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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
1. Κορονοϊός: Οι Επίτροποι Κυριακίδου και Μπρετόν συμμετέχουν σε τηλεδιάσκεψη για τα 

εμβόλια και τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19 
 

2. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 10,2 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη αυτοαπασχολούμενων και επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του 
κορονοϊού. 
 

3. Η δεύτερη επέτειος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ιαπωνίας σηματοδοτείται με την 
περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών. 
 

4. Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με 
την έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου. 
 

5. Η Επιτροπή εκταμιεύει 14 δισ. ευρώ σε εννέα κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE. 
 

6. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Μια νέα προσέγγιση της ΕΕ στην 
πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη. 
 

7. Η Επιτροπή αναθέτει στον οργανισμό της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια να αναπτύξει ένα 
σύστημα πιστοποίησης για τα δίκτυα 5G. 
 

8. Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών για μη μεταφορά 
νέων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. 
 

9. Το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie στηρίζει την κατάρτιση περίπου 1.200 ερευνητών 
με 100 εκατ. ευρώ. 
 

10. Ρωσία: o Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Τζουζέπ Μπορέλ ταξιδεύει στη Μόσχα. 
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11. Σχέδιο δράσης SAMIRA: Η ραδιολογική και πυρηνική τεχνολογία αξιοποιούνται για τη 

στήριξη του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. 
 

12. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο δράσης SAMIRA. 
 

13. Κοινή δήλωση ενόψει της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων. 
 

14. «Η δεκαετία του 2020 μπορεί να αποτελέσει την Ψηφιακή Δεκαετία της Ευρώπης», 
σύμφωνα με την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν. 
 

15. “Taste the Ocean’’: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι μεγάλοι σεφ μάς παροτρύνουν να 
καταναλώνουμε βιώσιμα ψάρια και θαλασσινά. Ο γνωστός chef Γιώργος Τσούλης 
εκπροσωπεί την Ελλάδα. 
 

16. Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021: Ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά και τους νέους. 
 

17. Ισότητα: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 
 

18. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 328 Εκατ. ευρώ για τη στήριξη 1.630 έμπειρων 
ερευνητών στην Ευρώπη και αλλού. 
 

19. Νότια Γειτονία: η ΕΕ προτείνει νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο. 
 

20. Εμβόλια COVID-19: δημοσιεύτηκε η σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Sanofi-GSK. 
 

21. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα βραβεία REGIOSTARS 2021. 
 

22. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

23. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή αποδέχεται τις δεσμεύσεις της Aspen για μείωση 
κατά 73 % των τιμών έξι αντικαρκινικών φαρμάκων εκτός πατέντας για να αποφευχθεί 
υπερβολική τιμολόγηση. 
 

24. «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το περιβάλλον και οι θάλασσές μας» Διάλογος Πολιτών 
με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους  Σινκέβιτσους. 
 

25. Κορονοϊός: Η ΕΕ αποστέλλει επιπλέον ιατρικό υλικό σε γειτονικές χώρες. 
 

26. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την Στρατηγική Εμβολιασμού της ΕΕ στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

27. Γεωργία: η Επιτροπή εγκρίνει τρεις νέες γεωγραφικές ενδείξεις από την Κύπρο και την 
Κροατία. 
 



2  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 3 

28. Επιστροφή και επανεισδοχή: βελτίωση της συνεργασίας εντός της ΕΕ και με εξωτερικούς 
εταίρους. 
 

29. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2021: παρά τον δύσκολο χειμώνα, υπάρχει φως στην 
άκρη του τούνελ. 
 

30. O Eπίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς στη Βουλή των Ελλήνων για την  « Πρώτη 
ετήσια έκθεση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ε.Ε.» 
 

31. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 κλείνει 30 χρόνια προσφοράς. 
 

32. Αποκλίνουσες δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη αποκαλύπτει νέα έκθεση του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών. 
 

33. H χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αυτόνομη οδήγηση ενέχει κινδύνους 
κυβερνοασφάλειας. 
 

34. Η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον, προϋπόθεση για τα έργα 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 

35. Ισχυρά μέτρα της ΕΕ για την επιβολή των εμπορικών κανόνων τίθενται σε ισχύ. 
 

36. Συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN  στις 15-16 Φεβρουαρίου 2021 
 

37. «Ελλάδα-ΕΕ : 40 χρόνια πιο δυνατοί μαζί» Πανηγυρική συνεδρίαση στη Βουλή των 
Ελλήνων, 18 Φεβρουαρίου, 17:00 
 

38. Μετανάστευση: H Επίτροπος Γιούανσον επισκέπτεται τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την 
Αλβανία. 
 

39. Απαλλαγή των αεροπορικών εταιρειών από κανόνες που αφορούν τον χρόνο χρήσης στα 
αεροδρόμια. 
 

40. Κορονοϊός: προετοιμασία της Ευρώπης για την αυξημένη απειλή των παραλλαγών. 
 

41. Πρόγραμμα Life: η ΕΕ επενδύει 121 εκατ. ευρώ σε έργα για το περιβάλλον, τη φύση και τη 
δράση για το κλίμα. 
 

42. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει δεύτερη σύμβαση με τη Moderna για την εξασφάλιση 
άλλων 300 εκατομμυρίων δόσεων. 
 

43. Μια ανανεωμένη πολυμερής προσέγγιση για τον 21ο αιώνα: το θεματολόγιο της ΕΕ. 
 

44. Η Επιτροπή παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα. 
 

45. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εκκολαπτήριο HERA — Προνοώντας μαζί έναντι της απειλής 
των παραλλαγών της νόσου COVID-19 
 

46. Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
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47. Η Επιτροπή χαράσσει πορεία για μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική της ΕΕ. 

 

48. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική. 
 

49. Η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» στην Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. 
 

50. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις 19,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ΚΤΕΛ στην 
Ελλάδα. 
 

51. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και οι Επίτροποι Γκαμπριέλ και Σμιτ συμμετέχουν στην άτυπη 
σύνοδο των υπουργών Παιδείας. 
 

52. Κορονοϊός: η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ συμφώνησε επί ενός ενιαίου 
καταλόγου γρήγορων τεστ αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 
 

53. «Ελλάδα-ΕΕ : 40 χρόνια πιο δυνατοί μαζί» Έναρξη εκδηλώσεων & παρουσίαση λογοτύπου 
στη Βουλή των Ελλήνων. 
 

54. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους εμβολιασμούς στα Δυτικά Βαλκάνια με άλλα 7 εκατ. €. 
 

55. Τρίμηνη παράταση στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών λόγω COVID-19 
 

56. Προστασία δεδομένων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία σχετικά με τις ροές 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 

57. Η ΕΕ διπλασιάζει τη συνεισφορά της στον COVAX σε 1 δισ. €, για την εξασφάλιση ασφαλών 
και αποτελεσματικών εμβολίων για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
 

58. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» δρομολογούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. 
 

59. Βιομηχανία της ΕΕ: η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση των συνεργειών 
μεταξύ της μη στρατιωτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας. 
 

60. Δήλωση της αντιπροέδρου κ. Γιούροβα και του επιτρόπου κ. Ρεντέρς σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα θύματα εγκληματικών πράξεων. 
 

61. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 

62. Καθαρή κινητικότητα: Νέα έκθεση σχετικά με τους συντελεστές συμμόρφωσης για τις 
εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. 
 

63. Εγκαινιάζεται η Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα 
των Πόρων. 
 

64. Προκηρύσσεται μελέτη σχετικά με την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης. 
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65. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που 
αφορούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
 

66. Η ΕΕ θα δημιουργήσει νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις και θα επενδύσει σχεδόν 10 δισ. ευρώ 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
 

67. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν εγκαινιάζει τις Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ: «Ας επιταχύνουμε 
την ανάκαμψη και ας καταστήσουμε την Ευρώπη ανταγωνιστικότερη σε παγκόσμιο 
επίπεδο.» 
 

68. Οικοδόμηση ενός μέλλοντος ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή — Μια νέα στρατηγική της 
ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
 

69. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή. 
 

70. Προστασία των ατόμων που εργάζονται σε πλατφόρμες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το πρώτο 
στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. 
 

71. Η Επιτροπή δημοσίευσε την 9η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. 
 

72. Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό που να εξασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες και οι 
ταξιδιώτισσες της ΕΕ εξακολουθούν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή. 
 

73. Νέος κανονισμός για την περιαγωγή — Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

74. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες λαμβάνουν μέτρα κατά της παραπληροφόρησης σχετικά με 
τα εμβόλια. 
 

75. Η γήρανση του πληθυσμού καθιστά αναγκαία την αύξηση της κινητικότητας εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας. 
 

76. Κορονοϊός: τα πρώτα ρομπότ απολύμανσης της ΕΕ φθάνουν στα νοσοκομεία. 
 

77. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: η Επιτροπή εγκαινιάζει «δομημένο διάλογο» για την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών στην προμήθεια φαρμάκων στην ΕΕ. 
 

78. Η Επιτροπή κινεί έρευνα για να αποφασίσει εάν θα παρατείνει το μέτρο διασφάλισης για 
τον χάλυβα. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Κορονοϊός: Οι Επίτροποι Κυριακίδου και Μπρετόν συμμετέχουν σε τηλεδιάσκεψη για τα 
εμβόλια και τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19 
 
Βρυξέλλες,  1 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου και ο Επίτροπος 
Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν συμμετέχουν σε τηλεδιάσκεψη σχετικά με τα εμβόλια και τον 



2  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 6 

εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, την οποία διοργανώνει η Καγκελάριος της Γερμανίας 
Άνγκελα Μέρκελ.  
 
Θα συζητήσουν τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19 σε όλο τον κόσμο, 
τη στήριξη της ΕΕ προς τους παρασκευαστές εμβολίων και τη σημασία της υλοποίησης των 
συμφωνιών προαγοράς. Μετά τη διάσκεψη, η Καγκελάριος Μέρκελ θα συντονίσει συνέντευξη 
Τύπου με περιφερειακές αρχές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_345/MEX_2
1_345_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 10,2 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη αυτοαπασχολούμενων και επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του 
κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  1 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 10,2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού.  
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που 
προορίζονται να καλύψουν μέρος των λειτουργικών δαπανών των δικαιούχων. Το πρόγραμμα 
αποτελείται από δύο μέτρα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_345/MEX_2
1_345_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι 
διαθέσιμες εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

3. Η δεύτερη επέτειος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ιαπωνίας σηματοδοτείται με την 
περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών 

Βρυξέλλες,  1 Φεβρουαρίου 2021 

Την 1η Φεβρουαρίου συμπληρώνονται δύο χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας 
οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας. Η μεικτή επιτροπή που συστάθηκε βάσει της 
συμφωνίας, υπό την κοινή προεδρία του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. 
Βάλντις Ντομπρόβσκις και του υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας κ. Τοσιμίτσου Μοτέγκι, 
γιορτάζει την επέτειο αυτή με την πραγματοποίηση σημαντικών βελτιώσεων στη συμφωνία. Κάθε 
πλευρά πέτυχε την προστασία 28 πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), ενώ το μεταξύ τους 
εμπόριο οίνου και οχημάτων θα διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_345/MEX_21_345_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_345/MEX_21_345_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_345/MEX_21_345_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_345/MEX_21_345_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0031.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_313/IP_21_313
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας 
Το εμπόριο ΕΕ-Ιαπωνίας στην πόλη σας 
Επιχειρήσεις της ΕΕ στην Ιαπωνία 
Κατάλογος γεωγραφικών ενδείξεων 
Ημερήσια διάταξη της μεικτής επιτροπής της ΣΟΕΣ μεταξύ ΕΕ-Ιαπωνίας 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την 
έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου 
 
Βρυξέλλες,  2 Φεβρουαρίου 2021 

Ενόψει της εκπόνησης της δεύτερης ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ξεκίνησε στοχευμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με την οποία τους 
ζητάει πληροφορίες σχετικά με εξελίξεις σχετικά με το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη και στην 
Ένωση.  
 
Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή τεκμηριωμένων στοιχείων σχετικά με τις εξελίξεις στο 
πεδίο, τις οποίες η Επιτροπή θα αξιοποιήσει για την αξιολόγηση.  
 
