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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για έκτακτη δέσμη μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 
1,2 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν. 
 

2. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επίτροπος Κυριακίδου 
συντονίζει εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναίκες και τον καρκίνο και δρομολογεί νέες 
δράσεις επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου. 
 

3. Europol: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για ισχυρότερη εντολή. 
 

4. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία 
για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. 
 

5. Νέα προσέγγιση για μια ηγετική θέση των ευρωπαϊκών προτύπων παγκοσμίως – 
Προώθηση των αξιών και μιας ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 
 

6. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: νέες δράσεις για την αύξηση της 
πρόσβασης στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και την περίθαλψη του 
καρκίνου. 
 

7. Ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή παρουσιάζει συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη για 
το κλίμα με σκοπό την επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
 

8. Αστική κινητικότητα: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για το ρυθμιστικό πλαίσιο των ταξί και 
των μισθωμένων οχημάτων για πιο βιώσιμες, προσβάσιμες και δίκαιες υπηρεσίες. 
 

9. Έξυπνη κινητικότητα: Νέοι κανόνες για περισσότερα δεδομένα κυκλοφορίας σε 
πραγματικό χρόνο στην ΕΕ. 
 

10. Ανταγωνισμός: Διάσκεψη νέων εμπειρογνωμόνων για το μέλλον της πολιτικής 
ανταγωνισμού. 
 

11. Δημιουργική Ευρώπη: Η Επιτροπή προκηρύσσει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για τη στήριξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. 
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12. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει την παράταση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της 
ΕΕ κατά ένα έτος. 
 

13. Επίσημη επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά 
στην Ελλάδα. 
 

14. Η Επιτροπή παρουσιάζει νέα μελέτη για τις ροές δεδομένων στην Ευρώπη. 
 

15. Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ σημείωσε σταθερή άνοδο στο διάστημα 
Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021. 
 

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

17. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέσεις διττής διανομής. 
 

18. Ασφάλεια των τροφίμων: Αρχίζει εκ νέου το εμπόριο δίθυρων μαλακίων μεταξύ ΕΕ και 
ΗΠΑ. 
 

19. Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022: Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο. 
 

20. Η ΕΕ χορηγεί 25 εκατ. ευρώ για τη σύνδεση της έρευνας αιχμής με την αγορά. 
 

21. Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ: Θέτοντας τα βιομηχανικά οικοσυστήματα της ΕΕ στον δρόμο 
της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. 
 

22. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες ολοκληρώνουν τις διαβουλεύσεις τους 
σχετικά με την ΕΕ στον κόσμο και τη μετανάστευση. 
 

23. Δήλωση του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ 
 

24. Ευρωβαρόμετρο: η προάσπιση της δημοκρατίας κορυφαία προτεραιότητα για το 
Κοινοβούλιο. 
 

25. Ένωση Κεφαλαιαγορών: η Επιτροπή παρατείνει την χρονικά περιορισμένη ισοδυναμία για 
τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου και δρομολογεί 
διαβούλευση για την επέκταση των δραστηριοτήτων κεντρικής εκκαθάρισης στην ΕΕ. 
 

26. Πρώτη οδός μετάβασης που σχεδιάστηκε από κοινού με τη βιομηχανία και την κοινωνία 
των πολιτών για ένα ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό τουριστικό οικοσύστημα. 
 

27. Ψηφιακή κυριαρχία: Η Επιτροπή προτείνει πράξη για τα μικροκυκλώματα για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων ημιαγωγών και την ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής της 
Ευρώπης. 
 

28. Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα - Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 
 

29. «EUandU : Καλλιέργησε τις ιδΕΕς σου». 
 

30. Η Επιτροπή διευκολύνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση εργαζομένων 
στο οικοσύστημα των κατασκευών. 
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31. Μηδενική ρύπανση: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 
αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τη χρήση υδραργύρου. 
 

32. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. EUR επιπλέον για να 
στηρίξει την ανάκαμψη της Ευρώπης. 
 

33. Μειώνονται οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ χάρη στη στήριξη της ΕΕ, όπως 
φαίνεται από τη νέα έκθεση για τη συνοχή. 
 

34. Προστασία της βιοποικιλότητας: Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών που θα μπορούσαν να βλάψουν την ευρωπαϊκή φύση. 
 

35. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ετήσιας χρηματοδότησης 
για φορείς καινοτομίας που επιθυμούν να επεκταθούν. 
 

36. Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

37. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 31,5 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη των παραγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων οι οποίοι πλήττονται από την 
πανδημία του κορονοϊού. 
 

38. Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πλατφόρμα για την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης 
φυκών. 
 

39. Εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για ενισχυμένη συνδεσιμότητα: Έτοιμοι για το 5G και την 
καινοτομία. 
 

