεια» υιοθέτησε 39 συστάσεις κατά την τελική συνεδρίασή της που διοργανώθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Ιταλία) τον Δεκέμβριο. Η Ομάδα με θέμα 
«Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία» φιλοξενήθηκε από το Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν 
και τον Δήμο της Βαρσοβίας (Πολωνία) τον Ιανουάριο, όπου οριστικοποίησε 51 συστάσεις στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Αυτές οι 90 συστάσεις θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν 
στην προσεχή Ολομέλεια της Διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Ιανουαρίου στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο (Γαλλία), μαζί με τις σχετικές συστάσεις των εθνικών 
ομάδων πολιτών. 
Όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη συζήτηση μέσω της πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_393/IP_22_393
_EL.pdf 
 
Σύνδεσμοι 
Διαδικασία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
Χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_365/IP_22_365_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_365/IP_22_365_EL.pdf
https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
https://education.ec.europa.eu/document/proposal-for-a-council-recommendation-on-building-bridges-for-effective-european-higher-education-cooperation
https://education.ec.europa.eu/document/proposal-for-a-council-recommendation-on-building-bridges-for-effective-european-higher-education-cooperation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0628
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211210IPR19239/conference-on-the-future-of-europe-citizens-panel-delivers-recommendations
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211210IPR19239/conference-on-the-future-of-europe-citizens-panel-delivers-recommendations
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220110IPR20613/panel-on-climate-change-environment-health-delivers-recommendations
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220110IPR20613/panel-on-climate-change-environment-health-delivers-recommendations
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nxqqase4ows6ozjo3ajx9331xv7u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22P3S3_voted_recommendations_FINAL_v%202022.01.10%2013%2030.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27P3S3_voted_recommendations_FINAL_v%25202022.01.10%252013%252030.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220118%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220118T102940Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=83d76c798da697d21059455b8d192718d3af8fa3a1adc678869c005656185ba8
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_393/IP_22_393_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_393/IP_22_393_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
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Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό 
________________________________________________________________________________ 

37. Αφγανιστάν: Η ΕΕ στηρίζει την εκπαίδευση, την υγεία και τα μέσα βιοπορισμού του 
αφγανικού λαού με 268,3 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2022 

Στην μείζονα ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει το Αφγανιστάν, η ΕΕ δρομολόγησε έργα 
ύψους 268,3 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας μια ζωτικής σημασίας στήριξη προς τον αφγανικό 
πληθυσμό. Η στήριξη της ΕΕ επικεντρώνεται στη διατήρηση της εκπαίδευσης και των μέσων 
βιοπορισμού, καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων για τους 
πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους. Η στήριξη διοχετεύεται μέσω 
των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών που εργάζονται στο Αφγανιστάν (UNICEF, WFP, UNDP, 
UNHCR, ΠΟΥ, ΔΟΜ) και ωφελεί άμεσα τον αφγανικό πληθυσμό. Δύο έργα στηρίζουν τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_382/IP_22_382
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο — Στήριξη της ΕΕ προς τον αφγανικό λαό: αντιμετώπιση των βασικών 
αναγκών 
Αφγανιστάν Διεθνείς συμπράξεις (europa.eu) 
Αφγανιστάν και ΕΕ — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (europa.eu) 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα 
βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά 
 
Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα βιολογικής προέλευσης, τα 
βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά. Η διαβούλευση θα βοηθήσει την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής για τις πλαστικές ύλες, το οποίο αποτελεί βασικό 
στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι νέες 
προκλήσεις βιωσιμότητας που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των πλαστικών. Επιπλέον, η 
καταπολέμηση του φαινομένου θα δώσει ώθηση στην καινοτομία και θα στείλει σαφή μηνύματα 
στους Ευρωπαίους επενδυτές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_401/MEX_2
2_401_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ : https://ec.europa.eu/environment/news/public-
consultation-biobased-biodegradable-and-compostable-plastics-2022-01-18_en 
________________________________________________________________________________ 

https://multimedia.europarl.europa.eu/el/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_382/IP_22_382_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_382/IP_22_382_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/202201-factsheet-afghanistan_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/202201-factsheet-afghanistan_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/afghanistan_el
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/18/afghanistan-and-eu_en
https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan_en
https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan_en
https://ec.europa.eu/environment/consultations/web-based-public-consultation-policy-framework-biobased-biodegradable-and-compostable-plastics_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_401/MEX_22_401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_401/MEX_22_401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/public-consultation-biobased-biodegradable-and-compostable-plastics-2022-01-18_en
https://ec.europa.eu/environment/news/public-consultation-biobased-biodegradable-and-compostable-plastics-2022-01-18_en
https://ec.europa.eu/environment/news/public-consultation-biobased-biodegradable-and-compostable-plastics-2022-01-18_en


01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 - 24 

39. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Χορηγούνται σχεδόν 385,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ σε 19 κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της υγείας λόγω του κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την καταβολή της συνδρομής του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ), συνολικού ύψους σχεδόν 385,5 εκατ. ευρώ, σε 19 χώρες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω του κορονοϊού. Το ποσό αυτό 
προστίθεται στα 132,7 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2020 στα κράτη μέλη που είχαν ζητήσει 
προκαταβολή από το ΤΑΕΕ. 17 κράτη μέλη και 3 υποψήφιες χώρες είχαν ζητήσει στήριξη από το 
ΤΑΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, 
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τσεχία· Αλβανία, 
Μαυροβούνιο και Σερβία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_395/IP_22_395
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της έξαρσης 
του κορονοϊού 
Ανά χώρα ενισχύσεις από το ΤΑΕΕ για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 
λόγω του κορονοϊού 
#EUSolidarity #EUSolidarityFund 
________________________________________________________________________________ 
 
40. Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Νέο ξεκίνημα για τον Οργανισμό της ΕΕ 
για το Άσυλο, με νέα εντολή 

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2022 

Ο νέος Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ξεκινά τις εργασίες του με ενισχυμένη 
εντολή και βασιζόμενος τα επιτεύγματα του προδρόμου του, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο. Ο νέος Οργανισμός αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου Συμφώνου για 
τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Θα συμβάλει στην ταχεία και δίκαιη λήψη των αποφάσεων για 
το άσυλο και στη σύγκλιση των κανόνων υποδοχής σε όλη την ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
ομοιομορφία στη λήψη αποφάσεων και ευθυγράμμιση μεταξύ των συστημάτων ασύλου των 
κρατών μελών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_2
2_425_EN.pdf 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_414/IP_22_414
_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο Οργανισμό είναι διαθέσιμες εδώ: 
https://www.euaa.europa.eu/ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_395/IP_22_395_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_395/IP_22_395_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/solidarity/eusf_contributions_covid_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/solidarity/eusf_contributions_covid_en.pdf
https://twitter.com/search?q=%23EUSolidarity&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23EUSolidarityFund&src=typed_query
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_22_425_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_22_425_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_414
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_414/IP_22_414_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_414/IP_22_414_EN.pdf
https://www.euaa.europa.eu/
https://www.euaa.europa.eu/
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41. Μηδενική ρύπανση του πόσιμου νερού: Ενδοκρινικοί διαταράκτες εντάσσονται στον νέο 
κατάλογο επιτήρησης ρύπων 