Η πρώτη έκθεση για το κράτος δικαίου που δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 αποτελούσε 
μια από τις βασικές πρωτοβουλίες του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2020. Η 
διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο ως τις 8 Μαρτίου 2021. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_381/MEX_2
1_381_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

5. Η Επιτροπή εκταμιεύει 14 δισ. ευρώ σε εννέα κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE 

Βρυξέλλες,  2 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 14 δισ. ευρώ σε εννέα κράτη μέλη με την τέταρτη δόση 
χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Πρόκειται για την 
πρώτη εκταμίευση το 2021. Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, το Βέλγιο έλαβε 2 δισ. ευρώ, η 
Κύπρος 229 εκατ. ευρώ, η Ουγγαρία 304 εκατ. ευρώ, η Λετονία 72 εκατ. ευρώ, η Πολωνία 4,28 
δισ. ευρώ, η Σλοβενία 913 εκατ. ευρώ, η Ισπανία 1,03 δισ. ευρώ, η Ελλάδα 728 εκατ. ευρώ και η 
Ιταλία 4,45 δισ. ευρώ. Και τα εννέα κράτη μέλη είχαν ήδη λάβει χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο του SURE το 2020, στο πλαίσιο μίας από τις τρεις πρώτες εκδόσεις και πράξεις 
εκταμίευσης που πραγματοποιήθηκαν το 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_309/IP_21_309
_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_313/IP_21_313_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_313/IP_21_313_EL.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/eu-japan-in-your-town/
https://www.eubusinessinjapan.eu/issues/economic-partnership-agreement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0031.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2042
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1756
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_381/MEX_21_381_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_381/MEX_21_381_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_309/IP_21_309_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_309/IP_21_309_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την τέταρτη έκδοση ομολόγων 
Κανονισμός SURE 
Ενημερωτικό δελτίο: SURE – Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και 
των θέσεων εργασίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

6. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Μια νέα προσέγγιση της ΕΕ στην 
πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη 

Βρυξέλλες,  3 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, 
το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, που συνιστά θεμελιώδη 
προτεραιότητα στον τομέα της υγείας για την Επιτροπή υπό την προεδρία της κ. φον ντερ Λάιεν 
και βασικό πυλώνα μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Με αφετηρία τις νέες τεχνολογίες, 
την έρευνα και την καινοτομία το σχέδιο για τον καρκίνο χαράσσει μια νέα προσέγγιση της ΕΕ 
όσον αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη. Το σχέδιο υιοθετεί μια ολιστική 
αντιμετώπιση της νόσου, από την πρόληψη έως την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών και των 
επιζώντων, με έμφαση στις δράσεις με τις οποίες η ΕΕ μπορεί να εξασφαλίσει προστιθέμενη αξία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_342/IP_21_342
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου 
Παράρτημα της ανακοίνωσης σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του 
καρκίνου 
Ενημερωτικό σημείωμα 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστοσελίδα σχετικά με το σχέδιο για τον καρκίνο 
Ευρωβαρόμετρο για το κάπνισμα 
Η πολιτική της ΕΕ για τον καρκίνο 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Η Επιτροπή αναθέτει στον οργανισμό της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια να αναπτύξει ένα 
σύστημα πιστοποίησης για τα δίκτυα 5G 
 
Βρυξέλλες,  3 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή ανέθεσε στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια  (ENISA) 
να προετοιμάσει το σύστημα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για τα δίκτυα 5G, το οποίο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_209
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R0672
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_342/IP_21_342_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_342/IP_21_342_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_344
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_341
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2240
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις τεχνικές αδυναμίες των 
δικτύων και θα ενισχύσει περαιτέρω την κυβερνοασφάλειά τους.  
 
Η πιστοποίηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας 
στα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες —επί του παρόντος, ωστόσο, υπάρχουν διάφορα 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας στην Ευρώπη για προϊόντα πληροφορικής, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G. Ένα ενιαίο κοινό σύστημα πιστοποίησης θα διευκόλυνε 
τις επιχειρήσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές τους και τους πελάτες στην κατανόηση των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_403/MEX_21_403_E
N.pdf 

 
Πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση των ικανοτήτων κυβερνοασφά-
λειας είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity 
και σχετικά με το πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας εδώ : 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-certification-framework 
________________________________________________________________________________ 

8. Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών για μη μεταφορά νέων 
κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες 

Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών για παράλειψη μεταφοράς 
νέων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
με σκοπό την ενίσχυση των επιλογών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, για παράδειγμα με 
την εξασφάλιση σαφέστερων συμβάσεων, ποιοτικών υπηρεσιών και ανταγωνιστικών αγορών. Ο 
κώδικας διασφαλίζει επίσης υψηλότερα πρότυπα για τις υπηρεσίες επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων πιο αποδοτικών και προσβάσιμων επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης. 
Επιπλέον, παρέχει στους φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να επωφελούνται από κανόνες 
που παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, καθώς και από 
ενισχυμένη κανονιστική προβλεψιμότητα, με αποτέλεσμα πιο καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες 
και υποδομές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_206/IP_21_206
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit 
Νέοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες: τελευταία μέτρα εντός της προθεσμίας μεταφοράς 
στο εθνικό δίκαιο – Δελτίο Τύπου 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_403/MEX_21_403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_403/MEX_21_403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-certification-framework
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-certification-framework
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018L1972
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_206/IP_21_206_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_206/IP_21_206_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-electronic-communications-code-updating-eu-telecom-rules
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018L1972
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2482
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2482
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9. Το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie στηρίζει την κατάρτιση περίπου 1.200 ερευνητών με 
100 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie θα στηρίξουν —με ποσό έως 100 
εκατ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας— 19 διδακτορικά και 24 μεταδιδακτορικά προγράμματα 
κατάρτισης ερευνητών εξαιρετικής ποιότητας από 11 κράτη μέλη της ΕΕ και 3 συνδεδεμένες 
χώρες.  

Οι χώρες με τα περισσότερα επιλεγέντα έργα είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιρλανδία. Με τα 
προγράμματα αυτά προάγεται η υψηλής ποιότητας κατάρτιση, εποπτεία και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας περίπου 1 200 άριστων επιστημόνων που διεξάγουν έρευνες σε ευρύ φάσμα 
επιστημονικών κλάδων, από την υγεία και την πληροφορική ως την προηγμένη μεταποίηση, την 
ενέργεια, την αγροτική ανάπτυξη και την προϊστορία. Θα υποστηριχθούν μέσω της δράσης MSCA-
COFUND, η οποία συγχρηματοδοτεί περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_417/MEX_2
1_417_EN.pdf  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και 
διεθνών προγραμμάτων είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Ρωσία: o Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Τζουζέπ Μπορέλ ταξιδεύει στη Μόσχα 

Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τζουζέπ Μπορέλ θα ταξιδέψει στη Ρωσία 
από απόψε, 4 Φεβρουαρίου, έως το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου.  

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της ΕΕ στη Ρωσία από το 
2017. Η επίσκεψη θα αποτελέσει ευκαιρία να συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με τον 
Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και άλλους Ρώσους συνομιλητές ενόψει της στρατηγικής 
συζήτησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, που έχει προγραμματιστεί για 
τον Μάρτιο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_417/MEX_2
1_417_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της 
αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Μόσχα.  
________________________________________________________________________________ 

11. Σχέδιο δράσης SAMIRA: Η ραδιολογική και πυρηνική τεχνολογία αξιοποιούνται για τη 
στήριξη του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου 

Βρυξέλλες,  5 Φεβρουαρίου 2021 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/co-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/co-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_417/MEX_21_417_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_417/MEX_21_417_EN.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/co-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/co-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_417/MEX_21_417_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_417/MEX_21_417_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/russia_en
https://eeas.europa.eu/delegations/russia_en
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Η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης SAMIRA, το στρατηγικό θεματολόγιο για τις ιατρικές 
εφαρμογές της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Το σχέδιο θα βελτιώσει τον συντονισμό της ΕΕ, και 
ταυτόχρονα θα διασφαλίσει ότι οι ραδιολογικές και πυρηνικές τεχνολογίες εξακολουθούν να 
ωφελούν την υγεία των πολιτών της ΕΕ και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του καρκίνου και 
άλλων ασθενειών. Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποτελεί την πρώτη συνέχεια του ευρωπαϊκού 
σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 3 
Φεβρουαρίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_265/IP_21_265
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο δράσης SAMIRA 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστοσελίδα για τις ιατρικές χρήσεις της ακτινοβολίας 
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου 
________________________________________________________________________________ 

12. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο δράσης SAMIRA 

Βρυξέλλες,  5 Φεβρουαρίου 2021 

1. Γιατί χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις ιατρικές εφαρμογές της τεχνολογίας 
ακτινοβολίας και της πυρηνικής τεχνολογίας; 

Η επιστήμη και η τεχνολογία ακτινολογίας και η πυρηνική επιστήμη και τεχνολογία παρέχουν 
ευρύ φάσμα οφελών στους πολίτες της ΕΕ σε πολλούς τομείς πέρα από την παραγωγή πυρηνικής 
ενέργειας, ιδίως σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και την καταπολέμηση του καρκίνου. Οι 
ιατρικές χρήσεις των τεχνολογιών αυτών ωφελούν τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη 
είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ιατρικών ραδιοϊσοτόπων παγκοσμίως και παγκόσμιος ηγέτης 
στην ανάπτυξη ακτινοδιαγνωστικών μεθόδων και θεραπειών. Έχουμε επίσης πρωτοστατήσει στη 
θέσπιση προτύπων και νομοθεσίας για την ποιότητα και την ασφάλεια στην ακτινολογία, την 
ακτινοθεραπεία και την πυρηνική ιατρική. 

Το σχέδιο δράσης SAMIRA - το στρατηγικό θεματολόγιο για ιατρικές εφαρμογές ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας είναι το πρώτο μας ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ασφαλούς, 
ποιοτικής και δίκαιης χρήσης της τεχνολογίας ακτινοβολίας και της πυρηνικής τεχνολογίας στην 
υγειονομική περίθαλψη, το οποίο θα αξιοποιήσει τα ανωτέρω επιτεύγματα και θα προετοιμάσει 
το έδαφος για μελλοντική συντονισμένη δράση της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_266/QAND
A_21_266_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου - IP/21/265 
Ενημερωτικό δελτίο - FS/21/268 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/swd_strategic_agenda_for_medical_ionising_radiation_applications_samira.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/swd_strategic_agenda_for_medical_ionising_radiation_applications_samira.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_265/IP_21_265_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_265/IP_21_265_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/swd_strategic_agenda_for_medical_ionising_radiation_applications_samira.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_266
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_268
https://ec.europa.eu/energy/topics/nuclear-energy/medical-uses-of-radiation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_342
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/swd_strategic_agenda_for_medical_ionising_radiation_applications_samira.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/swd_strategic_agenda_for_medical_ionising_radiation_applications_samira.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_266/QANDA_21_266_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_266/QANDA_21_266_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_265
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_268
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13. Κοινή δήλωση ενόψει της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Βρυξέλλες,  5 Φεβρουαρίου 2021 

Ενόψει της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων στις 6 Φεβρουαρίου 2021, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Τζουζέπ 
Μπορέλ Φουντέλιες, η αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα, η 
αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, η επίτροπος 
Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι και η επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν 
ένωσαν τις δυνάμεις τους για να επιβεβαιώσουν την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για την εξάλειψη 
του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε παγκόσμιο επίπεδο και προέβησαν 
στην ακόλουθη δήλωση: 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_401/ST
ATEMENT_21_401_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψή του, βλ. ερωτήσεις και απαντήσεις. 
Έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με την πρακτική του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μελέτη σχετικά 
με την πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο Βέλγιο, την 
Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα.  
Μελέτη για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων: Περισσότερα κορίτσια σε 
κίνδυνο, αλλά και αυξανόμενη αντίδραση σε επίπεδο κοινοτήτων 
________________________________________________________________________________ 
 
14. «Η δεκαετία του 2020 μπορεί να αποτελέσει την Ψηφιακή Δεκαετία της Ευρώπης», 
σύμφωνα με την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν 
 
Βρυξέλλες,  5 Φεβρουαρίου 2021 

Στην εκδήλωση «Masters of Digital 2021», η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, εκφώνησε ομιλία, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: «Πιστεύω ότι η δεκαετία 
του 2020 μπορεί να αποτελέσει την Ψηφιακή Δεκαετία της Ευρώπης. Μια δεκαετία κατά την 
οποία η Ευρώπη θα καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον ψηφιακό κόσμο. Η γηραιά ήπειρος γεννάει 
νέες ιδέες. Ολόκληρη η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το ένα τέταρτο των 
βιομηχανικών ρομπότ παγκοσμίως παράγεται στην Ευρώπη». Όμως χρειάζονται επενδύσεις —
τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές— και σαφείς κανόνες, προκειμένου η Ευρώπη να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_421/MEX_2
1_421_EN.pdf 
Η ομιλία είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_401/STATEMENT_21_401_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_401/STATEMENT_21_401_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_402
https://eige.europa.eu/
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation#2017
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation#2017
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation#2017
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation#2017
https://eige.europa.eu/news/fgm-study-more-girls-risk-community-opposition-growing
https://eige.europa.eu/news/fgm-study-more-girls-risk-community-opposition-growing
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_421/MEX_21_421_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_421/MEX_21_421_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_419
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201862
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15. “Taste the Ocean’’: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι μεγάλοι σεφ μάς παροτρύνουν να 
καταναλώνουμε βιώσιμα ψάρια και θαλασσινά 
Ο γνωστός chef Γιώργος Τσούλης εκπροσωπεί την Ελλάδα 
 
Βρυξέλλες,  5 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη νέα εκστρατεία «Taste the Ocean» στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.  
 