40. Διαγωνισμός νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ Juvenes Translatores — 27 
νικητές και νικήτριες από όλη την Ευρώπη. 
 

41. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA εγκαινιάζει το πρώτο πρόγραμμα εργασίας της με 1,3 
δισ. ευρώ για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης το 2022. 
 

42. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2022 Αναμενόμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης μετά 
την επιβράδυνση του χειμώνα. 
 

43. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η ΕΕ αυξάνει τη διαθεσιμότητα των βιολογικών 
φυτοφαρμάκων. 
 

44. Ταινίες που έλαβαν στήριξη της ΕΕ διεκδικούν βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Βερολίνου. 
 

45. Η Επιτροπή ανακοινώνει πρόσθετη στήριξη για τον εμβολιασμό, την παραγωγή εμβολίων 
και την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων στην Αφρική μέσω της «Ομάδας Ευρώπη». 
 

46. Βιώσιμη κατανάλωση: Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πρωτοβουλία για την εθελοντική 
ανάληψη δεσμεύσεων από τις επιχειρήσεις. 
 

47. Σύνοδος κορυφής «One Ocean»: νέα βήματα που ενισχύουν τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην 
προστασία των ωκεανών. 
 

48. Ημέρα του 112: Η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από 
οπουδήποτε στην ΕΕ σώζει ζωές. 
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49. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την πολυγλωσσία και τη μετάφραση τονίζει την 
ανάγκη για μεγαλύτερη αναγνώριση των μεταφραστών. 
 

50. Τουρκία: Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου για την κυριαρχία της Ελλάδας επί των νησιών 
της. 
 

51. Ευρωπαϊκά βραβεία βιώσιμης κινητικότητας: 12 πόλεις στον τελικό . 
 

52. Ο Άγιος Μαρίνος προσχωρεί στη στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου. 
 

53. Διάστημα: η ΕΕ εγκαινιάζει δορυφορικό σύστημα συνδεσιμότητας και ενισχύει τη δράση 
για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας με στόχο μια πιο ψηφιακή και ανθεκτική 
Ευρώπη. 
 

54. Ερωτήσεις και απαντήσεις: διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας. 
 

55. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ασφαλής συνδεσιμότητα. 
 

56. Φόρος τιμής στη θαρραλέα δημοσιογραφία: Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το 30ό 
βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali. 
 

57. Πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΑΕ, οι αφρικανικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων 
λαμβάνουν ενίσχυση ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ από την «Ομάδα Ευρώπη» και το 
Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς. 
 

58. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σημαντικές δράσεις για να συμβάλει στην ευρωπαϊκή άμυνα, να 
τονώσει την καινοτομία και να αντιμετωπίσει τις στρατηγικές εξαρτήσεις. 
 

59. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Συμβολή της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή άμυνα στο πλαίσιο της 
στρατηγικής πυξίδας. 
 

60. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

61. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις 
αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του κανονισμού περί γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητας. 
 

62. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη στρατιωτική απειλή της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας: «Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας». 
 

63. Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση. 
 

64. Παράρτημα: Ολοκληρωμένα έργα LIFE. 
 

65. Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ επενδύει πάνω από 110 εκατ. ευρώ σε έργα LIFE για το 
περιβάλλον και το κλίμα σε 11 χώρες της ΕΕ. 
 

66. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και πέντε μέλη του Κολλεγίου των Επιτρόπων στη Διάσκεψη 
του Μονάχου για την Ασφάλεια. 
 

67. Οι χρηματοδοτικές πράξεις του NextGenerationEU ξεκίνησαν καλά σύμφωνα με νέα 
έκθεση. 
 

68. Ταινία που έλαβε στήριξη της ΕΕ κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. 
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69. 6η σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης: Οι Ευρωπαίοι και οι 
Αφρικανοί ηγέτες θέτουν τα θεμέλια για μια ανανεωμένη και βαθύτερη εταιρική σχέση. 
 

70. Η ΕΕ προσφεύγει κατά της Κίνας στον ΠΟΕ για να υπερασπιστεί τον τομέα υψηλής 
τεχνολογίας της. 
 

71. Γεωργία: Θεσπίζονται τα πρώτα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής. 
 

72. Οικολογικότερες οδικές μεταφορές: τελική έγκριση των νέων κανόνων για τα οδικά τέλη. 
 

73. Η Επιτροπή στηρίζει τη δημιουργία σύμπραξης δεξιοτήτων στο αγροδιατροφικό 
οικοσύστημα. 
 

74. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 
για την Κύπρο. 
 

75. Το μέλλον της Ευρώπης: Συστάσεις των πολιτών για ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, πολιτισμό, νεολαία, αθλητισμό και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. 
 