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2022 

Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, το πόσιμο νερό σ’ ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να 
παρακολουθείται πιο στενά για την πιθανή παρουσία δύο ενδοκρινικών διαταρακτών (β-
οιστραδιόλη και εννεϋλοφαινόλη) σε όλη την αλυσίδα παροχής νερού. Σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των κανόνων της ΕΕ για το πόσιμο νερό που ισχύουν από πέρυσι, η Επιτροπή 
κατάρτισε σήμερα έναν πρώτο «κατάλογο επιτήρησης» των αναδυόμενων χημικών ενώσεων, 
προκειμένου να παρακολουθούνται και να αντιμετωπιστούν, εάν χρειαστεί.  
Ο νέος αυτός μηχανισμός θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τα 
χημικά προϊόντα και του σχεδίου δράσης μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο 
από τοξικές ουσίες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_2
2_425_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο : 
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-drinking-water-endocrine-disrupting-
chemicals-new-watch-list-pollutants-2022-01-19_en 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσιες 
διαβουλεύσεις για την ηλιακή ενέργεια, την αδειοδότηση των ΑΠΕ και τις συμβάσεις αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκίνησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις στον τομέα της ενέργειας, για τη στήριξη της 
υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων στην 
Ευρώπη κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. Οι διαβουλεύσεις αφορούν την ηλιακή ενέργεια 
στην ΕΕ και τους τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και τη διευκόλυνση των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ. Οι δύο αυτές διαβουλεύσεις θα καταστήσουν δυνατή την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 
40 % του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ έως το 2030. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_2
2_425_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/public-
consultation-feed-new-eu-strategy-solar-energy-2022-jan-18_en 

και εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-launched-renewables-permitting-
and-power-purchase-agreements-2022-jan-18_en 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Η Επιτροπή συζητά με τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο στη συνεδρίαση της συντονιστικής ομάδας για το φυσικό αέριο 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj?locale=el
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_el
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_el
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_22_425_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_22_425_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-drinking-water-endocrine-disrupting-chemicals-new-watch-list-pollutants-2022-01-19_el
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-drinking-water-endocrine-disrupting-chemicals-new-watch-list-pollutants-2022-01-19_en
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-drinking-water-endocrine-disrupting-chemicals-new-watch-list-pollutants-2022-01-19_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-EU-solar-energy-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-EU-solar-energy-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Renewable-energy-projects-permit-granting-processes-&-power-purchase-agreements_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Renewable-energy-projects-permit-granting-processes-&-power-purchase-agreements_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Renewable-energy-projects-permit-granting-processes-&-power-purchase-agreements_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_22_425_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_22_425_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-feed-new-eu-strategy-solar-energy-2022-jan-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-feed-new-eu-strategy-solar-energy-2022-jan-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-feed-new-eu-strategy-solar-energy-2022-jan-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-launched-renewables-permitting-and-power-purchase-agreements-2022-jan-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-launched-renewables-permitting-and-power-purchase-agreements-2022-jan-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-launched-renewables-permitting-and-power-purchase-agreements-2022-jan-18_en
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Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2022 

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον κήρυξε την έναρξη ειδικής συνεδρίασης της 
συντονιστικής ομάδας της ΕΕ για το φυσικό αέριο μαζί με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, 
το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αερίου (ΕΔΔΣΜ Αερίου) και άλλους 
οργανισμούς του τομέα του φυσικού αερίου, για να συζητήσουν τα επίπεδα ασφάλειας του 
εφοδιασμού και της αποθήκευσης αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_2
2_425_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

44. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή δημοσιεύει την τελική έκθεση της τομεακής 
έρευνας για το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων 

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα της τομεακής έρευνάς της για τον 
ανταγωνισμό σχετικά με το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Η τελική έκθεση και το 
συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής εντοπίζουν πιθανές ανησυχίες 
όσον αφορά τον ανταγωνισμό στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 
που σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_402/IP_22_402
_EL.pdf 
Η τελική έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ, μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ερωτήσεις και απαντήσεις της προκαταρκτικής 
έκθεσης και στον ιστότοπο της τομεακής έρευνας. 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές αξιολογήσεις: το 55 % των ιστοτόπων 
που εξετάστηκαν παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσίευσαν τα 
αποτελέσματα ενός πανευρωπαϊκού ελέγχου ιστοτόπων όσον αφορά τις διαδικτυακές 
αξιολογήσεις από καταναλωτές. Υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, οι αρχές 26 κρατών μελών, 
της Ισλανδίας και της Νορβηγίας έλεγξαν 223 δημοφιλείς ιστοτόπους για παραπλανητικές 
αξιολογήσεις από καταναλωτές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22
_442_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_22_425_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_425/MEX_22_425_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/c74fd54d-7cbb-41c5-aad5-0175be7b8a99_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/74fa0ad5-3444-4a96-8c58-ec425a141042_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_402/IP_22_402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_402/IP_22_402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/c74fd54d-7cbb-41c5-aad5-0175be7b8a99_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/74fa0ad5-3444-4a96-8c58-ec425a141042_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/74fa0ad5-3444-4a96-8c58-ec425a141042_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2908
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2908
https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/sector-inquiries/consumer-internet-things_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_394
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_394/IP_22_394
_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού REACH για 
τα χημικά προϊόντα 
 
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH). Η αναθεώρηση έχει στόχο να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της ΕΕ για τα χημικά 
προϊόντα με τη φιλοδοξία της Επιτροπής για ασφαλή και βιώσιμα χημικά προϊόντα και υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
εσωτερική αγορά. Η προγραμματισμένη αναθεώρηση του REACH είναι μία από τις δράσεις που 
εξαγγέλθηκαν στη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22
_442_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση :  
https://ec.europa.eu/environment/news/chemicals-commission-seeks-views-revision-reach-eus-
chemicals-legislation-2022-01-20_en 
________________________________________________________________________________ 
 
47. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2022 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφώνησε στο Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ μέσω τηλεδιάσκεψης ομιλία με θέμα «Η κατάσταση του κόσμου». Η Πρόεδρος 
υπογράμμισε στην ομιλία της τη σημασία της εμπιστοσύνης ως του πολυτιμότερου στοιχείου 
στην πορεία προς την ανάκαμψη. Εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, για παράδειγμα, αλλά και στην 
επιστήμη και τα εμβόλια, σε λειτουργικές κοινωνίες που βασίζονται στο κράτος δικαίου, και 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών για καλή συνεργασία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22
_442_EN.pdf 

Η πλήρης ομιλία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στα αγγλικά και θα είναι διαθέσιμη σύντομα στα 
γαλλικά και τα γερμανικά.  

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο εδώ : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-216755 
________________________________________________________________________________ 
 
48. Οι Επίτροποι Γκαμπριέλ και Σμιτ γιορτάζουν τα 35 χρόνια του προγράμματος Erasmus+ και 
συζητούν σχετικά με την κινητικότητα των μαθητευομένων 
 
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_394/IP_22_394_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_394/IP_22_394_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedREACHRevision2022
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/chemicals-commission-seeks-views-revision-reach-eus-chemicals-legislation-2022-01-20_en
https://ec.europa.eu/environment/news/chemicals-commission-seeks-views-revision-reach-eus-chemicals-legislation-2022-01-20_en
https://ec.europa.eu/environment/news/chemicals-commission-seeks-views-revision-reach-eus-chemicals-legislation-2022-01-20_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_443
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_22_443
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_22_443
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-216755
 https:/audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-216755
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Οι Επίτροποι κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ και κ. Νικολά Σμιτ συμμετέχουν στον εορτασμό της 35ης 
επετείου του εμβληματικού προγράμματος Erasmus+, ο οποίος μεταδίδεται από τη Maison de la 
Radio et de la Musique του Παρισιού. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη γαλλική Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Άτομα που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα καταθέσουν τις εμπειρίες 
τους από το Erasmus.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22
_442_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
49. Διανοητική ιδιοκτησία: Ξεκινά μια νέα εποχή με την προσωρινή εφαρμογή του ενιαίου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έναρξη της περιόδου προσωρινής εφαρμογής 
της συμφωνίας για το ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η οποία ανοίγει τον δρόμο 
για την πλήρη ισχύ του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Κατά την περίοδο προσωρινής 
εφαρμογής, το ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ολοκληρώσει τα αναγκαία μέτρα 
για την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος.  
Η δήλωση του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, στην οποία εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την προσωρινή εφαρμογή του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είναι 
διαθέσιμη εδώ :   
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_426/S
TATEMENT_22_426_EN.pdf 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22
_442_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