Στο πλαίσιο της εκστρατείας, σπουδαίοι σεφ μάς παροτρύνουν να στραφούμε στην κατανάλωση 
ψαριών και θαλασσινών που αλιεύονται ή παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Η εκστρατεία έρχεται 
σε μια εποχή που οι αλιείς και οι υδατοκαλλιεργητές είναι αντιμέτωποι με τις οικονομικές 
επιπτώσεις των υγειονομικών μέτρων κατά της πανδημίας της COVID-19, όπως απαγορευτικά 
κυκλοφορίας και κλείσιμο εστιατορίων και υπηρεσιών εστίασης, που αποτελούν τα κύρια σημεία 
πώλησης των προϊόντων τους.  
 
Με την εκστρατεία αυτή, η Επιτροπή επιδιώκει επίσης να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές 
σχετικά με τη σημασία της κατανάλωσης τοπικών, εποχικών και βιώσιμων προϊόντων. Τα ψάρια 
και τα θαλασσινά, εφόσον παράγονται ή συλλέγονται σωστά, μπορούν να καταλάβουν σημαντική 
θέση στο πλαίσιο μιας βιώσιμης διατροφής, καθώς έχουν πολύ χαμηλότερο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και αποτύπωμα άνθρακα από ό, τι οι περισσότερες πρωτεΐνες που προέρχονται από 
ζώα της στεριάς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_421/MEX_2
1_421_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021: Ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά και τους νέους 
 
Βρυξέλλες,  8 Φεβρουαρίου 2021 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2021, εορτάζεται η  Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
https://www.saferinternetday.org 
Η ημέρα αυτή, την οποία διοργανώνει κάθε χρόνο από το 2004 μέχρι σήμερα το δίκτυο των 
κέντρων ασφαλούς διαδικτύου που λειτουργούν στα κράτη μέλη με χρηματοδότηση της ΕΕ, 
πλέον εορτάζεται σε πάνω από 170 χώρες σε όλο τον κόσμο.  
Η φετινή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, με θέμα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», απευθύνει 
πρόσκληση σε όλους και όλες να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και 
καλύτερου διαδικτύου, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους.  
 
Για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, η Επιτροπή παρουσίασε πέρυσι τη 
στρατηγική της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών, που εστιάζει στη συνεργασία με τον κλάδο, στην ενίσχυση της πρόληψης, της επιβολής 
του νόμου και στην εκπόνηση και υλοποίηση ενός στέρεου νομικού πλαισίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_461/MEX_2
1_461_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://europa.eu/taste-the-ocean
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_421/MEX_21_421_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_421/MEX_21_421_EN.pdf
https://www.saferinternetday.org/
https://www.saferinternetday.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1380
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1380
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_461/MEX_21_461_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_461/MEX_21_461_EN.pdf
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17. Ισότητα: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
 
Βρυξέλλες,  8 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους 
καταπολέμησης της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας.  
 
Οι απόψεις που θα συγκεντρωθούν στη διαβούλευση θα αξιοποιηθούν για μια νομοθετική 
πρωτοβουλία που εξαγγέλθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, η οποία αναμένεται προς τα τέλη του έτους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_461/MEX_2
1_461_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες της Επιτροπής για τον τερματισμό της 
έμφυλης βίας είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.  
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-
violence/ending-gender-based-violence_en 
________________________________________________________________________________ 
18. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 328 Εκατ. ευρώ για τη στήριξη 1 630 έμπειρων ερευνητών 
στην Ευρώπη και αλλού 
 
Βρυξέλλες,  8 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του 2020 για τις ατομικές υποτροφίες 
των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA).  
 
Πρόκειται για επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του ενωσιακού προγράμματος 
έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» και χορηγούνται σε άριστους, έμπειρους ερευνητές για 
να εργαστούν σε έργα σε κάθε ερευνητικό τομέα και παράλληλα να λάβουν κατάρτιση και 
εποπτεία για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους.  
 
Συνολικά 1.630 άριστοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές που εργάζονται σε πανεπιστήμια και 
ερευνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, καθώς και στη βιομηχανία και σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα χρηματοδοτηθούν με 328 εκατ. ευρώ. Οι υπότροφοι θα εργαστούν 
σε έργα που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία και η 
μετανάστευση, καθώς και σε τομείς που σχετίζονται με «αποστολές της ΕΕ», όπως ο καρκίνος, οι 
έξυπνες πόλεις, το έδαφος και οι υγιείς ωκεανοί.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_461/MEX_2
1_461_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ατομικές υποτροφίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_461/MEX_21_461_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_461/MEX_21_461_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_461/MEX_21_461_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_461/MEX_21_461_EN.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
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19. Νότια Γειτονία: η ΕΕ προτείνει νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο 

Βρυξέλλες,  9 Φεβρουαρίου 2021 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία 
προτείνεται νέο φιλόδοξο και καινοτόμο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο με σκοπό την 
επανεκκίνηση και την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των εταίρων της Νότιας Γειτονίας. 

Το νέο θεματολόγιο βασίζεται στην πεποίθηση ότι η συνεργασία και το πνεύμα εταιρικής σχέσης 
έναντι των κοινών προκλήσεων μπορεί να τις μετατρέψει σε ευκαιρίες προς το κοινό συμφέρον 
της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Γειτονίας. Περιλαμβάνει ειδικό οικονομικό και επενδυτικό 
σχέδιο για την προώθηση της μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης στις χώρες της 
Νότιας Γειτονίας. Στο πλαίσιο του νέου Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) της ΕΕ, θα διατεθούν έως και 7 δισ. ευρώ για την εφαρμογή του ειδικού 
οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου για την περίοδο 2021-2027, μέσω του οποίου θα 
μπορέσουν να κινητοποιηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους έως και 30 δισ. ευρώ 
στην περιοχή κατά την επόμενη δεκαετία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_426/IP_21_426
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας 
Οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τις χώρες της Νότιας Γειτονίας  
Ενημερωτικό δελτίο — Προς μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας  
Ενημερωτικό δελτίο — Η εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Γειτονίας 
Ενημερωτικό διάγραμμα: 
Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ , Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία, Παλαιστίνη* 
* Η ονομασία αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και 
δεν θίγει τις επιμέρους θέσεις των κρατών μελών σχετικά με το θέμα αυτό. 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Εμβόλια COVID-19: δημοσιεύτηκε η σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Sanofi-GSK 
 
Βρυξέλλες,  9 Φεβρουαρίου 2021 
 
Η φαρμακευτική εταιρεία Sanofi-GSK συμφώνησε να δημοσιεύσει την αναδιατυπωμένη σύμβαση 
που υπέγραψε με την Επιτροπή στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.  
 
Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη 
συμμετοχή της στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια. Η διαφάνεια και η 
λογοδοσία είναι σημαντικές προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών 
και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των 
εμβολίων που αγοράζονται σε επίπεδο ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92844/joint-communication-southern-neighbourhood_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_426/IP_21_426_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_426/IP_21_426_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92844/joint-communication-southern-neighbourhood_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_staff_working_document_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/renewed_partnership_southern_neighbourhood_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-southern-neighbourhood-partnership_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_algeria_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_egypt_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_israel_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_jordan_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_lebanon_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_libya_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_morocco_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_syria_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_tunisia_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_palestine_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1680
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_506/MEX_2
1_506_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα βραβεία REGIOSTARS 2021 
 
Βρυξέλλες,  9 Φεβρουαρίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τον 14ο διαγωνισμό των βραβείων REGIOSTARS, με τα οποία 
κάθε χρόνο τιμώνται τα καλύτερα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής. Οι δικαιούχοι όλων των χρηματοδοτούμενων από την πολιτική συνοχής έργων 
καλούνται να υποβάλουν αίτηση σε πέντε θεματικές κατηγορίες: «Έξυπνη Ευρώπη: ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων σε έναν ψηφιακό κόσμο, «Πράσινη Ευρώπη: 
πράσινες και ανθεκτικές κοινότητες σε αγροτικές και αστικές περιοχές», «Δίκαιη Ευρώπη: 
προαγωγή της ενσωμάτωσης και καταπολέμηση των διακρίσεων», «Αστική Ευρώπη: προαγωγή 
πράσινων, βιώσιμων και κυκλικών συστημάτων τροφίμων σε λειτουργικές αστικές περιοχές», 
«Θέμα της χρονιάς: ενίσχυση της πράσινης κινητικότητας στις περιφέρειες κατά το Ευρωπαϊκό 
Έτος Σιδηροδρόμων 2021».  
 
Όλες οι σχετικές με τον διαγωνισμό πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://regiostarsawards.eu 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_506/MEX_2
1_506_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

22. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Βρυξέλλες,  Τύπου10 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
επιβεβαιώνοντας την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τον κανονισμό για τη 
θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τον Δεκέμβριο του 2020. Πρόκειται για ένα 
σημαντικό βήμα με το οποίο καθίστανται διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις 
στα κράτη μέλη για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. 
 
Ο Μηχανισμός είναι το κύριο εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, του σχεδίου της ΕΕ για να 
εξέλθει ισχυρότερη από την πανδημία της COVID-19. Θα διαδραματίσει καίριο ρόλο βοηθώντας 
την Ευρώπη να ανακάμψει από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας και να 
καταστήσει τις οικονομίες και τις κοινωνίες της ΕΕ πιο ανθεκτικές και ασφαλείς για την πράσινη 
και την ψηφιακή μετάβαση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_423/IP_21_423
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_506/MEX_21_506_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_506/MEX_21_506_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2528
https://regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_506/MEX_21_506_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_506/MEX_21_506_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2397
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2397
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_423/IP_21_423_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_423/IP_21_423_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_481
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Ενημερωτικό Δελτίο για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Κανονισμός για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (όπως κατατέθηκε για 
την ολομέλεια του ΕΚ) 
Ιστότοπος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ιστότοπος της Ειδικής Ομάδας για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 
________________________________________________________________________________ 

23. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή αποδέχεται τις δεσμεύσεις της Aspen για μείωση 
κατά 73 % των τιμών έξι αντικαρκινικών φαρμάκων εκτός πατέντας για να αποφευχθεί 
υπερβολική τιμολόγηση 

Βρυξέλλες,  10 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Aspen νομικά δεσμευτικές στο 
πλαίσιο των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Η Aspen πρέπει να μειώσει τις τιμές της στην 
Ευρώπη, για έξι αντικαρκινικά φάρμακα κρίσιμης σημασίας, κατά 73 % κατά μέσο όρο. Επιπλέον, 
η Aspen πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεχή προμήθεια αυτών των φαρμάκων που δεν 
καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για σημαντικό χρονικό διάστημα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_524/IP_21_524
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Δεσμεύσεις της Aspen 
________________________________________________________________________________ 
 
24. «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το περιβάλλον και οι θάλασσές μας» Διάλογος Πολιτών 
με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους  Σινκέβιτσους,  
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021, 15:00-16:00 
 
Αθήνα,  10 Φεβρουαρίου 2021 

Διαδικτυακό διάλογο με τους  Έλληνες πολίτες θα πραγματοποιήσει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, 
Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκέβιτσους την Τρίτη 16/02/2021 στις 15:00 ώρα Ελλάδος. 

 
Ο πρώτος διάλογος του Επιτρόπου με πολίτες στην Ελλάδα από την ανάληψη των καθηκόντων 
του, αποτελεί μέρος μίας σειράς δημόσιων συζητήσεων στα κράτη μέλη, στις οποίες ο ίδιος 
συμμετέχει προκειμένου να συζητήσει με τους πολίτες ζητήματα που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό 
του, το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία. 

 
Τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Κυκλική 
Οικονομία, η ρύπανση της Θάλασσας και η Αλιεία. 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Κορονοϊός: Η ΕΕ αποστέλλει επιπλέον ιατρικό υλικό σε γειτονικές χώρες 
Βρυξέλλες,  10 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει ιατρικά εφόδια, όπως γάντια, μάσκες και στολές στη Μολδαβία, 
το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, κατόπιν αιτήματός τους για βοήθεια μέσω 

https://ec.europa.eu/info/files/rrf-factsheet_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214-AM-002-002_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214-AM-002-002_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_524/IP_21_524_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_524/IP_21_524_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_521
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του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.. Η ΕΕ θα ανταποκριθεί στο αίτημα του 
Μαυροβουνίου και της Βόρειας Μακεδονίας αποστέλλοντας υλικό από το απόθεμα rescEU που 
είναι αποθηκευμένο στην Ελλάδα. Οι δαπάνες προμήθειας, αποθήκευσης και μεταφοράς του 
ιατρικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του ενωσιακού ιατρικού αποθέματος rescEU, καλύπτονται 
πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βοήθεια για τον κορονοϊό αποστέλλουν στο Μαυροβούνιο 
και στη Σερβία και η Σλοβακία και η Γερμανία, ανταποκρινόμενες σε σχετικά αιτήματα. Η ΕΕ 
συντονίζει και συγχρηματοδοτεί τα έξοδα μεταφοράς των αποστολών αυτών μέσω του 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_523/MEX_2
1_523_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την Στρατηγική Εμβολιασμού της ΕΕ στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Βρυξέλλες,  10 Φεβρουαρίου 2021 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφώνησε ομιλία στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο συζήτησης για την πορεία της Στρατηγικής 
Εμβολιασμού της ΕΕ κατά της COVID-19.  
Η Πρόεδρος υπενθύμισε την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ευρωπαϊκές προσπάθειες εμβολιασμού: 
«Η εκστρατεία εμβολιασμού κερδίζει έδαφος σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Από τον Δεκέμβριο 
έχουν παραδοθεί στην Ευρώπη 26 εκατ. δόσεις εμβολίων. Πάνω από 17 εκατ. άνθρωποι έχουν 
εμβολιαστεί. Θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε τον στόχο μας: να έχουμε 
εμβολιάσει το 70 % του ενήλικου πληθυσμού της Ευρώπης ως τα τέλη του καλοκαιριού. Από τη 
διαδικασία αυτή έχουμε να αντλήσουμε διδάγματα για το μέλλον, πράγμα που ήδη κάνουμε».  