76. Το Erasmus+ στηρίζει με 15 εκατ. ευρώ την κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω των 
Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+ 
 

77. Ουκρανία: Η ΕΕ παρέχει επείγουσα βοήθεια πολιτικής προστασίας. 
 

78. Η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ΕΕ συμφωνούν με την Κύπρο κοινό σχέδιο δράσης για 
καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης. 
 

79. Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: Δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Τζουζέπ Μπορέλ 
προς τον Τύπο μετά τη σύνοδο. 
 

80. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προς τον Τύπο. 
 

81. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Τα πιστοποιητικά νόσησης μπορούν πλέον να 
εκδίδονται με βάση και τα γρήγορα τεστ αντιγόνων. 
 

82. Η Επιτροπή θα επενδύσει 292 εκατ. ευρώ στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην 
κυβερνοασφάλεια. 
 

83. Ταξίδια στη διάρκεια της πανδημίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση 
επικαιροποιημένου πλαισίου για την περαιτέρω διευκόλυνση των ταξιδιών στην ΕΕ. 
 

84. Δήλωση των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
σχετικά με τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. 
 

85. Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για τη μείωση της απελευθέρωσης 
μικροπλαστικών. 
 

86. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στηρίζει ένα νέο ταμείο για τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σε όλη την ΕΕ. 
 

87. Ρωσία/Ουκρανία: Δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Τζουζέπ Μπορέλ προς τον Τύπο 
μετά την έκτακτη άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. 
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88. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στη ρωσική 
επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. 
 

89. Νομοθετική πράξη για τα δεδομένα: η Επιτροπή προτείνει μέτρα για μια δίκαιη και 
καινοτόμο οικονομία δεδομένων. 
 

90. Πράξη για τα δεδομένα — Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

91. Η Επιτροπή παρουσιάζει επικαιροποιημένη εμπεριστατωμένη επισκόπηση των 
στρατηγικών εξαρτήσεων της Ευρώπης. 
 

92. Δίκαιη και βιώσιμη οικονομία: Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες για τον σεβασμό, από μέρους 
των εταιρειών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στις παγκόσμιες 
αξιακές αλυσίδες. 
 

93. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρόταση οδηγίας για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά τη βιωσιμότητα. 
 

94. Η ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές προχωρά: ίδρυση νέας Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Συσσωρευτών με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων για ένα ταχέως 
αναπτυσσόμενο οικοσύστημα συσσωρευτών στην Ευρώπη. 
 

95. Η Επιτροπή καθορίζει στρατηγική για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας 
παγκοσμίως και προετοιμάζει μέσο για την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής 
εργασίας. 
 

96. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Καινοτόμος πρόσθετη ύλη ζωοτροφών θα μειώσει τις 
εκπομπές μεθανίου από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην ΕΕ. 
 

97. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. 
 

98. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν προς τον Τύπο σχετικά με την επίθεση της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας. 
 

99. Δήλωση της προέδρου, κ. Φον ντερ Λάιεν, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό 
Γραμματέα του NATO κ. Stoltenberg και τον πρόεδρο, κ. Michel. 
 

100. Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και της Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Τύπο σχετικά με την άνευ 
προηγουμένου και απρόκλητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

 

101. Επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / 
Αντιπροέδρου Τζουζέπ Μπορέλ προς τον Τύπο. 

 

102. Ουκρανία: Δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

103. Εναρκτήριες παρατηρήσεις της προέδρου κ. Φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου 
με τον πρόεδρο κ. Μισέλ και τον πρόεδρο κ. Μακρόν μετά το πέρας της ειδικής συνόδου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Φεβρουαρίου 2022. 

 

104. Η ΕΕ στη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον: στόχος η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συμφωνία σχετικά με τα πλαστικά. 

 

105. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την CVC 
Capital Partners. 
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106. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής των Εννιά του 
Βουκουρεστίου (B9) στη Βαρσοβία και στην ειδική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. 

 

107. Η ΕΕ συντονίζει την αποστολή βοήθειας έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία και είναι έτοιμη 
να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες. 
 

108. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση 
του αιτήματος της Ελλάδας για εκταμίευση 3,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
 

109. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών 
σχετικά με τις συμφωνίες βιωσιμότητας στον τομέα της γεωργίας. 
 

110. Παροχή προστασίας σε όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία: 
Η Επίτροπος Γιούανσον στη Ρουμανία και τη Σλοβακία σήμερα και αύριο για να 
αξιολογήσει την κατάσταση. 
 