50. Η ΕΕ θέτει υπό αμφισβήτηση στον ΠΟΕ τους ρωσικούς περιορισμούς στις εξαγωγές ξυλείας 

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2022 

Η ΕΕ ζήτησε διαβουλεύσεις με τη Ρωσία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ) σχετικά με τους εξαγωγικούς περιορισμούς που επιβάλλει η Ρωσία στα προϊόντα ξυλείας. 
Οι εξαγωγικοί περιορισμοί συνίστανται σε σημαντικά αυξημένους εξαγωγικούς δασμούς για 
ορισμένα προϊόντα ξυλείας και σε δραστική μείωση του αριθμού των συνοριακών σημείων 
διέλευσης μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιούνται εξαγωγές προϊόντων ξυλείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_410/IP_22_410
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ με λίγα λόγια 
________________________________________________________________________________ 
 

https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmus-fete-ses-35-ans/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_426/STATEMENT_22_426_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_426/STATEMENT_22_426_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_442/MEX_22_442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_410/IP_22_410_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_410/IP_22_410_EL.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/
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51. Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων 
για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή 

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2022 

Ενόψει μιας νέας δέσμης νομοθετικών μέτρων για την προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο 
δηλώνεται και εισπράττεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σ’ έναν ολοένα και πιο ψηφιακό 
κόσμο, η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα διαβούλευση, ζητώντας τη γνώμη επιχειρήσεων, 
ακαδημαϊκών, των κρατών μελών και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.  
Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη, ενόσω συνεχίζονται 
οι προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, το ισχύον 
σύστημα ΦΠΑ δεν είναι προσαρμοσμένο στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, είναι πολύπλοκο για 
τις επιχειρήσεις και εκτεθειμένο σε κινδύνους εξαπάτησης.  

Οι απόψεις μπορούν να υποβληθούν διαδικτυακά : https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age/public-consultation_el 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_482/MEX_2
2_482_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
52. #SpaceChat: Λάβετε μέρος στη συζήτηση μεταξύ της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και του 
αστροναύτη Ματίας Μάουρερ, σε απευθείας μετάδοση από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2022 

Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, από τις 16:30 ως τις 16:50 ώρα Ελλάδος, λάβετε μέρος στη συζήτηση 
μεταξύ της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και του αστροναύτη Ματίας Μάουρερ, ο οποίος βρίσκεται 
σε τροχιά στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.  
Ο Ματίας Μάουρερ θα απαντήσει στις ερωτήσεις που στέλνονται με το χάσταγκ #SpaceChat, για 
θέματα όπως πώς φαίνεται η κλιματική αλλαγή από το διάστημα ή συμβουλές για επίδοξους 
αστροναύτες.  
Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα μιλήσει για σημαντικές προσεχείς πρωτοβουλίες της διαστημικής 
πολιτικής της ΕΕ, σε μια συζήτηση που θα συντονίζει ο Γάλλος YouTuber Gaspard G.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_482/MEX_2
2_482_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαστημική πολιτική της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-programme-overview_en 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Ανακοινώθηκαν οι νικητές και οι νικήτριες των βραβείων «Η Μουσική κινεί την Ευρώπη» 

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2022 

Οι νικητές και οι νικήτριες των βραβείων «Η Μουσική κινεί την Ευρώπη» (Music Moves Europe) 
ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ σε μια τελετή απονομής στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ESNS, στο 
Groningen της Ολλανδίας.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tax_revenue_statistics
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_482/MEX_22_482_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_482/MEX_22_482_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_482/MEX_22_482_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_482/MEX_22_482_EN.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-programme-overview_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-programme-overview_en
https://mmeawards.eu/
https://ec.europa.eu/culture/el/node/701
https://esns.nl/
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Μια διεθνής κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της μουσικής βιομηχανίας επέλεξε τους νικητές 
και τις νικήτριες από έναν κατάλογο με τους 15 επικρατέστερους υποψήφιους, οι οποίοι 
εμφανίστηκαν διαδικτυακά ενώπιον διεθνούς κοινού. Το βραβείο αναγνωρίζει την επιτυχία των 
καλλιτεχνών που έχουν απήχηση σε ακροατήρια πέραν της χώρας τους.  
Τα βραβεία εντάσσονται στην ευρύτερη πρωτοβουλία «Η Μουσική κινεί την Ευρώπη», που 
στηρίζει τη μουσική βιομηχανία : https://ec.europa.eu/culture/el/node/701 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_482/MEX_2
2_482_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

54. Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης: Δήλωση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής και της ύπατης 
εκπροσώπου 

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2022 

Ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Εκπαίδευσης στις 24 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο 
ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την παγκόσμια ανάκαμψη και την επίτευξη όλων των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα και θεμέλιο για ανθεκτικές, ειρηνικές 
και βιώσιμες κοινωνίες. Η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση και καταλύτη για την πράσινη μετάβαση. 
Δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής ανάπτυξης. 
Προσφέρει ελπίδα και προστασία σε όσους πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις και 
αναγκαστικές εκτοπίσεις. Η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ανάπτυξης κάθε 
παιδιού και κάθε νέου/-ας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_446/ST
ATEMENT_22_446_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Global Gateway: 
Πρόγραμμα Erasmus+ 
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
Εκπαίδευση | Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: συστάσεις των πολιτών συζητήθηκαν στην 
Ολομέλεια 
 
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2022 
 
Την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου η Ολομέλεια της Διάσκεψης εξέτασε τις 
συστάσεις που διατύπωσαν δύο ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και εθνικές ομάδες πολιτών. 

https://ec.europa.eu/culture/news/music-moves-europe-awards-2022-these-are-the-nominees
https://ec.europa.eu/culture/el/node/701
https://ec.europa.eu/culture/el/node/701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_482/MEX_22_482_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_482/MEX_22_482_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_446/STATEMENT_22_446_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_446/STATEMENT_22_446_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_el
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/liga-logia-gia-to-erasmus/ti-einai-to-erasmus
https://education.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/education-emergencies-eie_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/education_en
https://codeweek.eu/
https://europa.eu/youth/home_el
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Κατά την τρίτη σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης εξετάστηκαν οι 90 συστάσεις των ομάδων 
«Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» και «Κλιματική 
αλλαγή, περιβάλλον / Υγεία», καθώς και οι συναφείς συστάσεις εθνικών ομάδων πολιτών. 
Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τις συστάσεις των δύο ομάδων Ευρωπαίων πολιτών που 
έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τις εργασίες τους, στο πλαίσιο των οποίων περίπου 200 
Ευρωπαίοι διαφορετικών ηλικιών και προέλευσης, από όλα τα κράτη μέλη, συναντήθηκαν (με 
φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως) για να συζητήσουν και να εγκρίνουν συστάσεις σχετικά με 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα και θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η Ευρώπη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_445/IP_22_445
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αποσπάσματα διατίθενται στο EbS. Όλες οι βιντεοσκοπήσεις και το ηχητικό και φωτογραφικό 
υλικό από τις ομάδες εργασίας και τις συζητήσεις της Ολομέλειας είναι διαθέσιμα στο Κέντρο 
Πολυμέσων του Κοινοβουλίου. 
Διαδικασία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
Χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς 
την Ουκρανία 
 
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2022 
 
 «Την Παρασκευή μιλήσαμε με τον Πρόεδρο κ. Ζελένσκι για να αξιολογήσουμε την κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία λόγω των επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας. Συζητήσαμε το 
πώς η ΕΕ θα μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και 
μεσοπρόθεσμα. Όπως πάντα, η ΕΕ βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία. Είμαστε σταθεροί στις αποφάσεις μας. Η ΕΕ έχει ήδη παράσχει σημαντική βοήθεια 
στην Ουκρανία για τη στήριξη της ανθεκτικότητας και του εκσυγχρονισμού της χώρας αλλά και 
ειδικότερα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού. Από το 2014, η ΕΕ και τα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν διαθέσει στη χώρα πάνω από 17 δισ. ευρώ σε 
επιχορηγήσεις και δάνεια.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_545/S
TATEMENT_22_545_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Iσχυρή ανάκαμψη και δίκαιη μετάβαση για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ μέσω της 
ενισχυμένης συνεργασίας της Επιτροπής με την Επιτροπή των Περιφερειών 
 