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_523/MEX_2
1_523_EN.pdf 

Η ομιλία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, και προσεχώς θα είναι διαθέσιμες οι μεταφράσεις στα 
αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.  
Μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201933 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Γεωργία: η Επιτροπή εγκρίνει τρεις νέες γεωγραφικές ενδείξεις από την Κύπρο και την 
Κροατία 
 
Βρυξέλλες,  10 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση καταχώρισης των κυπριακών προϊόντων «Λουκάνικο 
Πιτσιλιάς» και «Λούντζα Πιτσιλιάς» στο μητρώο προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων 
(ΠΓΕ), καθώς και των κροάτικων οίνων «Ponikve» στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών 
προέλευσης (ΠΟΠ).  
 
Το «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» είναι ένα ώριμο, καπνιστό και κρασάτο προϊόν χοιρινού κρέατος, που 
προέρχεται από την περιοχή της Πιτσιλιάς. Η «Λούντζα Πιτσιλιάς» είναι ένα ώριμο, ξηρό, 
αλατισμένο, καπνιστό και κρασάτο προϊόν κρέατος, το οποίο παρασκευάζεται από χοιρινό 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_523/MEX_21_523_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_523/MEX_21_523_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_523/MEX_21_523_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_523/MEX_21_523_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_21_505
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_505
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_21_505
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_21_505
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201933
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201933
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0930(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0930(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0930(06)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020XC1001(02)
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φιλέτο. Οι διαδικασίες αλάτισης, παραμονής στο κρασί, προσθήκης μπαχαρικών και ανάμειξης 
του κρέατος αποτελούν σημαντικά στάδια της διαδικασίας παρασκευής, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα λουκάνικα παρασκευάζονται από το ίδιο μείγμα και έχουν τα ίδια ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Η τεχνογνωσία παραγωγής παραμένει αμετάβλητη, μεταβιβάζεται από γενιά σε 
γενιά και χρησιμοποιείται ακόμα σήμερα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των παραγωγών της 
Πιτσιλιάς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_523/MEX_2
1_523_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

28. Επιστροφή και επανεισδοχή: βελτίωση της συνεργασίας εντός της ΕΕ και με εξωτερικούς 
εταίρους 

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο την πρώτη τεκμηριωμένη με στοιχεία αξιολόγηση της όσον 
αφορά τη συνεργασία με τις χώρες-εταίρους για την επανεισδοχή, κατ' απαίτηση του 
αναθεωρημένου κώδικα θεωρήσεων και στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης για τη 
μεταναστευτική πολιτική, όπως αυτή ορίζεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το 
άσυλο. Η αποτελεσματική επιστροφή και επανεισδοχή, καθώς και η βιώσιμη επανένταξη 
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για ολοκληρωμένες, ισορροπημένες, ειδικά προσαρμοσμένες και 
αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις για τη μετανάστευση με χώρες εκτός της ΕΕ. Το νέο 
σύμφωνο, το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματική πολιτική επιστροφών απαιτεί επίσης βελτιωμένες διαδικασίες εντός της ΕΕ ώστε 
να μειωθεί ο κατακερματισμός των εθνικών προσεγγίσεων και να ενισχυθεί η συνεργασία και η 
αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών μελών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_503/IP_21_503
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: Enhancing cooperation on return and readmission as part of a fair, effective and 
comprehensive EU migration policy 
________________________________________________________________________________ 

29. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2021: παρά τον δύσκολο χειμώνα, υπάρχει φως στην 
άκρη του τούνελ 

Βρυξέλλες,  11 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία του κορονοϊού. Η 
αναζωπύρωση των κρουσμάτων, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων, μεταδοτικότερων 
στελεχών του κορονοϊού, έχουν υποχρεώσει πολλά κράτη μέλη να επιβάλουν εκ νέου μέτρα 
ανάσχεσης ή να τα καταστήσουν αυστηρότερα. Ταυτόχρονα, η έναρξη των προγραμμάτων 
εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ αφήνει περιθώρια για επιφυλακτική αισιοδοξία. 

Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επανέλθει με τη χαλάρωση των μέτρων ανάσχεσης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_523/MEX_21_523_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_523/MEX_21_523_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_503/IP_21_503_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_503/IP_21_503_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/10022021_communication_on_enhancing_cooperation_on_return_and_readmission_com-2021-56_en.pdf
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Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2021, η οικονομία της ευρωζώνης θα 
αναπτυχθεί κατά 3,8 % το 2021 και το 2022. Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 
3,7 % το 2021 και κατά 3,9 % το 2022. 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_504/IP_21_504
_EL.pdf 
ΕΛΛΑΔΑ :  
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/winter/ecfin_forecast_winter_2021_el_en.pdf 

 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2021 
________________________________________________________________________________ 
 
30. O Eπίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς στη Βουλή των Ελλήνων για την  « Πρώτη 
ετήσια έκθεση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ε.Ε.» 
 
Βρυξέλλες,  11 Φεβρουαρίου 2021 

O Επίτροπος, αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη, Ντιντιέ Ρεντέρς συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, στην 
κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς 
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, με 
θέμα ημερήσιας διάταξης «Η πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου 
στην Ε.Ε.», παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Τσιάρα. 
 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου  
Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0307&from=EN 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/reynders_en 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 κλείνει 30 χρόνια προσφοράς 
 
Βρυξέλλες,  11 Φεβρουαρίου 2021 

Το «112», ο κοινός αριθμός της ΕΕ για τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, σώζει ζωές εδώ και 30 
χρόνια και βοηθάει τους Ευρωπαίους να ταξιδεύουν με ασφάλεια έχοντας πρόσβαση στις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.  
Το 2019 οι Ευρωπαίοι κάλεσαν το «112» περίπου 150 εκατ. φορές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 
56 % του συνόλου των κλήσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια 
πραγματοποιήθηκαν περίπου 1,5 δισ. κλήσεις προς τον αριθμό.  
 
Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του αριθμού έκτακτης ανάγκης 
112 στα κράτη μέλη μέσω τακτικών εκθέσεων : https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/2020-report-effectiveness-implementation-european-emergency-number-112 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_504/IP_21_504_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_504/IP_21_504_EL.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/winter/ecfin_forecast_winter_2021_el_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0307&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/reynders_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2020-report-effectiveness-implementation-european-emergency-number-112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2020-report-effectiveness-implementation-european-emergency-number-112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2020-report-effectiveness-implementation-european-emergency-number-112
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_527/MEX_2
1_527_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/112-day-raises-awareness-eu-emergency-number 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Αποκλίνουσες δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη αποκαλύπτει νέα έκθεση του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών 
 
Βρυξέλλες,  11 Φεβρουαρίου 2021 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) δημοσίευσε νέα έκθεση σχετικά με 
το δημογραφικό τοπίο στις διάφορες περιοχές της ΕΕ. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην 
παραδοσιακή ανάλυση σε επίπεδο χώρας, αλλά διερευνά λεπτομερώς, ακόμη και σε επίπεδο 
συνοικιών, τις δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση, ο πληθυσμός της 
Ευρώπης γερνάει, αλλά δεν γερνούν όλες οι περιοχές με τον ίδιο ρυθμό. Η έκθεση δείχνει επίσης 
ότι το χάσμα μεταξύ των περιφερειών με αυξανόμενο και με μειούμενο πληθυσμό αναμένεται να 
διευρυνθεί τις επόμενες δεκαετίες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_527/MEX_2
1_527_EN.pdf 
 
Το δελτίο Τύπου του ΚΚΕρ είναι διαθέσιμο εδώ :   https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-data-
and-analyses-on-demography-growth-decline-and-ageing 
________________________________________________________________________________ 
 
33. H χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αυτόνομη οδήγηση ενέχει κινδύνους 
κυβερνοασφάλειας 
 
Βρυξέλλες,  11 Φεβρουαρίου 2021 

Σε έκθεση που δημοσιεύουν το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής και ο Οργανισμός της ΕΕ για 
την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), εξετάζονται οι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας που συνδέονται με 
την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) στα αυτόνομα οχήματα και διατυπώνονται συστάσεις για τον 
μετριασμό τους.  
Η έκθεση συστήνει να ακολουθείται μια προσέγγιση ασφάλειας, ήδη από τον σχεδιασμό, κατά 
την ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων ΤΝ στα αυτόνομα οχήματα, όπου η 
κυβερνοασφάλεια καθίσταται κεντρικό στοιχείο σχεδιασμού των οχημάτων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_527/MEX_2
1_527_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/cybersecurity-challenges-uptake-artificial-intelligence-
autonomous-driving 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_527/MEX_21_527_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_527/MEX_21_527_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/112-day-raises-awareness-eu-emergency-number
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/112-day-raises-awareness-eu-emergency-number
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/112-day-raises-awareness-eu-emergency-number
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-landscape-eu-territories
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_527/MEX_21_527_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_527/MEX_21_527_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-data-and-analyses-on-demography-growth-decline-and-ageing
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-data-and-analyses-on-demography-growth-decline-and-ageing
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-data-and-analyses-on-demography-growth-decline-and-ageing
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_527/MEX_21_527_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_527/MEX_21_527_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/cybersecurity-challenges-uptake-artificial-intelligence-autonomous-driving
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/cybersecurity-challenges-uptake-artificial-intelligence-autonomous-driving
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/cybersecurity-challenges-uptake-artificial-intelligence-autonomous-driving
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34. Η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον, προϋπόθεση για τα έργα 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 
Βρυξέλλες,  12 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την καθοδήγησή της σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
«μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το βασικό εργαλείο του μέσου 
NextGenerationEU, θα καταστήσει διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη 
στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα κράτη μέλη.  

Σκοπός της καθοδήγησης είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι καμία από τις 
επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουν για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό δεν 
βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, κατά την έννοια που ορίζεται στον 
κανονισμό για την ταξινόμηση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_581/MEX_2
1_581_EN.pdf 
 
Οι πλήρεις δηλώσεις της Προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_563 
Η καθοδήγηση και τα  παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.   
________________________________________________________________________________ 

35. Ισχυρά μέτρα της ΕΕ για την επιβολή των εμπορικών κανόνων τίθενται σε ισχύ 

Βρυξέλλες,  13 Φεβρουαρίου 2021 

Ισχυρά νέα μέτρα για την επιβολή των εμπορικών κανόνων τέθηκαν σε ισχύ και θα ενισχύσουν 
περαιτέρω την εργαλειοθήκη της ΕΕ για την υπεράσπιση των συμφερόντων της. Με την 
επικαιροποίηση του ενωσιακού κανονισμού για την επιβολή των εμπορικών κανόνων, η ΕΕ είναι 
σε θέση να ανταποκρίνεται σε ευρύτερο φάσμα περιστάσεων. 