111. Ουκρανία: Η ΕΕ συντονίζει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης και ενισχύει την ανθρωπιστική 
βοήθεια. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για έκτακτη δέσμη μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 1,2 
δισ. ευρώ για την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν 
 
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα επείγουσας μακροοικονομικής 
συνδρομής για την Ουκρανία, ύψους έως 1,2 δισ. ευρώ. Η πρόταση έρχεται κατόπιν 
προηγούμενου αιτήματος των ουκρανικών αρχών και άμεσων συζητήσεων μεταξύ της Προέδρου 
της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου της Ουκρανίας κ. Volodymyr 
Zelenskyy. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_722/MEX_2
2_722_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_674/IP_22_67
4_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επίτροπος Κυριακίδου συντονίζει 
εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναίκες και τον καρκίνο και δρομολογεί νέες δράσεις 
επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου 
 
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2022 
 
Στις 2 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή θα αναδείξει τις δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση του 
γυναικείου καρκίνου σε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης για 
όλες: Γυναίκες και καρκίνος — Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου».  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_722/MEX_22_722_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_722/MEX_22_722_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_674
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_674/IP_22_674_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_674/IP_22_674_EN.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_722/MEX_2
2_722_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Europol: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για ισχυρότερη εντολή 
 
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2022 
 
Η Επιτροπή χαιρετίζει τη πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ενίσχυση της εντολής της Europol, του οργανισμού της ΕΕ 
για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου.  
Στο πλαίσιο αυτής της ενισχυμένης εντολής, η Europol θα μπορεί να εντείνει τη στήριξή της προς 
τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας και την 
αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών κατά της ασφάλειας. Η Europol θα μπορεί να 
συνεργάζεται αποτελεσματικά με ιδιωτικούς φορείς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_673/IP_22_67
3_EN.pdf 
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_673/IP_22_67
3_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

4. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία 
για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό 

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
με τίτλο «Win It On The Pitch» («Οι αγώνες κερδίζονται στο γήπεδο»). 
Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προστατεύσει ένα ευρωπαϊκό 
μοντέλο αθλητισμού το οποίο «βασίζεται σε αξίες, την αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα και τον 
ανοικτό χαρακτήρα των πρωταθλημάτων». Ζητούν από την Επιτροπή να εκδώσει σύσταση που θα 
παρέχει ένα πλαίσιο και κατευθυντήριες γραμμές για δράση των κρατών μελών «με στόχο την 
προστασία του ποδοσφαιρικού μοντέλου της Ευρώπης, την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας του 
αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία και της ιδιαίτερης θέσης του αθλητισμού στους κανόνες 
ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς και την ενίσχυση του οράματος και της μακροπρόθεσμης πολιτικής 
της ΕΕ για το μέλλον και τη διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού αθλητισμού». 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_683/IP_22_683
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΠΠ «Win It On The Pitch» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_722/MEX_22_722_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_722/MEX_22_722_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_673/IP_22_673_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_673/IP_22_673_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_673
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_673/IP_22_673_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_673/IP_22_673_EN.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?destination=/initiatives/details/2022/000001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_683/IP_22_683_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_683/IP_22_683_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?destination=/initiatives/details/2022/000001
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ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 

5. Νέα προσέγγιση για μια ηγετική θέση των ευρωπαϊκών προτύπων παγκοσμίως – Προώθηση 
των αξιών και μιας ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική τυποποίησης που περιγράφει την προσέγγισή μας 
όσον αφορά τα πρότυπα τόσο στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η στρατηγική συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με την 
τυποποίηση, από έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του και από το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση το 2022. Η νέα αυτή στρατηγική αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ενώ επιδιώκει να καταστήσει δυνατή μια 
ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή οικονομία και να κατοχυρώσει τις δημοκρατικές αξίες στις 
τεχνολογικές εφαρμογές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_661/IP_22_661
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την τυποποίηση 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την τυποποίηση 
Στρατηγική της ΕΕ για την τυποποίηση: καθορισμός παγκόσμιων προτύπων για τη στήριξη μιας 
ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ 
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 όσον αφορά τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών 
οργανισμών τυποποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης  
Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 από το 2015 έως το 2020 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση το 2022 
Ακολουθήστε την @EU_GROW στο Twitter 
________________________________________________________________________________ 

6. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: νέες δράσεις για την αύξηση της 
πρόσβασης στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και την περίθαλψη του 
καρκίνου 