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους για τη στήριξη της ανάκαμψης των περιφερειών της ΕΕ κατά το τρέχον πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_445/IP_22_445_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_445/IP_22_445_EL.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_545/STATEMENT_22_545_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_545/STATEMENT_22_545_EN.pdf
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Φερέιρα θα υπογράψει αύριο κοινό σχέδιο δράσης με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των Περιφερειών κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_548/MEX_22
_548_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό και την 
ψηφιοποίηση του οικοσυστήματος της κινητικότητας, των μεταφορών και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας 
 
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2022 

 
Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να στοχαστούν και να συμβάλουν στη μετάβαση του 
οικοσυστήματος της κινητικότητας, το οποίο περιλαμβάνει την αυτοκινητοβιομηχανία και τις 
πλωτές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές.  
Η Επιτροπή καλεί τις εταιρείες σε ολόκληρο τον τομέα, τις δημόσιες αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους ερευνητικούς οργανισμούς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τώρα 
τις απόψεις τους σχετικά με το πώς το οικοσύστημα της κινητικότητας μπορεί να επιτύχει την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητά του.  
Η διαβούλευση σχετικά με την πορεία μετάβασης για το οικοσύστημα της κινητικότητας θα 
διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_548/MEX_2
2_548_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού έσπασε κάθε ρεκόρ το 2021 με 78.000 
εκδηλώσεις 
 
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2022 
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης, η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της 
περσινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 
του 2021.  
Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία υποστηρίζεται από την ΕΕ, σημείωσε νέο ρεκόρ με περισσότερες 
από 78.000 δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, έναντι 72.000 δραστηριοτήτων το 2020. 
Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διάφοροι οργανισμοί και φίλοι του προγραμματισμού συμμετείχαν 
σε ένα μείγμα διαδικτυακών και δια ζώσης εκδηλώσεων που στόχο έχουν να φέρουν τους πάντες 
σε επαφή με τον προγραμματισμό και την υπολογιστική σκέψη, με διασκεδαστικό και 
συναρπαστικό τρόπο. Χάρη στην αύξηση των πόρων που διατίθενται στους εκπαιδευτικούς, όλο 
και περισσότερα σχολεία αναπτύσσουν δραστηριότητες για την Εβδομάδα Προγραμματισμού, 
ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες διασκεδάζοντας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_548/MEX_2
2_548_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_548/MEX_22_548_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_548/MEX_22_548_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MobilityTransitionPathway?language=el
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48535?locale=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_548/MEX_22_548_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_548/MEX_22_548_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/STATEMENT_22_446
https://codeweek.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_548/MEX_22_548_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_548/MEX_22_548_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και τα οφέλη 
της συμμετοχής στην πρωτοβουλία αυτή είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-breaks-record-number-activities-
2021-78000-events 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/82617 
________________________________________________________________________________ 
 
60. Το ετήσιο συνέδριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για τους 
νέους με θέμα την απασχόληση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα φέτος στοχεύει 
στον αγροτικό τομέα 

 
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022 
 
Ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Αυτό είναι το τρίπτυχο της πρωτοβουλίας EUandU. H 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα έχοντας σαν προτεραιότητα το Σχέδιο Ανάκαμψης για την 
Ευρώπη (NGEU)  και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οργανώνει στις 4 
Φεβρουαρίου διαδικτυακά το 4 ετήσιο συνέδριο EUandU.  

Το EUandU είναι ένα συμμετοχικό και διαδραστικό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα από το 2018 και εστιάζει στην ανάδειξη 
ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους από 18 έως 
35 ετών που ζουν στην Ελλάδα.  

Πραγματοποιείται σε μία χρονιά που έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας (ΕΥΥ) και έχει ως βασικούς στόχους να υποστηρίξει, να εμπνεύσει και 
να ενθαρρύνει τους νέους της περιοχής της Θεσσαλίας αλλά και όλης της Ελλάδας να 
ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, μέσω της αναζήτησης κατάλληλης 
απασχόλησης  ή επιχειρηματικής ιδέας σε αυτούς τους τομείς. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ  :   
https://greece.representation.ec.europa.eu/nea-kai-ekdiloseis/ekdiloseis/diadiktyako-synedrio-
gia-toys-neoys-me-thema-tin-apasholisi-tin-kainotomia-kai-tin_el 
________________________________________________________________________________ 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-breaks-record-number-activities-2021-78000-events
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-breaks-record-number-activities-2021-78000-events
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-breaks-record-number-activities-2021-78000-events
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/82617
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
http://www.euandu.eu/
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
http://www.euandu.eu/
https://greece.representation.ec.europa.eu/nea-kai-ekdiloseis/ekdiloseis/diadiktyako-synedrio-gia-toys-neoys-me-thema-tin-apasholisi-tin-kainotomia-kai-tin_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/nea-kai-ekdiloseis/ekdiloseis/diadiktyako-synedrio-gia-toys-neoys-me-thema-tin-apasholisi-tin-kainotomia-kai-tin_el
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61. Δήλωση της Επιτροπής μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία 
του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία 
 
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν συμμετείχε σε ουσιαστική συζήτηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. 
Τζο Μπάιντεν, τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό Καγκελάριο κ. Όλαφ 
Σολτς, τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Μάριο Ντράγκι, τον Πρόεδρο της Πολωνίας κ. Αντρέι 
Ντούντα, τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Μπόρις Τζόνσον, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Γενς Στόλτενμπεργκ. 
Η συνάντηση είχε στόχο τον συντονισμό της συλλογικής αντίδρασης στην επιθετική συμπεριφορά 
της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας. Οι ηγέτες συμμερίστηκαν την εκτίμηση για τη σοβαρότητα της 
κατάστασης. Εξέφρασαν την επιθυμία να επιτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες, αλλά 
ετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο.  
 
Η δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_560/S
TATEMENT_22_560_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

62. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ισχυρότερος ρόλος για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 

Βρυξέλλες,  25 Ιανουαρίου 2022 

Στο πλαίσιο του εν εξελίξει έργου για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, 
το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό για την αναθεώρηση της εντολής του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της 
ενίσχυσης του ΕΜΑ όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα 
φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν στον Οργανισμό να 
παρακολουθεί στενά και να μετριάζει τις ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κατά τη διάρκεια σοβαρών συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, καθώς και να διευκολύνει την ταχύτερη έγκριση φαρμάκων τα οποία 
προσφέρονται, ενδεχομένως, για τη θεραπεία ή την πρόληψη μιας νόσου που προκαλεί κρίση 
δημόσιας υγείας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_543/IP_22_543
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για τους οργανισμούς της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 

63. Δήλωση των επιτρόπων κκ. Κυριακίδου και Ρεντέρς σχετικά με τη συμφωνία του 
Συμβουλίου για την ενίσχυση του συντονισμού των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2022 

Οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία σχετικά με την επικαιροποίηση των κανόνων 
ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής και ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_560
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_560/STATEMENT_22_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_560/STATEMENT_22_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_543/IP_22_543_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_543/IP_22_543_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2079
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
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πανδημίας COVID-19. Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια της πρότασης που υπέβαλε η 
Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2021. 
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τα ταξίδια, όπως κοινοποιούνται από 
τα κράτη μέλη, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Re-open EU. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_544/ST
ATEMENT_22_544_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σ' αυτό το ενημερωτικό δελτίο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870968/coronavirus-free-
movement-factsheet-2022.pdf.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη διασφάλιση του 
συντονισμού των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ (στα αγγλικά) 
Ενημερωτικό δελτίο COVID-19: Ταξιδιωτικά και υγειονομικά μέτρα στην ΕΕ (στα αγγλικά) 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης για τη 
διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 
και την αντικατάσταση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 (στα αγγλικά). 
ReopenEU 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Διάσκεψη για το Διάστημα: Η καινοτόμος διαστημική επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο 
 
Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2022 

 Ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ, και ο Επίτροπος Εσωτερικής 
Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν συμμετέχουν στη 14η Διάσκεψη για το Διάστημα. Η Διάσκεψη 
προσφέρει ευκαιρία συζήτησης με βασικούς παράγοντες του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα 
σχετικά με τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη: ανάκαμψη, ανάπτυξη 
ασφαλών δημόσιων τηλεπικοινωνιών, προσανατολισμένη στο μέλλον επιχειρηματικότητα, 
ανθεκτικότητα, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.  
 Ο Επίτροπος κ. Τιερί Μπρετόν εγκαινίασε τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον 
καθορισμό των κύριων προτεραιοτήτων της ΕΕ για το διάστημα το 2022. Η εδραίωση των 
υφιστάμενων διαστημικών πόρων, η δρομολόγηση νέων πρωτοβουλιών (ασφαλής 
συνδεσιμότητα και κοινή πρωτοβουλία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο για τη διαχείριση της 
διαστημικής κυκλοφορίας), η καινοτομία και η αμυντική διάσταση του διαστήματος θα 
αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς για την προώθηση μια ανταγωνιστικότερης ευρωπαϊκής 
διαστημικής ισχύος.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_565/MEX_2
2_565_EN.pdf 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ :  
 https://spaceconference.eu/programme/ 
Όλες οι ομιλίες θα καταστούν διαθέσιμες στο EbS μετά την εκφώνησή τους. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://reopen.europa.eu/el/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_544/STATEMENT_22_544_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_544/STATEMENT_22_544_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_6216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870968/coronavirus-free-movement-factsheet-2022.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870968/coronavirus-free-movement-factsheet-2022.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6215
https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://reopen.europa.eu/el/
http://www.spaceconference.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_565/MEX_22_565_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_565/MEX_22_565_EN.pdf
https://spaceconference.eu/programme
https://spaceconference.eu/programme/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20220125
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65. Ο Επίτροπος κ. Βάρχεϊ σε διήμερη επίσκεψη στην Ουκρανία 
 
Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2022 

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης κ. Όλιβερ Βάρχεϊ θα βρίσκεται στο Κίεβο στις 26-27 
Ιανουαρίου. Όπως ανακοίνωσε η Προέδρος κ. φον ντερ Λάιεν, η επίσκεψη σηματοδοτεί τη 
σταθερή δέσμευση της ΕΕ για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και για 
τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.  
Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα οφέλη του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ για 
την ανατολική εταιρική σχέση όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη 
μακροπρόθεσμη ανάκαμψη της Ουκρανίας, μέσω της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας, της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, της οικονομικής μετάβασης για τις αγροτικές περιοχές, της 
ενεργειακής απόδοσης και της ψηφιοποίησης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_565/MEX_2
2_565_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-
region/ukraine_en 
Σχετικά βίντεο της επίσκεψης θα είναι διαθέσιμα στο EbS.  
________________________________________________________________________________ 

66. Το μέλλον της Ευρώπης: Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή κορυφαία πρόκληση 
για την ΕΕ 

Βρυξέλλες,  25 Ιανουαρίου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δημοσιεύουν ένα κοινό ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το 
μέλλον της Ευρώπης. 
-Εννέα στους 10 νέους Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους (91 % των ατόμων ηλικίας 
15-24 ετών), ενώ το αίσθημα αυτό το συμμερίζεται το 87 % του συνόλου των ερωτηθέντων 
- Το 81 % των ερωτηθέντων δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη ζωή τους στην ΕΕ 
- Το 68 % των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η ΕΕ είναι τόπος σταθερότητας σε έναν ταραγμένο 
κόσμο· ενώ το 67 % συμφωνεί ότι το σχέδιο της ΕΕ προσφέρει μια μελλοντική προοπτική για τη 
νεολαία της Ευρώπης 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_447/IP_22_447
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το μέλλον της Ευρώπης (Ιανουάριος 2022) 
Ευρωβαρόμετρο – Η κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
________________________________________________________________________________ 

67. Η Επιτροπή προτείνει διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών για όλους 
τους κατοίκους της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_545
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_186_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1356457_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_186_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1356457_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_565/MEX_22_565_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_565/MEX_22_565_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/ukraine_el
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/ukraine_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/ukraine_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20220126
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_447/IP_22_447_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_447/IP_22_447_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
http://www.europa.eu/eurobarometer
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Βρυξέλλες,  26 Ιανουαρίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν 
διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ. 
 
Το σχέδιο διακήρυξης σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές αποσκοπεί να 
δώσει σε όλους/-ες ένα σαφές σημείο αναφοράς σχετικά με το είδος του ψηφιακού 
μετασχηματισμού που προωθεί και υπερασπίζεται η Ευρώπη. Θα αποτελέσει επίσης οδηγό για 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για τις επιχειρήσεις κατά την ενασχόλησή τους με νέες 
τεχνολογίες. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, 
καθώς και οι ευρωπαϊκές αξίες που εκφράζουν οι αρχές της, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά στο 
διαδίκτυο, όπως γίνονται ήδη εκτός διαδικτύου. Μόλις εγκριθεί από όλα τα μέρη, η διακήρυξη θα 
καθορίσει επίσης την προσέγγιση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα προωθήσει η ΕΕ σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_452/IP_22_452
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την υιοθέτηση 
ευρωπαϊκής διακήρυξης σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές 
Ενημερωτικό δελτίο για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές για όλους τους 
κατοίκους της ΕΕ 
Ψηφιακή Πυξίδα: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία 
Ανακοίνωση σχετικά με την πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
Δήλωση του Τάλιν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
Διακήρυξη του Βερολίνου για την ψηφιακή κοινωνία και την ψηφιακή διακυβέρνηση με βάση τις 
αξίες 
Δήλωση της Λισαβόνας — Ψηφιακή δημοκρατία με σκοπό 
________________________________________________________________________________ 

68. Δήλωση της προέδρου της Επιτροπής, κ. φον ντερ Λάιεν, ενόψει της Διεθνούς Ημέρας 
Μνήμης του Ολοκαυτώματος 

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2022 

Στις 27 Ιανουαρίου εορτάζουμε την 77η επέτειο της απελευθέρωσης του ναζιστικού στρατοπέδου 
συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 
Θυμόμαστε όλους όσοι επιβίωσαν και τα εκατομμύρια Εβραίων γυναικών, ανδρών και παιδιών, 
καθώς και όλα τα άλλα θύματα που δολοφονήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς. Σε πολλές 
τελετές σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, θα απαγγελθούν τα ονόματά τους και θα 
ανακληθούν στη μνήμη οι ζωές τους. 
Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί επίσης την 80ή επέτειο της διάσκεψης της Βάνζεε, της συνάντησης 
που σφράγισε την τύχη των Εβραίων της Ευρώπης. Στη συνάντηση αυτή, οι ναζί σχεδίασαν τη 
συστηματική αναζήτηση των Εβραίων σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την εξόντωση του 
εβραϊκού λαού. 
Το Ολοκαύτωμα ήταν μια ευρωπαϊκή καταστροφή. Στην καταστροφή αυτή οδήγησε ο 
αντισημιτισμός. Ο αντισημιτισμός αρνείται στους Εβραίους την ιδιότητα του ανθρώπου. Στη 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/733938
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_452/IP_22_452_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_452/IP_22_452_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/733938
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/733938
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/733494
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/733494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4630
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass/digital-principles/library-video/lisbon-declaration-digital-democracy-purpose
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ναζιστική Γερμανία, η απαξίωση αυτή άνοιξε την πόρτα στο Ολοκαύτωμα. 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_22_542/ST
ATEMENT_22_542_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δραστηριότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού 
________________________________________________________________________________ 