Οι νέοι κανόνες αναβαθμίζουν τον ενωσιακό μηχανισμό επιβολής, θεσπίζοντας τις ακόλουθες 
αλλαγές: 
 παρέχουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εμπορικών 

συμφερόντων της στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και διμερών 
συμφωνιών στις περιπτώσεις που η επίλυση ορισμένης εμπορικής διαφοράς παρεμποδίζεται 
παρά την καλόπιστη προσπάθεια της ΕΕ να ακολουθήσει τις σχετικές διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών (προηγουμένως, ο κανονισμός παρείχε τη δυνατότητα λήψης μέτρων μόνο μετά 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών)· και 

 επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και των δυνητικών αντιμέτρων εμπορικής 
πολιτικής στις υπηρεσίες και σε ορισμένες σχετικές με το εμπόριο πτυχές των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (προηγουμένως, ο κανονισμός παρείχε τη δυνατότητα λήψης 
αντιμέτρων μόνο ως προς αγαθά). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_601/IP_21_601
_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-technical-guidance-application-do-no-significant-harm_el
https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-technical-guidance-application-do-no-significant-harm_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_581/MEX_21_581_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_581/MEX_21_581_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_563
https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-technical-guidance-application-do-no-significant-harm_el
https://ec.europa.eu/info/files/annex-technical-guidance-application-do-no-significant-harm_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_601/IP_21_601_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_601/IP_21_601_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Ο τροποποιητικός κανονισμός 
Ενημερωτικό γράφημα 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN  στις 15-16 Φεβρουαρίου 2021 
 
Βρυξέλλες,  15 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι θα εκπροσωπήσουν 
την Επιτροπή στη συνεδρίαση του Eurogroup που πραγματοποιείται σήμερα μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  
 
Τα μέλη του Εurogroup θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις μακροοικονομικές εξελίξεις και 
τις προοπτικές στην ευρωζώνη, βάσει των χειμερινών οικονομικών προβλέψεων 2021 της 
Επιτροπής και την παρουσίαση του Δρ Michael Ryan από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
σχετικά με την εξέλιξη της υγειονομικής κατάστασης. Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί ο διεθνής 
ρόλος του ευρώ, βάσει των κατευθύνσεων που διατυπώθηκαν στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ 
τον Δεκέμβριο του 2020 και τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
θέμα αυτό τον Ιανουάριο. Τα μέλη του Εurogroup θα συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις όσον 
αφορά τη φερεγγυότητα του εταιρικού τομέα, βάσει σημειώματος που συνέταξε η Επιτροπή, και 
του επικαιροποιημένου σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος της Λιθουανίας για το 2021, 
βάσει της γνώμης της Επιτροπής του Ιανουαρίου 2021.  
Τέλος, η Υπουργός κ. Keit Pentus-Rosimannus θα παρουσιάσει τις πολιτικές προτεραιότητες της 
νέας εσθονικής κυβέρνησης. Ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή στη 
συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί μετά τη συνεδρίαση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_623/MEX_2
1_623_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
37. «Ελλάδα-ΕΕ : 40 χρόνια πιο δυνατοί μαζί» 
Πανηγυρική συνεδρίαση στη Βουλή των Ελλήνων, 18 Φεβρουαρίου, 17:00 
 
Αθήνα,  15 Φεβρουαρίου 2021 

To 2021 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα και σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. 
H Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών 
αρμόδιο για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα θα υλοποιήσουν σειρά 
κοινών πρωτοβουλιών με σημείο εκκίνησης την ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00, όπου θα 
παρουσιαστεί για πρώτη φορά το κοινό λογότυπο της επετείου. 
Στη συνεδρίαση που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων 
θα προεδρεύσει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Νικήτας Κακλαμάνης. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας. Θα τοποθετηθούν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0167&qid=1613395861238
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159426.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_108
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_108
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2021_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_623/MEX_21_623_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_623/MEX_21_623_EN.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Vouli-Tileorasi
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Αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς (με ζωντανή διαδικτυακή παρέμβαση) και ο Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης.  
________________________________________________________________________________ 

38. Μετανάστευση: H Επίτροπος Γιούανσον επισκέπτεται τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την 
Αλβανία 

Βρυξέλλες,  16 Φεβρουαρίου 2021 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2021, η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα ταξιδέψει 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στην Αλβανία, όπου θα έχει συζητήσεις σχετικά με τη συνεργασία της 
ΕΕ με τις δύο χώρες στο θέμα της μετανάστευσης, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης της 
μετανάστευσης των δύο χωρών.  
Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Επίτροπος θα συναντηθεί με μέλη της Προεδρίας, με τον Πρόεδρο του 
Υπουργικού Συμβουλίου, τον Υπουργό Ασφάλειας, τον Πρωθυπουργό του καντονιού Una-Sana 
και τον δήμαρχο του Bihać. Θα επισκεφτεί τον καταυλισμό Lipa μαζί με εκπροσώπους του 
Υπουργείου Ασφάλειας, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, άλλων οργανισμών του ΟΗΕ, 
καθώς και εταίρων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_643/MEX_2
1_643_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Απαλλαγή των αεροπορικών εταιρειών από κανόνες που αφορούν τον χρόνο χρήσης στα 
αεροδρόμια 

Βρυξέλλες,  16 Φεβρουαρίου 2021 

Κατόπιν πρότασης, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τροποποίηση του κανονισμού για τον χρόνο χρήσης (slots), βάσει της οποίας οι 
αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από απαιτήσεις που συνδέονται με τον χρόνο χρήσης 
κατά τη θερινή περίοδο προγραμματισμού του 2021. Η τροποποίηση επιτρέπει στις αεροπορικές 
εταιρείες να επιστρέψουν έως και τον μισό χρόνο χρήσης που τους έχει χορηγηθεί πριν από την 
έναρξη της περιόδου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_643/MEX_2
1_643_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2021-02-16-aviation-slot-relief-enacted_en 
________________________________________________________________________________ 

40. Κορονοϊός: προετοιμασία της Ευρώπης για την αυξημένη απειλή των παραλλαγών 

Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή προτείνει την ανάληψη άμεσης δράσης για να προετοιμαστεί η Ευρώπη απέναντι 
στην αυξημένη απειλή των παραλλαγών του κορονοϊού. Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_643/MEX_21_643_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_643/MEX_21_643_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2020-12-16-airport-slots_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_643/MEX_21_643_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_643/MEX_21_643_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2021-02-16-aviation-slot-relief-enacted_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2021-02-16-aviation-slot-relief-enacted_en
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για τη βιοάμυνα κατά των παραλλαγών της νόσου COVID-19, με τον τίτλο «εκκολαπτήριο 
HERA», θα συνδράμει τους ερευνητές, τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, τις επιχειρήσεις παραγωγής 
και τις δημόσιες αρχές στην ΕΕ και παγκοσμίως ώστε να ανιχνευτούν νέες παραλλαγές, να 
δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη νέων και προσαρμοσμένων εμβολίων, να επιταχυνθεί η 
διαδικασία έγκρισής τους και, τέλος, να εξασφαλιστούν αυξημένες ικανότητες για την παραγωγή 
τους. 
Είναι σημαντικό να αναληφθεί από τώρα δράση, καθώς δεν παύουν να εμφανίζονται νέες 
παραλλαγές αλλά και να ανακύπτουν προκλήσεις στην αύξηση της παραγωγής εμβολίων. To 
«εκκολαπτήριο HERA» θα λειτουργήσει επίσης ως σχέδιο στρατηγικής για τη μακροπρόθεσμη 
ετοιμότητα της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_641/IP_21_641
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 
Συμβούλιο: Εκκολαπτήριο HERA: προνοώντας μαζί έναντι της απειλής των παραλλαγών της νόσου 
COVID-19 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

41. Πρόγραμμα Life: η ΕΕ επενδύει 121 εκατ. ευρώ σε έργα για το περιβάλλον, τη φύση και τη 
δράση για το κλίμα 

Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση ύψους 121 εκατ. ευρώ σε νέα ολοκληρωμένα έργα 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Η 
χρηματοδότηση αυτή -αυξημένη κατά 20 % σε σύγκριση με πέρυσι- θα προωθήσει την πράσινη 
ανάκαμψη και θα βοηθήσει το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την 
Ιταλία, τη Λετονία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία να επιτύχουν 
τους πράσινους στόχους τους. Μέσω των ολοκληρωμένων αυτών έργων αναμένεται να 
διοχετευτούν σημαντικά πρόσθετα κονδύλια, που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως, μεταξύ άλλων, τα γεωργικά, τα διαρθρωτικά, τα 
περιφερειακά και τα ερευνητικά ταμεία, καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_501/IP_21_501
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παράρτημα - περιγραφές έργων 
Πρόγραμμα LIFE  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_641/IP_21_641_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_641/IP_21_641_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-together-threat-covid-19-variants_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-together-threat-covid-19-variants_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-together-threat-covid-19-variants_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_650
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_501/IP_21_501_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_501/IP_21_501_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_502
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Ολοκληρωμένα έργα LIFE 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με τη βιοποικιλότητα 
________________________________________________________________________________ 

42. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει δεύτερη σύμβαση με τη Moderna για την εξασφάλιση 
άλλων 300 εκατομμυρίων δόσεων 

Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna, η 
οποία προβλέπει την αγορά άλλων 300 εκατ. δόσεων (150 εκατ. το 2021 και δικαίωμα αγοράς 
επιπλέον 150 εκατ. το 2022) για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η νέα σύμβαση 
προβλέπει επίσης τη δυνατότητα δωρεάς του εμβολίου σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος ή διοχέτευσής του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Η σύμβαση με τη Moderna επεκτείνει το ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που θα παραχθούν στην 
Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει τις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τις BioNTech/Pfizer, 
AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac και Moderna. Το διαφοροποιημένο 
αυτό χαρτοφυλάκιο εμβολίων θα εξασφαλίσει στην Ευρώπη 2,6 δισ. δόσεις, μόλις τα εμβόλια 
αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. 
Η Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από τις 
εταιρείες BioNTech και Pfizer στις 21 Δεκεμβρίου 2020, από τη Moderna στις 6 Ιανουαρίου 2021 
και από την AstraZeneca στις 29 Ιανουαρίου 2021. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_655/IP_21_655
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

43. Μια ανανεωμένη πολυμερής προσέγγιση για τον 21ο αιώνα: το θεματολόγιο της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασαν μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της 
συμβολής της ΕΕ στο πολυμερές σύστημα βάσει κανόνων. Η κοινή ανακοίνωση παρουσιάζει τις 
προσδοκίες και τις φιλοδοξίες της ΕΕ για το πολυμερές σύστημα. Η σημερινή πρόταση προτείνει 
την αξιοποίηση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, όπως η εκτεταμένη πολιτική, 
διπλωματική και οικονομική της στήριξη, για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και 
ασφάλειας, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και την 
προώθηση πολυμερών λύσεων για παγκόσμιες προκλήσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_622/IP_21_622
_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/archives/life/projects/ip.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-005972
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_9
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_306
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_655/IP_21_655_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_655/IP_21_655_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_622/IP_21_622_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_622/IP_21_622_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση 
Ενημερωτικό δελτίο για την πολυμερή προσέγγιση 
ΕΕ-ΟΗΕ: Παγκόσμιοι εταίροι  
________________________________________________________________________________ 
 
44. Η Επιτροπή παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα 
 
Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την εξάμηνη παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας 
στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου 
«two-pack»).  
Η παράταση αυτή αποτελεί σύνηθες και αναμενόμενο διαδικαστικό στάδιο, για το οποίο 
ζητήθηκε η γνώμη της Ελλάδας και το οποίο χρησιμεύει στην εξασφάλιση συνεχιζόμενης στήριξης 
για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ελλάδα έναντι του 
Eurogroup τον Ιούνιο του 2018, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σταθερότητας. 
Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της 
οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας.  
 
Οι εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας δημοσιεύονται τακτικά και είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-
assistance-greece_en 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_662/MEX_2
1_662_EN.pdf 
 
Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευτεί εντός του τρέχοντος μηνός. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-
assistance-greece_en 
________________________________________________________________________________ 

45. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εκκολαπτήριο HERA — Προνοώντας μαζί έναντι της απειλής των 
παραλλαγών της νόσου COVID-19 

Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2021 

Γιατί υποβάλλετε προτάσεις για την αντιμετώπιση νέων παραλλαγών του ιού σήμερα; 
Ορισμένες παραλλαγές του κορονοϊού προκαλούν ήδη μεγάλη ανησυχία, καθώς είναι 
περισσότερο μεταδοτικές και εξαπλώνονται γρήγορα σ' ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η παραλλαγή B.1.1.7 που εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά στη Βρετανία φαίνεται ότι πρόκειται να επικρατήσει έναντι των προηγούμενων 
στελεχών του ιού στην ΕΕ. Στο μέλλον ενδέχεται να εμφανιστούν κι άλλα στελέχη και 
μεταλλάξεις. Η σημερινή ανακοίνωση προβλέπει τις εξελίξεις αυτές και προτείνει μια σειρά 
δράσεων για τη μείωση του κινδύνου από μελλοντικές παραλλαγές. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93292/joint-communication-european-parliament-and-council-strengthening-eu%E2%80%99s-contribution-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_649
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50880/eu–un-partnership-delivers_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32013R0472
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_662/MEX_21_662_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_662/MEX_21_662_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
:%20https:/ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
:%20https:/ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
:%20https:/ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_642/QAND
A_21_642_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

46. Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες,  18 Φεβρουαρίου 2021 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 100 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_441/INF_21_4
41_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
________________________________________________________________________________ 

47. Η Επιτροπή χαράσσει πορεία για μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  18 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την εμπορική στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια. Η 
στρατηγική, η οποία αποτυπώνει την έννοια της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, βασίζεται 
στην εξωστρέφεια της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη μέσω της 
στήριξης του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και σε επανεστίαση στην 
ενίσχυση της πολυμερούς προσέγγισης και στη μεταρρύθμιση των κανόνων του παγκόσμιου 
εμπορίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι δίκαιοι και βιώσιμοι. Όπου είναι αναγκαίο, η ΕΕ θα 
υιοθετήσει πιο σθεναρή στάση για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των αξιών της, μεταξύ 
άλλων μέσω νέων εργαλείων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_644/IP_21_644
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία , Παράρτημα της ανακοίνωσης, Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικά δελτία σχετικά με: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_642/QANDA_21_642_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_642/QANDA_21_642_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_441/INF_21_441_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_441/INF_21_441_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_644/IP_21_644_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_644/IP_21_644_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159438.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159439.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_645
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Κύρια στοιχεία και αριθμοί, ΜΜΕ, Βιωσιμότητα και κλίμα, Ανοικτή στρατηγική αυτονομία 
Ψηφιακό εμπόριο, Μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, Εφαρμογή και επιβολή 
________________________________________________________________________________ 

48. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική 

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2021 
 
Γιατί καταρτίζει η Επιτροπή νέα εμπορική στρατηγική; 
Η ΕΕ χρειάζεται μια νέα εμπορική στρατηγική για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
προκλήσεων: της οικονομικής ανάκαμψης, της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, των αυξανόμενων διεθνών εντάσεων, της μεγαλύτερης προσφυγής σε 
μονομερείς ενέργειες και των συνέπειών της για τους πολυμερείς οργανισμούς. 
Ως εκ τούτου, η νέα στρατηγική θα ενσωματώσει περαιτέρω την εμπορική πολιτική της ΕΕ στις 
οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζονται στην Πράσινη Συμφωνία και την 
ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, θα προσδιορίσει τον ρόλο της εμπορικής πολιτικής στην 
οικονομική ανάκαμψη μετά την COVID και θα στηρίξει την επιδίωξη των γεωπολιτικών 
φιλοδοξιών της ΕΕ. Συνεπώς, η στρατηγική θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο η εμπορική πολιτική 
στηρίζει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_645/QAND
A_21_645_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
49. Η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» στην Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης 
 
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021 
 
Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία , η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, μετά τους συρμούς του 
Μετρό της Αθήνας, ταξιδεύει με τα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου 
Κρήτης και παρουσιάζει το #EUGreenDeal.  
Από τη Δευτέρα 15/02/2021, οι αστικές συγκοινωνίες «ντύθηκαν» στα χρώματα της φύσης και 
«ζωντανεύουν» τους δρόμους των δύο πόλεων, στο Ηράκλειο της Κρήτης σε συνεργασία με το 
Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ Ηρακλείου και στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμορφώσει το σχέδιο της για την οικονομική ανάπτυξη με στόχο 
μια πιο ανθεκτική οικονομία, μια πιο δίκαιη κοινωνία και έναν πιο «πράσινο» πλανήτη. Στο 
σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται οι φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές σε πράσινες και 
ψηφιακές ευρωπαϊκές πόλεις. Άλλωστε η μετά-COVID εποχή αποτελεί πρόκληση τόσο για τους 
Ευρωπαίους πολίτες όσο και για τις πόλεις μας. Υιοθετώντας νέες πράσινες συνήθειες, κάνουμε 
τις πόλεις μας ασφαλέστερες, καθαρότερες και προσβάσιμες σε όλους.  
_______________________________________________________________________________ 
 
50. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις 19,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ΚΤΕΛ στην 
Ελλάδα 
 
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2021 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159431.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159428.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159432.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159434.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159430.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159430.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159435.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_645/QANDA_21_645_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_645/QANDA_21_645_EL.pdf
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
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 19,8 εκατ.ευρώ για τη στήριξη των 
εταιρειών λεωφορείων ΚΤΕΛ που παρέχουν τακτικά τοπικά και υπεραστικά δρομολόγια εντός της 
ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του 
προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.  
Τα ΚΤΕΛ και οι ανώνυμες εταιρείες λεωφορείων ΚΤΕΛ («εταιρείες λεωφορείων ΚΤΕΛ») έχουν 
αποκλειστικό δικαίωμα παροχής τακτικών δρομολογίων λεωφορείων, τοπικών/αστικών (σε 
αστικές περιοχές επαρχιακών πόλεων) και υπεραστικών (διαπεριφερειακών και 
ενδοπεριφερειακών) εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι εταιρείες λεωφορείων ΚΤΕΛ αποτελούν 
είδος εταιρείας που έχει συσταθεί βάσει του εθνικού δικαίου και μπορούν να λειτουργούν με το 
νομικό καθεστώς της ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή και όχι. Στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 34 
εταιρείες αστικών και 62 εταιρείες υπεραστικών ΚΤΕΛ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_682/MEX_2
1_682_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό 
υπόθεσης SA.61573 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον 
ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και οι Επίτροποι Γκαμπριέλ και Σμιτ συμμετέχουν στην άτυπη 
σύνοδο των υπουργών Παιδείας 
 
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2021 
 
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου 
ζωής μας, η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης 
και Νεολαίας, και ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, θα 
εκπροσωπήσουν την Επιτροπή στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Παιδείας αύριο το πρωί.  
Οι υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με το ψήφισμα του Συμβουλίου περί στρατηγικού 
πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το εν 
λόγω ψήφισμα, το οποίο θα ορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης το 2025 και τη βελτίωση της κοινής αντιμετώπισης των προκλήσεων που έχουν 
ενταθεί λόγω της πανδημίας της COVID-19.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_682/MEX_2
1_682_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 
52. Κορονοϊός: η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ συμφώνησε επί ενός ενιαίου 
καταλόγου γρήγορων τεστ αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 
 
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_682/MEX_21_682_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_682/MEX_21_682_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/eycs/2021/02/19/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_682/MEX_21_682_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_682/MEX_21_682_EN.pdf
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Η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ συμφώνησε επί ενός ενιαίου καταλόγου γρήγορων 
τεστ αντιγόνων για τη νόσο COVID-19, μιας επιλογής γρήγορων τεστ αντιγόνων των οποίων τα 
αποτελέσματα θα αναγνωρίζονται αμοιβαία από τα κράτη μέλη, καθώς και επί ενός κοινού 
τυποποιημένου συνόλου δεδομένων που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα πιστοποιητικά 
αποτελεσμάτων των τεστ για τη νόσο COVID-19.  
Αυτά τα τρία στοιχεία, που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη και είναι σύμφωνα με τη σύσταση 
του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για τη χρήση των γρήγορων 
τεστ αντιγόνων, θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται συνεχώς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_682/MEX_2
1_682_EN.pdf 
 
Το έγγραφο της συμφωνίας της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-
19_rat_common-list_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
53. «Ελλάδα-ΕΕ : 40 χρόνια πιο δυνατοί μαζί» 
Έναρξη εκδηλώσεων & παρουσίαση λογοτύπου στη Βουλή των Ελλήνων 
 

 
 
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021 
 
Ξεκίνησαν οι κοινές δράσεις του εορτασμού των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην 
τότε ΕΟΚ και σημερινή ΕΕ, με ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
Βουλής των Ελλήνων. Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων, του 
Υπουργείου Εξωτερικών υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τα Ευρωπαϊκά 
Θέματα, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 
 
Τη συζήτηση συντόνισε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Νικήτας Κακλαμάνης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, 
Κωνσταντίνος Τασούλας. Τοποθετήθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τα 
Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Μαργαρίτης Σχοινάς (με ζωντανή διαδικτυακή παρέμβαση) και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης. 
 
Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το κοινό λογότυπο της επετείου. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/el/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_682/MEX_21_682_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_682/MEX_21_682_EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
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Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνεδρίαση στο YouTube της Βουλής των Ελλήνων.  
Δείτε το βίντεο παρουσίασης του λογοτύπου. 
Η πανηγυρική συνεδρίαση έκλεισε με φωταγώγηση της πρόσοψης του κτιρίου της Βουλής με το 
λογότυπο της επετείου των 40 χρόνων. 
 
Δείτε φωτογραφίες από τη συνεδρίαση και τη  φωταγώγηση του κτιρίου της Βουλής και 
κατεβάστε το βίντεο παρουσίασης του λογοτύπου  
 

     
________________________________________________________________________________ 
 
54. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους εμβολιασμούς στα Δυτικά Βαλκάνια με άλλα 7 εκατ. 
ευρώ 
 
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ξεκίνησε ένα νέο 
περιφερειακό έργο προϋπολογισμού άνω των 7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του ασφαλούς και 
αποτελεσματικού εμβολιασμού στα Δυτικά Βαλκάνια. Το έργο αυτό θα συμβάλει στην 
προετοιμασία της περιοχής για την αποτελεσματική παραλαβή και χορήγηση εμβολίων κατά της 
COVID-19, συμπεριλαμβανομένων όσων θα ληφθούν μέσω του μηχανισμού COVAX και του 
ενωσιακού μηχανισμού ανταλλαγής εμβολίων. Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της περιοχής σε υγειονομικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και θα στηρίξει τη 
μετάβασή της προς καθολική υγειονομική περίθαλψη με βιώσιμη χρηματοδότηση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_703/MEX_2
1_703_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου, στο ενημερωτικό δελτίο 
σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στη νόσο COVID-19 και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 
με τη στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση της COVID-19 και την ανάκαμψη 
μετά την πανδημία.  
________________________________________________________________________________ 
 
55. Τρίμηνη παράταση στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών λόγω COVID-19 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vfkMZEqE0MQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xfUPQNGlVD4
https://wetransfer.com/downloads/46cd92aca34d632062303130b33ffad020210218182727/5f30c24bf6cd761cc9bbc71ffe3bdb1d20210218182748/ce43ce
https://wetransfer.com/downloads/46cd92aca34d632062303130b33ffad020210218182727/5f30c24bf6cd761cc9bbc71ffe3bdb1d20210218182748/ce43ce
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_703/MEX_21_703_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_703/MEX_21_703_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_683
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/coronavirus_support_wb.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/coronavirus_support_wb.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/com_2020_315_en.pdf
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Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2021 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει επιπλέον παράταση τριών μηνών στις καταχωρισμένες 
Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, λόγω των δυσκολιών που οφείλονται στην πανδημία COVID-
19. Η παράταση αφορά πρωτοβουλίες, οι οποίες βρίσκονται στη φάση συγκέντρωσης δηλώσεων 
υποστήριξης. Τον Ιούλιο του 2020 είχε δοθεί μια πρώτη παράταση έξι μηνών και τον Δεκέμβριο 
του 2020 δόθηκε μια δεύτερη παράταση τριών μηνών.  
Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών είναι ένα μοναδικό εργαλείο μέσω του οποίου οι 
Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το μέλλον της ΕΕ ζητώντας νέους νόμους. Το 
κείμενο της απόφασης της Επιτροπής είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ενώ περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_703/MEX_2
1_703_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

56. Προστασία δεδομένων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία σχετικά με τις ροές 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο 

Βρυξέλλες,  19 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία για την έκδοση δύο αποφάσεων επάρκειας για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία βάσει του γενικού κανονισμού 
για την προστασία δεδομένων και μία βάσει της οδηγίας για την επιβολή του νόμου. Η 
δημοσίευση των σχεδίων αποφάσεων αποτελεί την αφετηρία μιας διαδικασίας για την έγκρισή 
τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την έκδοση γνώμης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και τη λήψη της έγκρισης μιας επιτροπής η οποία απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η Επιτροπή 
μπορεί να προβεί στην έκδοση των δύο αποφάσεων επάρκειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_661/IP_21_661
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο απόφασης: Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων 
Σχέδιο απόφασης: Οδηγία για την επιβολή του νόμου 
Διεθνής διάσταση της προστασίας δεδομένων: Αποφάσεις επάρκειας 
Διεθνής διάσταση της προστασίας δεδομένων: Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit) 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Η ΕΕ διπλασιάζει τη συνεισφορά της στον COVAX σε 1 δισ. ευρώ, για την εξασφάλιση 
ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 
 
Βρυξέλλες,  19 Φεβρουαρίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πρόσθετο ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό 
COVAX, διπλασιάζοντας τη συνεισφορά της μέχρι σήμερα στην παγκόσμια πρωτοβουλία, η οποία 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R1042
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/mex_20_2480
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/mex_20_2480
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_el
https://europa.eu/citizens-initiative/home_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_703/MEX_21_703_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_703/MEX_21_703_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-law-enforcement-directive_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_661/IP_21_661_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_661/IP_21_661_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-law-enforcement-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/brexit_en
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ηγείται των προσπαθειών για την εξασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλή και 
αποτελεσματικά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
Αυτή η νέα δέσμευση μάς φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου του COVAX για την παροχή 
1,3 δισεκατομμυρίων δόσεων σε 92 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έως το τέλος του 
2021. Η «Ομάδα Ευρώπη» είναι ένας από τους κύριους συνεισφέροντες στον COVAX, με πάνω 
από 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων άλλα 900 εκατ. ευρώ υποσχέθηκε σήμερα να καταβάλει η 
Γερμανία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_690/IP_21_690
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παγκόσμια αντίδραση της ΕΕ στον κορονοϊό 
________________________________________________________________________________ 

58. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» δρομολογούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας για το 2021. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα εργασίας του νέου ευρωπαϊκού 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027 «Ορίζων Ευρώπη». 
Περιλαμβάνει τρεις κύριες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δράσεις έρευνας αιχμής 
συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) παρέχει επιχορηγήσεις 
σε κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο που είναι πρόθυμοι να έρθουν ή να παραμείνουν 
στην Ευρώπη για να πραγματοποιήσουν ρηξικέλευθες επιστημονικές και τεχνολογικές 
ανακαλύψεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές νέες βιομηχανίες, 
αγορές και κοινωνικές καινοτομίες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_685/IP_21_685
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το 2021 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
________________________________________________________________________________ 