Βρυξέλλες,  2 Φεβρουαρίου 2022 

Γίνεται ένα ακόμη βήμα για την αύξηση της πρόσβασης στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη 
θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου. Πριν από την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 
και ένα έτος μετά τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, 
η Επιτροπή δρομολογεί μια σειρά νέων πρωτοβουλιών, οι οποίες εξαγγέλθηκαν στην εκδήλωση 
«Διασφάλιση Ισότιμης Πρόσβασης για Όλους: ο καρκίνος στις γυναίκες ― Ευρωπαϊκό σχέδιο για 

https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_661/IP_22_661_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_661/IP_22_661_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_662
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48602
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://twitter.com/EU_Growth
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την καταπολέμηση του καρκίνου». Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις ανισότητες μεταξύ των 
φύλων και σε ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση του καρκίνου στις γυναίκες. Ήταν η πρώτη από 
μια ετήσια σειρά εκδηλώσεων, η οποία επικεντρώνεται στο τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
αυξηθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων στην πρόληψη και την περίθαλψη του καρκίνου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_702/IP_22_702
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστοσελίδα για το σχέδιο κατά του καρκίνου 
Η πολιτική της ΕΕ για τον καρκίνο 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
Ιστοσελίδα για το σχέδιο κατά του καρκίνου 
Βίντεο και φωτογραφίες σχετικά με το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου 
Κέντρο γνώσης για τον καρκίνο 
________________________________________________________________________________ 

7. Ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή παρουσιάζει συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη για 
το κλίμα με σκοπό την επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα 
στο πλαίσιο της ταξινομίας σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτήν, η οποία καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες φυσικού αερίου και 
πυρηνικής ενέργειας. Το Σώμα των επιτρόπων κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί του κειμένου, 
το οποίο θα εγκριθεί επίσημα μόλις καταστούν διαθέσιμες οι μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες 
της ΕΕ. 

Για να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, απαιτούνται πολλές ιδιωτικές επενδύσεις. 
Η ταξινομία της ΕΕ έχει ως στόχο να κατευθύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες που 
είναι απαραίτητες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Η κατάταξη της ταξινομίας δεν 
καθορίζει αν μια συγκεκριμένη τεχνολογία θα αποτελεί ή όχι μέρος του ενεργειακού μείγματος 
των κρατών μελών. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η μετάβαση, με την αξιοποίηση όλων των 
πιθανών λύσεων που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_711/IP_22_711
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη της ΕΕ για 
το κλίμα που καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου 
Ενημερωτικό δελτίο 
Συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα στο πλαίσιο της ταξινομίας 
Ταξινομία της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_702/IP_22_702_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_702/IP_22_702_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/factsheet-cancer-plan-one-year-on_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/cancer_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/health/events/hybrid-event-ensuring-equal-access-all-cancer-women-europes-beating-cancer-plan_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-007570
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
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/el/ip_22_711/IP_22_711_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_711/IP_22_711_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_712
https://ec.europa.eu/info/files/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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Συχνές ερωτήσεις: Τι είναι η ταξινομία της ΕΕ και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη; 
Συχνές ερωτήσεις: Τι είναι η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του άρθρου 8 της ταξινομίας της 
ΕΕ και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη; 
Συχνές ερωτήσεις: Ερμηνεία ορισμένων νομικών διατάξεων της κατ' εξουσιοδότηση πράξης για 
τις γνωστοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού για την ταξινομία της ΕΕ όσον αφορά 
την υποβολή εκθέσεων για επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία 
Δικτυακός τόπος της ΓΔ FISMA για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Αστική κινητικότητα: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για το ρυθμιστικό πλαίσιο των ταξί και 
των μισθωμένων οχημάτων για πιο βιώσιμες, προσβάσιμες και δίκαιες υπηρεσίες 
 
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση κατευθυντήριων γραμμών για τις εθνικές και τοπικές αρχές 
σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο των ταξί και των μισθωμένων οχημάτων.  
 
Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσαφηνίζουν το πώς θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς στα ταξί και τα μισθωμένα οχήματα, καθώς και το πώς το κατάλληλο 
ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί να καταστήσει τις υπηρεσίες αυτές πιο βιώσιμες, πιο προσβάσιμες 
και πιο δίκαιες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_741/MEX_2
2_741_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-new-initiatives-sustainable-
and-smart-mobility-2022-02-02_en 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Έξυπνη κινητικότητα: Νέοι κανόνες για περισσότερα δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό 
χρόνο στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή επεκτείνει σε επίπεδο ΕΕ τη διαθεσιμότητα των δεδομένων κυκλοφορίας σε 
πραγματικό χρόνο, τροποποιώντας τους υφιστάμενους κανόνες στον τομέα αυτό.  
 