69. Η ΕΕ θέτει υπό αμφισβήτηση στον ΠΟΕ τους περιορισμούς των εισαγωγών από την Αίγυπτο 

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2022 

Η ΕΕ ζήτησε τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ) με σκοπό την επίλυση διαφορών με την Αίγυπτο σχετικά με τις απαιτήσεις της τελευταίας 
για υποχρεωτική καταχώριση των εισαγωγών. Η ΕΕ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις αυτές παραβιάζουν 
τους κανόνες του ΠΟΕ, διότι θέτουν περιορισμούς στις εισαγωγές ευρέος φάσματος 
εμπορευμάτων, από τα γεωργικά προϊόντα έως τις οικιακές συσκευές. 
Οι εξαγωγές του ευρέος φάσματος των οικείων εμπορευμάτων από την ΕΕ στην Αίγυπτο 
μειώθηκαν κατά 40 % μετά την επιβολή των απαιτήσεων υποχρεωτικής καταχώρισης των 
εισαγωγών το 2016. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_578/IP_22_578
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Η επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ με λίγα λόγια 
________________________________________________________________________________ 

70. Η ΕΕ προσφεύγει κατά της Κίνας στον ΠΟΕ για τους εμπορικούς περιορισμούς που έχει 
επιβάλει στη Λιθουανία 

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022 

Η ΕΕ κίνησε διαδικασία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας λόγω των εμπορικών πρακτικών της που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος 
της Λιθουανίας, οι οποίες πλήττουν επίσης άλλες εξαγωγές από την ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι 
ενέργειες αυτές, οι οποίες φαίνεται να συνιστούν παράνομη διακριτική μεταχείριση βάσει των 
κανόνων του ΠΟΕ, βλάπτουν εξαγωγείς τόσο στη Λιθουανία όσο και αλλού στην ΕΕ, καθώς 
στοχοποιούν επίσης προϊόντα με λιθουανικό περιεχόμενο τα οποία εξάγονται από άλλες χώρες 
της ΕΕ. Καθώς οι προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος σε διμερές επίπεδο απέτυχαν, η ΕΕ 
προσέφυγε στην κίνηση διαδικασίας επίλυσης διαφορών κατά της Κίνας. Οι διαβουλεύσεις στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ που ξεκίνησαν σήμερα αποτελούν το πρώτο βήμα στη διαδικασία αυτή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_627/IP_22_627
_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_542/STATEMENT_22_542_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_542/STATEMENT_22_542_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_578/IP_22_578_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_578/IP_22_578_EL.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_627/IP_22_627_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_627/IP_22_627_EL.pdf


01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 - 39 

Για περισσότερες πληροφορίες  
Αίτηση για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων 
Επεξηγηματικό γράφημα της διαδικασίας 
Ιστοσελίδα για την πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού 
________________________________________________________________________________ 

71. Η ΕΕ εξαγγέλλει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 175 εκατ. ευρώ για τη Δυτική και Κεντρική 
Αφρική 

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022 

Η ΕΕ επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη της προς τα ευάλωτα άτομα στις χώρες της Δυτικής και 
Κεντρικής Αφρικής με προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 175 εκατ. ευρώ το 2022. Η 
χρηματοδότηση θα διατεθεί σε ανθρωπιστικά έργα στις ακόλουθες οκτώ χώρες: Μπουρκίνα 
Φάσο (23,5 εκατ. ευρώ), Καμερούν (16 εκατ. ευρώ), Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (17 εκατ. 
ευρώ), Τσαντ (26,5 εκατ. ευρώ), Μαλί (25 εκατ. ευρώ), Μαυριτανία (8,5 εκατ. ευρώ), Νίγηρας 
(24 εκατ. ευρώ) και Νιγηρία (34 εκατ. ευρώ). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_628/IP_22_628
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικά δελτία για την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ:  
Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,  
Τσαντ, Μαλί, Μαυριτανία, Νίγηρας, Νιγηρία, Σαχέλ 
________________________________________________________________________________ 

72. Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας 

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022 

Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές στις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας 
(CEEAG); Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν το πλαίσιο για την αποτελεσματική στήριξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας από τις δημόσιες αρχές, με τις ελάχιστες 
δυνατές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_566/QAND
A_22_566_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1 δις. ευρώ σε ενεργειακές υποδομές για τη στήριξη της Πράσινης 
Συμφωνίας 

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/160022.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/160023.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_628/IP_22_628_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_628/IP_22_628_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/burkina-faso_en
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/cameroon_en
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/central-african-republic_en
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/chad_en
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/mali_en
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/mauritania_en
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/niger_en
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/nigeria_en
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/sahel_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_566/QANDA_22_566_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_566/QANDA_22_566_EL.pdf
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Οι χώρες της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής για επένδυση 1,077 δισ. 
ευρώ σε 5 διασυνοριακά έργα υποδομών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ) για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Ο ΜΣΕ θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
τέσσερα έργα κατασκευής και μία μελέτη. Το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης θα διατεθεί στο 
έργο «EuroAsia Interconnector» (657 εκατ. ευρώ) για τη στήριξη της πρώτης διασύνδεσης 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Κύπρου και του ευρωπαϊκού δικτύου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/info/news/eu-invests-over-eu-1-billion-clean-energy-infrastructure-support-
green-deal-2022-jan-26_en 
 
Σχετικοί σύνδεσμοι: 
Ενεργειακές υποδομές (μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη») 
Πλατφόρμα Διαφάνειας ΕΚΕ — διαδραστικός χάρτης 
Επισκόπηση των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» — 
Ενέργεια κατά την περίοδο 2014-2020 
Άρθρο: Προσαρμογή των ενεργειακών υποδομών της ΕΕ στην κλιματική ουδετερότητα 
________________________________________________________________________________ 
 
74. Προστασία των καταναλωτών: To WhatsApp πρέπει να παρέχει καλύτερη ενημέρωση 
στους καταναλωτές για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων  
 
Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών (CPC) 
απέστειλαν επιστολή στην εταιρεία WhatsApp, ζητώντας της να διευκρινίσει τις αλλαγές που 
επέφερε το 2021 στους όρους χρήσης και στην πολιτική περί ιδιωτικότητας και να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22
_642_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους συνεργασίας της Επιτροπής με τις αρχές 
προστασίας των καταναλωτών για τη διερεύνηση και καταπολέμηση των παραβιάσεων της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/live-
work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-
actions/social-media-and-search-engines_en 
________________________________________________________________________________ 
 
75. Παραπληροφόρηση για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού: οι διαδικτυακές πλατφόρμες 
έλαβαν νέα μέτρα στο τέλος του προηγούμενου έτους 
 
Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εκθέσεις των Google, Facebook, Microsoft, TikTok και Twitter σχετικά 
με τα μέτρα που έλαβαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021 κατά της παραπληροφόρησης 
για τον κορονοϊό, ως υπογράφοντα μέρη του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.  

https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility_el
https://ec.europa.eu/info/news/eu-invests-over-eu-1-billion-clean-energy-infrastructure-support-green-deal-2022-jan-26_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-invests-over-eu-1-billion-clean-energy-infrastructure-support-green-deal-2022-jan-26_en
https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility_el
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/476275e4-c1f7-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/476275e4-c1f7-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/news/in-focus-making-eus-energy-infrastructure-fit-climate-neutrality-2021-jun-15_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22_642_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22_642_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/social-media-and-search-engines_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/social-media-and-search-engines_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/social-media-and-search-engines_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/social-media-and-search-engines_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/734139
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
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Οι συζητήσεις για την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας συνεχίζονται. Ο νέος κώδικας, 
σύμφωνα με το έγγραφο καθοδήγησης που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, θα πρέπει να υποβληθεί 
έως το τέλος Μαρτίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22
_642_EN.pdf 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις εκθέσεις των πλατφορμών εδώ : https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/fighting-covid-19-disinformation-reports-november-and-
december-actions 
________________________________________________________________________________ 
 