59. Βιομηχανία της ΕΕ: η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση των συνεργειών 
μεταξύ της μη στρατιωτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας 

Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για τις συνέργειες μεταξύ της μη στρατιωτικής, της 
αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την 
τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης και να στηρίξει τον βιομηχανικό της κλάδο. Το σχέδιο 
δράσης έχει σχεδιαστεί με βάση το σκεπτικό ότι, για πρώτη φορά, η χρηματοδότηση της ΕΕ 
δημιουργεί ευκαιρίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας μέσα από τη διερεύνηση και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_690/IP_21_690_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_690/IP_21_690_EL.pdf
https://global-response.europa.eu/index_el
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_685/IP_21_685_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_685/IP_21_685_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
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την αξιοποίηση του ανατρεπτικού δυναμικού των τεχνολογιών που βρίσκονται στη διεπαφή 
ανάμεσα στις αμυντικές, τις διαστημικές και τις μη στρατιωτικές χρήσεις, όπως είναι το 
υπολογιστικό νέφος, οι επεξεργαστές, ο κυβερνοχώρος, η κβαντική και η τεχνητή νοημοσύνη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_651/IP_21_651
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο δράσης για τις συνέργειες μεταξύ των μη στρατιωτικών, αμυντικών και διαστημικών 
βιομηχανιών 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο δράσης για τις συνέργειες μεταξύ των μη στρατιωτικών, 
αμυντικών και διαστημικών βιομηχανιών 
Βιομηχανική στρατηγική 
Ιστότοπος DEFIS 
________________________________________________________________________________ 

60. Δήλωση της αντιπροέδρου κ. Γιούροβα και του επιτρόπου κ. Ρεντέρς σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα θύματα εγκληματικών πράξεων 

Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2021 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, η αντιπρόεδρος για 
θέματα Αξιών και Διαφάνειας, κ. Βέρα Γιούροβα και ο επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς 
εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση: 
«Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται θύματα εγκληματικών 
πράξεων. Η πανδημία COVID-19 είχε επίσης τον δικό της αντίκτυπο. Κατά την περίοδο εφαρμογής 
των περιοριστικών μέτρων σημειώθηκε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, των κυβερνοεγκλημάτων και των ρατσιστικών και ξενοφοβικών 
εγκλημάτων μίσους. Τα θύματα αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. 
Πολλά από τα θύματα αυτά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Συχνά δεν θέλουν ή φοβούνται 
πολύ να καταγγείλουν τα εγκλήματα στις αρχές. Ως αποτέλεσμα, πάρα πολλά θύματα 
εγκληματικών πράξεων αφήνονται αβοήθητα, χωρίς πρόσβαση στη δικαιοσύνη και χωρίς την 
κατάλληλη στήριξη. 
Στις 19 Φεβρουαρίου ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) δημοσίευσε την πρώτη του 
πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τα θύματα εγκληματικών πράξεων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_721/ST
ATEMENT_21_721_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλατφόρμα της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 
Έκθεση του FRA σχετικά με την πιο πρόσφατη έρευνά του με θέμα «Θεμελιώδη δικαιώματα – 
Εστίαση στα θύματα εγκληματικών πράξεων» 

________________________________________________________________________________ 
 
61. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_651/IP_21_651_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_651/IP_21_651_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_652
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_652
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/index_en
https://fra.europa.eu/fr/about-fra
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-survey-crime
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_721/STATEMENT_21_721_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_721/STATEMENT_21_721_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-platform_en
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-survey-crime
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-survey-crime
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Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε 
βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.  
Το καθεστώς απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους 
τομείς πλην του χρηματοπιστωτικού, της πρωτογενούς γεωργίας και των κλάδων του καπνού και 
της αλιείας. Από το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος εξαιρούνται επίσης τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και οι υπεράκτιες εταιρείες.  
Η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος του μέτρου είναι να 
συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Το ποσό των επιχορηγήσεων αντιστοιχεί στους 
τόκους που θα έπρεπε να καταβάλουν οι δικαιούχοι για υφιστάμενα δάνεια για τους μήνες 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_2
1_742_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Καθαρή κινητικότητα: Νέα έκθεση σχετικά με τους συντελεστές συμμόρφωσης για τις 
εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης 

Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2021 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσίευσε την τρίτη έκθεση σχετικά με τους 
συντελεστές συμμόρφωσης βάσει των οποίων αξιολογείται η συμμόρφωση των οχημάτων με τα 
όρια εκπομπών κατά την διενέργεια δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης 
(RDE). Οι δοκιμές RDE θεσπίστηκαν από την Επιτροπή το 2016 και έχουν επιφέρει σημαντική 
μείωση των εκπομπών όλων των νέων τύπων οχημάτων που πλέον πρέπει να συμμορφώνονται 
με τα όρια εκπομπών σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και όχι μόνο στο εργαστήριο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_2
1_742_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
63. Εγκαινιάζεται η Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα 
των Πόρων 

Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2021 

Στο περιθώριο της πέμπτης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, η ΕΕ, σε 
συνεργασία με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και τον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), εγκαινίασε την Παγκόσμια 
Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων (GACERE). Η Συμμαχία 
αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία που 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_21_742_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_21_742_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124017
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124017
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-harmonisation/eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_21_742_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_21_742_EN.pdf
https://www.unep.org/environmentassembly/unea5
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_420
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
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_2
1_742_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
 https://ec.europa.eu/environment/news/eu-launches-global-alliance-circular-economy-and-
resource-efficiency-2021-02-22_en 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Προκηρύσσεται μελέτη σχετικά με την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης 

Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καταγραφή υφιστάμενων 
κανόνων και προσεγγίσεων που στηρίζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την 
πολιτιστική πολυμορφία, ιδίως όσον αφορά την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος.  

Η μελέτη θα παράσχει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές μια 
ολοκληρωμένη ανάλυση για τη στήριξη κοινών προσεγγίσεων για την προβολή περιεχομένου 
γενικού ενδιαφέροντος, όπως ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο στο σχέδιο δράσης για τα μέσα 
ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα και στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη 
δημοκρατία.  

Ο κατάλογος των εν εξελίξει έργων, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στον τομέα αυτό, είναι 
διαθέσιμος εδώ. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 
λήγει στις 23 Μαρτίου 2021.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_2
1_742_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-
opportunity/supporting-media-and-digital-culture/ 
________________________________________________________________________________ 

65. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που 
αφορούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

Βρυξέλλες,  23 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη στοχευμένη 
αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος («ανακοίνωση ΣΕΚΕΕ»). Τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση εντός οκτώ εβδομάδων, έως τις 20 Απριλίου 
2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_689/IP_21_689
_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_21_742_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_21_742_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-launches-global-alliance-circular-economy-and-resource-efficiency-2021-02-22_en
 https:/ec.europa.eu/environment/news/eu-launches-global-alliance-circular-economy-and-resource-efficiency-2021-02-22_en
 https:/ec.europa.eu/environment/news/eu-launches-global-alliance-circular-economy-and-resource-efficiency-2021-02-22_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-media-plurality-and-diversity-online
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_21_742_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_742/MEX_21_742_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_689/IP_21_689_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_689/IP_21_689_EL.pdf


2  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 38 

Το σχέδιο ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση είναι 
διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 

66. Η ΕΕ θα δημιουργήσει νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις και θα επενδύσει σχεδόν 10 δισ. ευρώ 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 

Βρυξέλλες,  23 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία 10 νέων ευρωπαϊκών συμπράξεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των κρατών μελών και/ή των αντίστοιχων κλάδων με στόχο να επιταχυνθεί η μετάβαση 
προς μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη και να καταστεί η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική. Η ΕΕ θα διαθέσει χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 
10 δισ. ευρώ την οποία οι εταίροι θα αντιστοιχίζουν με τουλάχιστον ισοδύναμο ποσό 
επενδύσεων. Αυτή η συνδυασμένη συνεισφορά αναμένεται να κινητοποιήσει πρόσθετες 
επενδύσεις για τη στήριξη των μεταβάσεων και να έχει μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις στην 
απασχόληση, το περιβάλλον και την κοινωνία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_702/IP_21_702
_EL.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκές συμπράξεις  
Ενημερωτικό γράφημα 
________________________________________________________________________________ 
 
67. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν εγκαινιάζει τις Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ: «Ας επιταχύνουμε 
την ανάκαμψη και ας καταστήσουμε την Ευρώπη ανταγωνιστικότερη σε παγκόσμιο επίπεδο» 
 
Βρυξέλλες,  23 Φεβρουαρίου 2021 

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εγκαινίασε τις Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ 2021 με μια 
ομιλία στην οποία επαίνεσε την ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανθεκτικότητά της εν μέσω της 
πανδημίας του κορονοϊού και τόνισε ότι πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση.  
 
Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η πανδημία έχει προξενήσει μια άνευ προηγουμένου 
διαταραχή της Ενιαίας Αγοράς μας. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Γι’ αυτό ετοιμάζουμε ένα 
μέσο έκτακτης ανάγκης για την Ενιαία Αγορά. Θα διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και ανθρώπων με πιο διαφανή και συντονισμένο τρόπο».  
 
Διαβάστε το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_761/MEX_2
1_761_EN.pdf 
 
Ολόκληρη η ομιλία της Προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_745 
Το σχετικό βίντεο είναι διαθέσιμο εδώ : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-202367 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_702/IP_21_702_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_702/IP_21_702_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/b2760dcb-1412-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_761/MEX_21_761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_761/MEX_21_761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_745
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-202367
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-202367
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68. Οικοδόμηση ενός μέλλοντος ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή — Μια νέα στρατηγική της 
ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, η οποία χαράζει την πορεία προς την προετοιμασία για τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Ενώ η ΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετριάσει την 
κλιματική αλλαγή, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να προετοιμαστούμε και 
για να αντιμετωπίσουμε τις αναπόφευκτες συνέπειές της. Από τα θανατηφόρα κύματα καύσωνα 
και τις καταστροφικές ξηρασίες έως τα αποδεκατισμένα δάση και τη διάβρωση των ακτών από 
την άνοδο της στάθμης των θαλασσών, η κλιματική αλλαγή πλήττει ήδη την Ευρώπη και τον 
κόσμο. Με βάση τη στρατηγική του 2013 για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στόχος των 
σημερινών προτάσεων είναι η μετατόπιση της εστίασης από την κατανόηση του προβλήματος 
στην ανάπτυξη λύσεων, καθώς και η μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_663/IP_21_663
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 2021 
Ιστότοπος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Υλικό βίντεο σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
________________________________________________________________________________ 

69. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή 

Βρυξέλλες,  24 Φεβρουαρίου 2021 

1. Ποιος είναι ο στόχος της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή;  
Το μακροπρόθεσμο όραμα που παρουσιάζεται στη στρατηγική με ορίζοντα το 2050 είναι να 
καταστεί η ΕΕ μια κοινωνία ανθεκτική και πλήρως προσαρμοσμένη στις αναπόφευκτες 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συμπληρώνοντας τον φιλόδοξο στόχο της ΕΕ για επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως τα μέσα του αιώνα, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της προσαρμοστικής ικανότητας της ΕΕ και του κόσμου και στην ελαχιστοποίηση της τρωτότητας 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και την 
πρόταση για τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_664/QAND
A_21_664_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_663/IP_21_663_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_663/IP_21_663_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193268
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_664/QANDA_21_664_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_664/QANDA_21_664_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
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70. Προστασία των ατόμων που εργάζονται σε πλατφόρμες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το πρώτο 
στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους 

Βρυξέλλες,  24 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το πρώτο στάδιο διαβούλευσης με τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τα άτομα που εργάζονται 
σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας. Η εργασία σε πλατφόρμες εξελίσσεται ραγδαία στην ΕΕ σε 
όλο και περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς. Μπορεί να προσφέρει αυξημένη ευελιξία, 
ευκαιρίες απασχόλησης και πρόσθετα έσοδα, μεταξύ άλλων για άτομα που ενδέχεται να 
αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες να εισέλθουν στην παραδοσιακή αγορά εργασίας. Ωστόσο, 
ορισμένα είδη εργασίας σε πλατφόρμες συνδέονται επίσης με επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην έλλειψη διαφάνειας και προβλεψιμότητας των συμβατικών 
ρυθμίσεων, στις προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και στην ανεπαρκή 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Στις πρόσθετες προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία 
σε πλατφόρμα περιλαμβάνονται η διασυνοριακή της διάσταση και το ζήτημα της αλγοριθμικής 
διαχείρισης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_686/IP_21_686
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρώτη φάση διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρώτο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους 
σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα 
________________________________________________________________________________ 
 
71. Η Επιτροπή δημοσίευσε την 9η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
 
Βρυξέλλες,  24 Φεβρουαρίου 2021 
 
Η Επιτροπή εξέδωσε την ένατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Η έκθεση 
καταρτίζεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, το οποίο διασφαλίζει τη συνεχή στήριξη της 
υλοποίησης των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος στήριξης της σταθερότητας το 2018. Η έκθεση διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει 
σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η δυναμική των μεταρρυθμίσεων επιβραδύνθηκε 
γενικώς λόγω των δύσκολων περιστάσεων που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.  
Μια σειρά λεπτομερών οδικών χαρτών σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων 
συμφωνήθηκαν με την Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί αποφασιστική πρόοδος στις 
μεταρρυθμίσεις πριν από τη δέκατη έκθεση του Μαΐου, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για να 
αποφασίσει το Εurogroup σχετικά με την αποδέσμευση της επόμενης δέσμης μέτρων για το 
χρέος που εξαρτώνται από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών. 
 