Επί του παρόντος, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών έχουν την υποχρέωση να 
καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα αυτά στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, στους 
αυτοκινητόδρομους και σε άλλες περιοχές προτεραιότητας. Η αναθεώρηση των κανόνων θα 
επεκτείνει την υποχρέωση αυτή στους περιφερειακούς και αστικούς δρόμους και θα προσθέσει 
νέους τύπους δεδομένων, όπως περιορισμούς πρόσβασης για οχήματα σε ορισμένα τμήματα των 
πόλεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_741/MEX_2
2_741_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-faq_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq-part-2_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq-part-2_en
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq-part-2_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-new-initiatives-sustainable-and-smart-mobility-2022-02-02_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_741/MEX_22_741_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_741/MEX_22_741_EN.pdf
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-new-initiatives-sustainable-and-smart-mobility-2022-02-02_en
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-new-initiatives-sustainable-and-smart-mobility-2022-02-02_en
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-new-initiatives-sustainable-and-smart-mobility-2022-02-02_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_741/MEX_22_741_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_741/MEX_22_741_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-new-initiatives-sustainable-
and-smart-mobility-2022-02-02_en 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Ανταγωνισμός: Διάσκεψη νέων εμπειρογνωμόνων για το μέλλον της πολιτικής 
ανταγωνισμού 
 
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2022 

Στις 3 Φεβρουαρίου, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ που είναι αρμόδια 
για την πολιτική ανταγωνισμού, διοργανώνει διάσκεψη με θέμα «Το μέλλον της πολιτικής 
ανταγωνισμού».  
Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες αλλά και διαδικτυακά. Θα αποτελέσει ένα 
φόρουμ συζήτησης όπου νέοι σε ηλικία εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν το μέλλον της 
πολιτικής ανταγωνισμού. Η διάσκεψη θα δώσει την ευκαιρία σε νέους εμπειρογνώμονες της 
πολιτικής ανταγωνισμού να ανταλλάξουν απόψεις με καθιερωμένους ειδικούς στον τομέα του 
δίκαιου ανταγωνισμού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_741/MEX_2
2_741_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/competition-
policy/policy/green-gazette/yex22_en 
________________________________________________________________________________ 

11. Δημιουργική Ευρώπη: Η Επιτροπή προκηρύσσει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για τη στήριξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας 

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τις τρεις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA για το 2022, ένα πρόγραμμα με 
συνολική διαθέσιμη ενωσιακή χρηματοδότηση για το τρέχον έτος ύψους 226 εκατ. ευρώ. Στόχος 
είναι η στήριξη της ανάκαμψης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς της τόσο εντός της Ευρώπης όσο και παγκοσμίως. Περισσότερες 
προσκλήσεις θα δημοσιευθούν τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_725/IP_22_725
_EL.pdf 
 
Για ερωτήσεις και συνδρομή σχετικά με το πρόγραμμα και βοήθεια για τη συνεργασία με 
οργανισμούς σε άλλες χώρες, υπάρχουν γραφεία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» σε 
κάθε συμμετέχουσα χώρα. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 

https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-new-initiatives-sustainable-and-smart-mobility-2022-02-02_en
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-new-initiatives-sustainable-and-smart-mobility-2022-02-02_en
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-new-initiatives-sustainable-and-smart-mobility-2022-02-02_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/green-gazette/yex22_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/green-gazette/yex22_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_741/MEX_22_741_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_741/MEX_22_741_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/policy/green-gazette/yex22_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/policy/green-gazette/yex22_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/policy/green-gazette/yex22_en
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-media-strand
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_725/IP_22_725_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_725/IP_22_725_EL.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
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Πρόγραμμα εργασίας «Δημιουργική Ευρώπη» 2022 
Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA» 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – Διατομεακό σκέλος 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – Σκέλος πολιτισμός 
Ερωτήσεις και βοήθεια: Γραφεία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 
________________________________________________________________________________ 

12. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει την παράταση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της 
ΕΕ κατά ένα έτος 

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την παράταση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ 
κατά ένα έτος, έως τις 30 Ιουνίου 2023. Ο ιός της νόσου COVID-19 εξακολουθεί να είναι 
διαδεδομένος στην Ευρώπη και, σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο 
αντίκτυπος μιας ενδεχόμενης αύξησης των μολύνσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ή 
τυχόν εμφάνισης νέων παραλλαγών.  