76. O Επίτροπος Βάρχεϊ επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία σε διήμερη 
επίσκεψη 
 
Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022 
 
Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης κ. Όλιβερ Βάρχεϊ πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο 
Κίεβο, για να επιβεβαιώσει την ισχυρή στήριξη της ΕΕ στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα 
και την κοινωνικοοικονομική ανθεκτικότητα της Ουκρανίας με μια νέα δέσμη χρηματοδοτικής 
συνδρομής, την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22
_642_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία είναι διαθέσιμες στο 
σχετικό ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/871029/EU_solidarity_with_
Ukraine.pdf.pdf 
Φωτογραφίες είναι διαθέσιμες στο EbS.  
________________________________________________________________________________ 
 
77. Η Επίτροπος Γκαμπριέλ στην άτυπη σύνοδο υπουργών παιδείας και νεολαίας στο 
Στρασβούργο 
 
Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Επίτροπος κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ συμμετείχε στην άτυπη σύνοδο υπουργών παιδείας και 
νεολαίας, την οποία διοργάνωσε η γαλλική Προεδρία στο Στρασβούργο. Για την έναρξη του 
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, η άτυπη υπουργική σύνοδος προσκάλεσε νέους εκπροσώπους από 
κάθε κράτος μέλος να προτείνουν χειροπιαστές λύσεις για τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και 
της βιώσιμης ανάπτυξης.  
Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα προσδιορίζει τις αναγκαίες ικανότητες 
για την οικολογική μετάβαση, όπως το κριτικό πνεύμα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, ο σεβασμός 
της φύσης και η κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν οι καθημερινές πράξεις και αποφάσεις 
μας στο περιβάλλον και στο κλίμα. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22_642_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22_642_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/734139
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/fighting-covid-19-disinformation-reports-november-and-december-actions
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/fighting-covid-19-disinformation-reports-november-and-december-actions
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/fighting-covid-19-disinformation-reports-november-and-december-actions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/STATEMENT_22_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22_642_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22_642_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/871029/EU_solidarity_with_Ukraine.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/871029/EU_solidarity_with_Ukraine.pdf.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-053321
https://www.education.gouv.fr/reunion-informelle-des-ministres-de-l-education-et-la-jeunesse-sur-l-engagement-des-jeunes-au-niveau-326951
https://www.education.gouv.fr/reunion-informelle-des-ministres-de-l-education-et-la-jeunesse-sur-l-engagement-des-jeunes-au-niveau-326951
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22
_642_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
78. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Νέοι κανόνες για τη βελτίωση των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2022 
 
Από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου οι διαδικασίες αξιολόγησης και εποπτείας των κλινικών 
δοκιμών θα εναρμονιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως μέσω ενός συστήματος πληροφοριών για 
τις κλινικές δοκιμές (CTIS) το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.  
Από αυτή την ημερομηνία θα τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές. Ο 
κανονισμός θα βελτιώσει τον τρόπο διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ, διασφαλίζοντας 
τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας για τους συμμετέχοντες και αυξημένη διαφάνεια των 
πληροφοριών σχετικά με τις δοκιμές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22
_670_EN.pdf 
 
Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_658/S
TATEMENT_22_658_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Eurostat: Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις των στατιστικών ενέργειας για να στηρίξει την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
 
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πλέον ευρεία τροποποίηση του κανονισμού για τις 
στατιστικές ενέργειας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Στόχος είναι η περαιτέρω στήριξη 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Χάρη στην τροποποίηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον 
Φεβρουάριο, θα συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία για την παρακολούθηση διάφορων 
πολιτικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
όπως η Ενεργειακή Ένωση, η δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % («Fit for 55»), η 
στρατηγική για το υδρογόνο και η πρωτοβουλία για τις μπαταρίες. Τα νέα στατιστικά στοιχεία θα 
καταστούν για πρώτη φορά διαθέσιμα το 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_658/S
TATEMENT_22_658_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/cn-20220128-1 
________________________________________________________________________________ 
 

80. Κτηνιατρικά φάρμακα: Νέοι κανόνες τίθενται σε εφαρμογή για την προώθηση της υγείας 
των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22_642_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_642/MEX_22_642_EN.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/clinical-trial
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/clinical-trial
https://ec.europa.eu/health/medicinal-products/clinical-trials_el
https://ec.europa.eu/health/system/files/2016-11/reg_2014_536_el_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_658
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_658/STATEMENT_22_658_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_658/STATEMENT_22_658_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/energy-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_658/STATEMENT_22_658_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_658/STATEMENT_22_658_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/cn-20220128-1
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/cn-20220128-1
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Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2022 
 
Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής, εφαρμόζεται στην ΕΕ αναθεωρημένη 
νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η νομοθεσία αυτή, η οποία εγκρίθηκε πριν από τρία 
χρόνια, αποτελεί πλέον ακρογωνιαίο λίθο για τη στήριξη της επίτευξης των στόχων που 
καθορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «Μία υγεία» και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα 
στο πιάτο» κατά της μικροβιακής αντοχής. Η νομοθεσία ενισχύει επίσης τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ 
σε παγκόσμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22
_670_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πλήρη δήλωση :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_663/IP_22_663
_EN.pdf 
και στις σχετικές ερωταπαντήσεις μας : https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-
meds-med-feed_en 
________________________________________________________________________________ 
 
81. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την υπό όρους εξαγορά της Kustomer από τη Meta 
(πρώην Facebook) 
 
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την 
προτεινόμενη εξαγορά της Kustomer από τη Meta (πρώην Facebook). Η έγκριση τελεί υπό τον 
όρο της πλήρους τήρησης των δεσμεύσεων που πρότεινε η Meta. Της απόφασης προηγήθηκε 
διεξοδική έρευνα σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά της Kustomer από τη Meta. Η Meta και η 
Kustomer δραστηριοποιούνται σε κάθετα συνδεδεμένες αγορές. Η έρευνα της Επιτροπής εστίασε 
στο κατά πόσον η Meta ενδέχεται να θέσει σε μειονεκτική θέση τους ανταγωνιστικούς της 
Kustomer παρόχους εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών λογισμικού διαχείρισης 
πελατειακών σχέσεων (CRM).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22
_670_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο  εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_652/IP_22_65
2_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
82. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων «Fit for Future» υλοποιεί τους στόχους του 2021 και ανανεώνει 
τις φιλοδοξίες της για την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2022 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0006
https://ec.europa.eu/health/system/files/2020-01/amr_2017_action-plan_0.pdf
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_663/IP_22_663_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_663/IP_22_663_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed_el
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed_en
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_652
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_652/IP_22_652_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_652/IP_22_652_EN.pdf
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Η πλατφόρμα «Fit for Future», η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που βοηθά την 
Επιτροπή να απλουστεύσει τη νομοθεσία της ΕΕ, πραγματοποιεί την τέταρτη σύνοδο ολομέλειας, 
υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Σέφτσοβιτς. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εγκρίνει ένα νέο 
κατάλογο θεμάτων (ο οποίος σύντομα θα είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο) επί των οποίων η 
πλατφόρμα θα εργαστεί και θα γνωμοδοτήσει το 2022. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ευρύτερο 
θέμα της ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας μεταξύ της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης μέσω 
της απλούστευσης της νομοθεσίας. Ο κατάλογος αυτός, ο οποίος καλύπτει και την υπάρχουσα 
νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς της φορολογίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της 
ενέργειας, των χημικών ουσιών και της σπατάλης τροφίμων, βασίζεται σε προτάσεις των μελών 
της πλατφόρμας, του κοινού, σε διαβουλεύσεις με το δίκτυο απεσταλμένων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και με το δίκτυο τοπικών και περιφερειακών αρχών RegHub.  
 