Η ενισχυμένη εποπτεία για την Ελλάδα θα συνεχιστεί παράλληλα με τον μηχανισμό ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, με βάση τη θετική μέχρι σήμερα εμπειρία από την αλληλεπίδραση μεταξύ 
της ενισχυμένης εποπτείας και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_686/IP_21_686_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_686/IP_21_686_EL.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23655&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_656
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_656
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2021_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_804/MEX_2
1_804_EN.pdf 
 
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-
surveillance-report-greece-february-2021_en 
________________________________________________________________________________ 

72. Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό που να εξασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες και οι 
ταξιδιώτισσες της ΕΕ εξακολουθούν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή 

Βρυξέλλες,  24 Φεβρουαρίου 2021 

Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν 
περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε έναν νέο 
κανονισμό για την περιαγωγή. Σε μια εποχή που οι μη ουσιώδεις μετακινήσεις αποθαρρύνονται, 
αυτό αποτελεί σημαντική ενέργεια προετοιμασίας για ένα μέλλον πιο φωτεινό. Ο νέος 
κανονισμός θα παρατείνει για άλλα 10 χρόνια τους ισχύοντες κανόνες που πρόκειται να λήξουν 
το 2022. Ο κανονισμός θα εξασφαλίσει επίσης καλύτερες υπηρεσίες περιαγωγής για τους 
ταξιδιώτες και τις ταξιδιώτισσες. Για παράδειγμα, οι καταναλώτριες και οι καταναλωτές θα 
δικαιούνται την ίδια ποιότητα και ταχύτητα της σύνδεσής τους με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
στο εξωτερικό όπως και στη χώρα τους, όπου διατίθενται ισοδύναμα δίκτυα. Οι νέοι κανόνες θα 
διασφαλίσουν επίσης αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων 
βελτιώνοντας την ενημέρωση σχετικά με εναλλακτικά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες, ενώ θα 
αυξήσουν και την ενημέρωση των καταναλωτών και των καταναλωτριών σχετικά με πιθανά τέλη 
από τη χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_653/IP_21_653
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Νέος κανονισμός για την περιαγωγή – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Προτεινόμενος νέος κανονισμός για την περιαγωγή 
Πληροφορίες σχετικά με την Περιαγωγή στην ΕΕ 
Φυλλάδιο για την περιαγωγή 
Ερωτήσεις και απαντήσεις |Περιαγωγή 
Εκθέσεις και μελέτες σχετικά με την περιαγωγή 
________________________________________________________________________________ 

73. Νέος κανονισμός για την περιαγωγή — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  24 Φεβρουαρίου 2021 

Γιατί προτείνει η Επιτροπή έναν νέο κανονισμό για την περιαγωγή;  
 Χάρη στον κανονισμό για την περιαγωγή, τα τέλη περιαγωγής καταργήθηκαν στις 15 
Ιουνίου 2017. Οι Ευρωπαίοι/-ες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ χρεώνονται μόνο με τις τιμές που 
ισχύουν στη χώρα τους για τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS και τα δεδομένα. Ο 
κανονισμός ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2022. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_804/MEX_21_804_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_804/MEX_21_804_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2021_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2021_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2021_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/703492
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/703492
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_653/IP_21_653_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_653/IP_21_653_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_654
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/703492
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roaming-european-union-brochure
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/questions-and-answers-roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/reports-and-studies/76016/3595
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/roaming
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Σταδιακή μείωση των ανωτάτων ορίων χονδρικής από το 2022 και μετά: 

  
Από 1/1/2022 έως 30/6/2022, ημερομηνία 
λήξης του ισχύοντος κανονισμού αριθ.  
531/2012 για την περιαγωγή 

Από 1/7/2022 έως 
31/12/2024 

Από 1/1/2025 

Φωνητικές κλήσεις 0,032 € / λεπτό 0,022 € / λεπτό 0,019 € / λεπτό 

Γραπτά μηνύματα (SMS) 0,01 € / SMS 0,004 € / SMS 0,003 € / SMS 

Δεδομένα 2,5 €/GB 2 €/GB 1,5 €/GB 

 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QAND
A_21_654_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο τύπου: Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό που να εξασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες και οι 
ταξιδιώτισσες της ΕΕ εξακολουθούν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή 
Προτεινόμενος νέος κανονισμός για την περιαγωγή 
Πληροφορίες σχετικά με την περιαγωγή στην ΕΕ 
Φυλλάδιο σχετικά με την περιαγωγή 
Ερωτήσεις και απαντήσεις | Περιαγωγή 
Εκθέσεις και μελέτες σχετικά με την περιαγωγή 
________________________________________________________________________________ 
 
74. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες λαμβάνουν μέτρα κατά της παραπληροφόρησης σχετικά με 
τα εμβόλια 
 
Βρυξέλλες,  25 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις νέες εκθέσεις των πλατφορμών Facebook, Google, Microsoft, Twitter, 
TikTok και Mozilla, οι οποίες έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας για την 
παραπληροφόρηση. Οι εκθέσεις παρέχουν επισκόπηση της εξέλιξης των μέτρων που ελήφθησαν 
τον Ιανουάριο του 2021.  

Στο Google, όποτε πραγματοποιείται αναζήτηση σχετικά με τα εμβόλια σε 23 χώρες της ΕΕ, 
παρέχονται πληροφορίες και κατάλογος των εμβολίων που έχουν εγκριθεί στην τοποθεσία του 
κάθε χρήστη, ενώ το TikTok έχει προσθέσει ετικέτα για το εμβόλιο κατά της COVID-19 σε πάνω 
από πέντε χιλιάδες βίντεο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Microsoft συνδιοργανώνει την εκστρατεία 
#VaxFacts , η οποία εγκαινιάστηκε από τη NewsGuard, παρέχοντας δωρεάν επέκταση 
προγράμματος περιήγησης για προστασία από την παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια 
κατά του κορονοϊού. Επιπλέον, η Mozilla ανέφερε ότι το επιμελημένο και έγκυρο περιεχόμενο 
από την εφαρμογή Pocket (που παλιότερα λεγόταν Read It Later) έχει ξεπεράσει τις 5,8 δισ. 
προβολές 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_21_841/MEX_2
1_841_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες και εκθέσεις είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/reports-january-actions-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-
programme 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QANDA_21_654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QANDA_21_654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_653
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/703492
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roaming-european-union-brochure
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/questions-and-answers-roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/reports-and-studies/76016/3595
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_841/MEX_21_841_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_841/MEX_21_841_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/703635
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/reports-january-actions-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/reports-january-actions-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/reports-january-actions-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
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75. Η γήρανση του πληθυσμού καθιστά αναγκαία την αύξηση της κινητικότητας εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας 

Βρυξέλλες,  25 Φεβρουαρίου 2021 

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής, το εργατικό 
δυναμικό της ΕΕ στον τομέα της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας θα πρέπει να αυξηθεί 
κατά 11 εκατ. εργαζομένους από το 2018 ως το 2030, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας 
κοινωνίας που γερνάει. Μεγάλο μέρος της ζήτησης καλύπτεται από την εγχώρια εκπαίδευση και 
κατάρτιση, ενώ η μετανάστευση και η κινητικότητα εντός ΕΕ παίζουν όλο και σημαντικότερο 
ρόλο. Το 2018, στην ΕΕ υπήρχαν σχεδόν 2 εκατ. εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της 
μακροχρόνιας φροντίδας που εργάζονταν σε άλλη χώρα από τη χώρα γέννησής τους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_841/MEX_2
1_841_EN.pdf 

Διαβάστε το δελτίο Τύπου του ΚΚΕρ https://ec.europa.eu/jrc/en/news/europe-s-ageing-society-
more-labour-mobility-could-help-eu-meet-demand-health-and-long-term-care και  
την πλήρη έκθεση εδώ :  https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/23-02-
2021_health_and_longterm_care_workforce_online.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 
76. Κορονοϊός: τα πρώτα ρομπότ απολύμανσης της ΕΕ φθάνουν στα νοσοκομεία 
 
Βρυξέλλες,  25 Φεβρουαρίου 2021 

Δύο σλοβενικά νοσοκομεία δέχθηκαν δύο από τα πρώτα ρομπότ που αγόρασε η Επιτροπή για την 
απολύμανση των θαλάμων ασθενών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση και τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορονοϊού.  
 
Άλλα 29 ρομπότ απολύμανσης αποστέλλονται σε νοσοκομεία στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, 
την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, τη Λιθουανία, το 
Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Τα ρομπότ αυτά μπορούν να απολυμάνουν έναν κανονικό 
θάλαμο ασθενών σε δέκα μόλις λεπτά και να απολυμάνουν με τη χρήση υπεριώδους 
ακτινοβολίας πάνω από 18 θαλάμους με μία φόρτιση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_882/MEX_2
1_882_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
77. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: η Επιτροπή εγκαινιάζει «δομημένο διάλογο» για την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών στην προμήθεια φαρμάκων στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  26 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινίασε έναν δομημένο διάλογο με τους παράγοντες της αλυσίδας παραγωγής 
φαρμακευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της φαρμακευτικής στρατηγικής για την Ευρώπη.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_841/MEX_21_841_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_841/MEX_21_841_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/europe-s-ageing-society-more-labour-mobility-could-help-eu-meet-demand-health-and-long-term-care
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/europe-s-ageing-society-more-labour-mobility-could-help-eu-meet-demand-health-and-long-term-care
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/europe-s-ageing-society-more-labour-mobility-could-help-eu-meet-demand-health-and-long-term-care
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/23-02-2021_health_and_longterm_care_workforce_online.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/23-02-2021_health_and_longterm_care_workforce_online.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/23-02-2021_health_and_longterm_care_workforce_online.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-commission-provide-200-disinfection-robots-european-hospitals
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_882/MEX_21_882_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_882/MEX_21_882_EN.pdf
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Ο διάλογος, στον οποίο συμμετέχουν εθνικές αρχές, ασθενείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
στον τομέα της υγείας, καθώς και η ερευνητική κοινότητα, αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση 
της λειτουργίας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων και στον εντοπισμό των 
αιτίων και των κινητήριων δυνάμεων πίσω από τις αδυναμίες. 
 
Η πρωτοβουλία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού 
φαρμακευτικών προϊόντων, και ειδικότερα στην ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας για κρίσιμης 
σημασίας δραστικές ουσίες, πρώτες ύλες και φάρμακα στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη 
ετοιμότητα για μελλοντικές πανδημίες στον τομέα της υγείας, υπό το πρίσμα των εμπειριών από 
τη νόσο COVID-19. Η πρωτοβουλία θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στο πλαίσιο της σύστασης 
της νέας ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας (HERA).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_882/MEX_2
1_882_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/health/human-
use/strategy/dialogue_medicines-supply_el 
________________________________________________________________________________ 

78. Η Επιτροπή κινεί έρευνα για να αποφασίσει εάν θα παρατείνει το μέτρο διασφάλισης για 
τον χάλυβα 

Βρυξέλλες,  26 Φεβρουαρίου 2021 

Η Επιτροπή κίνησε έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσο το μέτρο διασφάλισης που ισχύει επί 
του παρόντος για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα θα πρέπει να παραταθεί πέραν της 
30ής Ιουνίου 2021. Η έναρξη της παρούσας έρευνας αποτελεί συνέχεια δεόντως αιτιολογημένου 
αιτήματος δώδεκα κρατών μελών της ΕΕ. Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η Επιτροπή θα καθορίσει, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων της ΕΕ και του ΠΟΕ, κατά πόσο το μέτρο διασφάλισης 
εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για την πρόληψη ή την αποκατάσταση σοβαρής ζημίας στη 
χαλυβουργία της ΕΕ και κατά πόσο ο κλάδος αυτός προσαρμόζεται. Η έρευνα θα περιλαμβάνει 
επίσης αξιολόγηση του συμφέροντος της Ένωσης. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί μέχρι την 
ημερομηνία λήξης του ισχύοντος μέτρου διασφάλισης, η οποία είναι η 30ή Ιουνίου 2021.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_816/IP_21_816
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_882/MEX_21_882_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_882/MEX_21_882_EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_el
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_el
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_816/IP_21_816_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_816/IP_21_816_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_066_R_0014&from=EL
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 (Πεζόδρομος) 

Τ.Κ. : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Ώρες λειτουργίας για το κοινό :  
Δευτέρα ως Παρασκευή  από 08:00 – 14:00 

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

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

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

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

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

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

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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