Η παράταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες θα μπορούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, όπου τα κράτη 
μέλη διατηρούν κάποια μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η Επιτροπή εγκρίνει την πρόταση για να 
διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ολοκληρώσουν τη 
νομοθετική διαδικασία εγκαίρως πριν από τη λήξη του ισχύοντος κανονισμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_744/IP_22_744
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση τροποποίησης του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ (πολίτες της ΕΕ) 
Πρόταση τροποποίησης του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ (υπήκοοι τρίτων χωρών που 
παραμένουν και διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ) 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Re-open EU 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Επίσημη επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά 
στην Ελλάδα 
 
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, από την 
Παρασκευή 4 έως την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2239
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/creative-europe-media
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-culture-strand
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-amending-regulation-eu-2021-953-framework-issuance-verification-and-acceptance-interoperable-covid-19-vaccination-test-and-recovery-certificates-eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_744/IP_22_744_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_744/IP_22_744_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-amending-regulation-eu-2021-953-framework-issuance-verification-and-acceptance-interoperable-covid-19-vaccination-test-and-recovery-certificates-eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-framework-issuance-verification-and-acceptance-interoperable-covid-19_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://reopen.europa.eu/el/
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14. Η Επιτροπή παρουσιάζει νέα μελέτη για τις ροές δεδομένων στην Ευρώπη 
 
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη χαρτογράφησης και εκτίμησης του όγκου των δεδομένων που 
ρέουν στις κύριες υποδομές υπολογιστικού νέφους στα 27 κράτη μέλη, την Ισλανδία, τη 
Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη παρέχει μια επισκόπηση του όγκου και 
των τύπων εισροών και εκροών δεδομένων υπολογιστικού νέφους ανά οικονομικό τομέα, 
τοποθεσία, μέγεθος επιχείρησης και είδος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Οι φορείς χάραξης 
πολιτικής και λήψης αποφάσεων, καθώς και οι επικεφαλής επιχειρήσεων και οι δημόσιες 
διοικήσεις μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως σημείο αναφοράς στη λήψη αποφάσεων για 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, βιομηχανικές αποφάσεις και επενδύσεις σε υπολογιστικά 
νέφη. Για τη μελέτη αναπτύχθηκε νέα μεθοδολογία ποσοτικού προσδιορισμού των ροών 
δεδομένων  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_761/MEX_2
2_761_EN.pdf 
 
Εδώ μπορείτε να βρείτε τη μελέτη, καθώς και ένα διαδικτυακό εργαλείο απεικόνισης : 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-data-flow-monitoring 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ σημείωσε σταθερή άνοδο στο διάστημα 
Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021 
 
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2022 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, τα οποία 
δημοσιεύτηκαν σήμερα, η συνολική του αξία (εξαγωγές συν εισαγωγές) στο διάστημα 
Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021 ανήλθε σε 268,1 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 6 % σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο του 2020. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7 % στα 162,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές 
σημείωσαν αύξηση 4 % και διαμορφώθηκαν στα 105,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο 
αγροδιατροφικός τομέας να παρουσιάζει συνολικό εμπορικό πλεόνασμα ύψους 57,5 δισ. ευρώ. 
Πρόκειται για αύξηση 14 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_761/MEX_2
2_761_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-
continues-grow-first-ten-months-2021-2022-feb-03_en ενώ  
γενικές πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ μπορείτε να 
βρείτε εδώ : https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-
policy-analysis_en 
________________________________________________________________________________ 

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

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_761/MEX_22_761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_761/MEX_22_761_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-data-flow-monitoring
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-data-flow-monitoring
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_oct2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_761/MEX_22_761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_761/MEX_22_761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-grow-first-ten-months-2021-2022-feb-03_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-grow-first-ten-months-2021-2022-feb-03_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-grow-first-ten-months-2021-2022-feb-03_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
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Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2022 

Ενόψει της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων στις 6 Φεβρουαρίου 2022, 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 φωνές 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_22_727/ST
ATEMENT_22_727_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψή του, ανατρέξτε στον 
ιστότοπο: 
Κατάρριψη μυθευμάτων σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
(FGM) 
 
Έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά την εκτίμηση του 
αριθμού των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων στη Δανία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο και την Αυστρία: Μελέτη για τον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων: Ο αριθμός των κοριτσιών σε κίνδυνο 
αυξάνεται, αλλά αυξάνεται και η αντίδραση σε επίπεδο κοινότητας (2021) 
Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο από την επίτροπο κ. Ντάλι και τις ευρωβουλεύτριες κ. Εβελίν 
Ρέγκνερ και κ. Ασίτα Κανκό σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων. 
________________________________________________________________________________ 
 
17. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών σε σχέσεις διττής διανομής 

Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2022 

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία 
(«VBER») και των κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς («κάθετες 
κατευθυντήριες γραμμές»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα ξεκίνησε μια νέα στοχευμένη 
δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές για την ανταλλαγή 
πληροφοριών στο πλαίσιο της διττής διανομής, οι οποίες θα προστεθούν στις κάθετες 
κατευθυντήριες γραμμές.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_803/MEX_2
2_803_EN.pdf  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_727/STATEMENT_22_727_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_727/STATEMENT_22_727_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-myth-busting-female-genital-mutilation-fgm_en
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-myth-busting-female-genital-mutilation-fgm_en
https://eige.europa.eu/
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://eige.europa.eu/news/fgm-study-more-girls-risk-community-opposition-growing
https://www.youtube.com/watch?v=KUAMU_z4EA8
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_803/MEX_22_803_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_803/MEX_22_803_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής σχολίων είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-vber_en 
________________________________________________________________________________ 