Ο καθένας μπορεί να υποβάλει προτάσεις για την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ μέσω της δικτυακής πύλης : 
«Πείτε την άποψή σας», «Απλούστευση!»  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_el 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22
_670_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
83. Βιοποικιλότητα: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις νέες 
προστατευόμενες περιοχές που θα συμβάλουν ώστε η ευρωπαϊκή φύση να μπει σε πορεία 
αποκατάστασης έως το 2030 
 
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό και τον 
χαρακτηρισμό νέων προστατευόμενων φυσικών περιοχών στην ΕΕ, καθώς και σχετικά με τη 
διαχείριση των υφιστάμενων και μελλοντικών προστατευόμενων περιοχών. Η στρατηγική της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 — μια βασική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας — έχει ως στόχο να θέσει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε τροχιά ανάκαμψης έως 
το 2030. Για να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, η στρατηγική αποσκοπεί στην 
προστασία τουλάχιστον του 30% της ξηράς και των θαλασσών της ΕΕ έως το 2030.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22
_670_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/environment/news/protecting-biodiversity-commission-advises-how-
designate-additional-protected-areas-2022-01-28_en 
________________________________________________________________________________ 
 
84. Κοινή δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου Μπάιντεν σχετικά με τη 
συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια 
 
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/info/files/2022-annual-work-programme-fit-future-platform_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-envoys-network_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-envoys-network_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_el
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/protecting-biodiversity-commission-advises-how-designate-additional-protected-areas-2022-01-28_el
https://ec.europa.eu/environment/news/protecting-biodiversity-commission-advises-how-designate-additional-protected-areas-2022-01-28_en
https://ec.europa.eu/environment/news/protecting-biodiversity-commission-advises-how-designate-additional-protected-areas-2022-01-28_en
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«Είμαστε προσηλωμένοι από κοινού στην ενεργειακή ασφάλεια και βιωσιμότητα της Ευρώπης και 
στην επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Συμμεριζόμαστε επίσης τον 
στόχο της διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας και της σταδιακής ένταξης της 
Ουκρανίας στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. 
Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ενέργειας ΗΠΑ-
ΕΕ για την ενεργειακή πολιτική, την απανθρακοποίηση και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι 
δεσμεύσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού μέσω 
της καθαρής ενέργειας, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και 
της τεχνολογίας, ανοίγουν τον δρόμο για την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση της εξάρτησης 
από τα ορυκτά καύσιμα. Οι σημερινές προκλήσεις κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας 
καταδεικνύουν τη σημασία της δέσμευσής μας να επιταχύνουμε και να διαχειριστούμε 
προσεκτικά τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην καθαρή ενέργεια. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_664/S
TATEMENT_22_664_EN.pdf 
Η δήλωση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. 
________________________________________________________________________________ 
 
85. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη για τους βιώσιμους 
κύκλους άνθρακα 
 
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2022 
 
Τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη για τους βιώσιμους κύκλους 
άνθρακα. Θα συμμετάσχουν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κ. Φρανς Τίμερμανς, και ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Γιάνους 
Βοϊτσεχόφσκι, καθώς και η Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας κ. Barbara Pompili και 
ο Υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας κ. Julien Denormandie.  
Η διάσκεψη θα φέρει σε επαφή φορείς λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες από 
διαφορετικούς χώρους για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους ενόψει της ρυθμιστικής 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα που έχει 
προγραμματιστεί για το τέλος του έτους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22
_670_EN.pdf 
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάσκεψη ζωντανά τη Δευτέρα, από τις 11:00 π.μ. (ώρα 
Ελλάδος), εδώ : https://sustainable-carbon-cycles-conference.b2match.io/livestage?location_id=9430 

 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε στη διάσκεψη, κάντε κλικ εδώ : 
https://sustainable-carbon-cycles-conference.b2match.io/ 
________________________________________________________________________________ 
 

86. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Αύριο αρχίζει η περίοδος αποδοχής 270 ημερών για 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_664/STATEMENT_22_664_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_664/STATEMENT_22_664_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_664
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_664
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_22_664
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_670/MEX_22_670_EN.pdf
https://sustainable-carbon-cycles-conference.b2match.io/livestage?location_id=9430
https://sustainable-carbon-cycles-conference.b2match.io/livestage?location_id=9430
https://sustainable-carbon-cycles-conference.b2match.io/
https://sustainable-carbon-cycles-conference.b2match.io/
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Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2022 
 
Από την 1η Φεβρουαρίου, αρχίζουν να ισχύουν νέοι κανόνες όσον αφορά την τυποποιημένη 
περίοδο αποδοχής των 270 ημερών για τα ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού COVID της ΕΕ, τα 
οποία χρησιμοποιούνται για ταξίδια εντός της ΕΕ.  
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που ορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
της 21ης Δεκεμβρίου 2021, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδέχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού 
για περίοδο 270 ημερών (9 μηνών) από την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς εμβολιασμού. Για 
εμβόλια μίας δόσης, αυτό σημαίνει 270 ημέρες από την πρώτη και μόνη δόση. Για εμβόλια δύο 
δόσεων, σημαίνει 270 ημέρες από τη δεύτερη δόση ή, ανάλογα με την εθνική στρατηγική 
εμβολιασμού, από την πρώτη και μόνη δόση μετά την ανάρρωση από τον ιό. Τα κράτη μέλη δεν 
θα πρέπει να προβλέπουν διαφορετική περίοδο αποδοχής για τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η τυποποιημένη περίοδος αποδοχής δεν ισχύει για τα πιστοποιητικά των αναμνηστικών 
δόσεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_685/MEX_2
2_685_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι διαθέσιμες 
στον ειδικό ιστότοπο : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-
covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el 
________________________________________________________________________________ 
 
87. Η Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους 
στον τουριστικό τομέα 
 
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2022 
 
Ο τομέας του τουρισμού, οι ευρωπαϊκές ενώσεις συντονισμού του τουρισμού, οι πάροχοι 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, συγκρότησαν μια ευρεία σύμπραξη δεξιοτήτων για το τουριστικό 
οικοσύστημα της ΕΕ. 
Τα μέλη της σύμπραξης συμφώνησαν επί συγκεκριμένων δεσμεύσεων και δεικτών που έχουν 
στόχο να βοηθήσουν τους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες κατά τα επόμενα έτη. Σε αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται ψηφιακές, πράσινες και 
κοινωνικές δεξιότητες, όπως η κατάρτιση στην εξυπηρέτηση πελατών και γλωσσικές δεξιότητες 
που μπορούν να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα στον εν λόγω τομέα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_685/MEX_2
2_685_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Ασφάλεια: Από την 1η Φεβρουαρίου ισχύουν διεξοδικότεροι έλεγχοι των αδειών 
πυροβόλων όπλων   
 
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2022 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_685/MEX_22_685_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
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Αρχίζουν να ισχύουν νέοι κανόνες για τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου.  
 
Όταν κάποιο άτομο υποβάλλει αίτημα για άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές πλέον θα μπορούν, χρησιμοποιώντας το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική 
Αγορά, να επαληθεύουν αν έχει ήδη απορριφθεί αίτημα για παρόμοια άδεια σε άλλο κράτος 
μέλος. Έτσι θα εμποδίζονται απόπειρες παράκαμψης των απαγορεύσεων κατοχής πυροβόλου 
όπλου μέσω αναζήτησης ευνοϊκότερης αντιμετώπισης σε άλλο κράτος μέλος.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_685/MEX_2
2_685_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R1423
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_685/MEX_22_685_EN.pdf
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