18. Ασφάλεια των τροφίμων: Αρχίζει εκ νέου το εμπόριο δίθυρων μαλακίων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2022 

Από το τέλος του τρέχοντος μήνα, το εμπόριο μαλακίων — όπως είναι τα μύδια, τα κυδώνια, τα 
στρείδια και τα χτένια — θα αρχίσει και πάλι μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Δύο κράτη μέλη της ΕΕ 
(η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες) θα επιτρέπεται να εξάγουν μαλάκια στις ΗΠΑ και δύο αμερικανικές 
πολιτείες (η Μασαχουσέτη και η Ουάσινγκτον) θα μπορούν να εξάγουν το ίδιο προϊόν στην ΕΕ. Η 
Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη σχετική νομοθεσία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_785/IP_22_785
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα 
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ 
________________________________________________________________________________ 
 
19. Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022: Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο 
 
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 8η Φεβρουαρίου θα εορταστεί σε όλο τον κόσμο με θέμα «Μαζί 
για ένα καλύτερο διαδίκτυο». Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, την οποία προωθεί το δίκτυο των 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ εθνικών κέντρων ασφαλούς διαδικτύου, καλεί τους νέους και τις 
νέες, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους εκπροσώπους 
της βιομηχανίας ή οργανισμών να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στις χώρες 
τους και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτυακού κόσμου, ιδίως για τα 
παιδιά και τη νεολαία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_2
2_841_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Η ΕΕ χορηγεί 25 εκατ. ευρώ για τη σύνδεση της έρευνας αιχμής με την αγορά 
 
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας απένειμε σε 166 ερευνητές επιχορηγήσεις για την απόδειξη 
της αρχής λειτουργίας. Η κάθε επιχορήγηση ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και έχει στόχο να 
βοηθήσει τους ερευνητές και τους επιστήμονες να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των 
αποτελεσμάτων της πρωτοποριακής έρευνάς τους και των πρώτων σταδίων της εμπορικής 
αξιοποίησης. Δίνονται ως συμπληρωματική χρηματοδότηση, καθώς το εν λόγω πρόγραμμα 
απευθύνεται μόνο σε ερευνητές που έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-vber_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_785/IP_22_785_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_785/IP_22_785_EL.pdf
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs_en
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/safer-internet-day
https://www.saferinternetday.org/
https://www.saferinternetday.org/en-GB/in-your-country
https://www.saferinternetday.org/en-GB/in-your-country
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_22_841_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_22_841_EN.pdf
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
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Συμβούλιο Έρευνας, μέσω επιχορηγήσεων εκκίνησης, εδραίωσης, προηγμένης έρευνας ή 
συνέργειας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_2
2_841_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ :  
https://erc.europa.eu/news/erc-2021-proof-of-concept-grants-results 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ: Θέτοντας τα βιομηχανικά οικοσυστήματα της ΕΕ στον δρόμο 
της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 
 
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2022 

Ξεκινάει η πέμπτη διοργάνωση των Ημερών Βιομηχανίας της ΕΕ. Φέτος, η μεγαλύτερη εκδήλωση 
της ΕΕ για το μέλλον των βιομηχανιών της Ευρώπης πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες αλλά και 
διαδικτυακά. Η εκδήλωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 11 Φεβρουαρίου, δίνει στους βασικούς 
παράγοντες της βιομηχανίας την ευκαιρία να συζητήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τα 
επόμενα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 
της βιομηχανίας με παράλληλη ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Η εκδήλωση θα φέρει σε επαφή 
βασικούς φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ, πρωτοπόρους της βιομηχανίας, εκπροσώπους 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιφέρειες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_2
2_841_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες ολοκληρώνουν τις διαβουλεύσεις τους 
σχετικά με την ΕΕ στον κόσμο και τη μετανάστευση 
 
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2022 

Από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου, περίπου 200 πολίτες απ’ όλα τα κράτη μέλη, διαφορετικών 
ηλικιών και προέλευσης, θα οριστικοποιήσουν τις συστάσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης 
στην Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την ΕΕ στον κόσμο / τη μετανάστευση. Οι εν λόγω 
συστάσεις αναμένεται να καλύψουν πρωτίστως τους στόχους και τις στρατηγικές της ΕΕ στους 
τομείς της ασφάλειας, της άμυνας, της εξωτερικής και εμπορικής πολιτικής, της ανθρωπιστικής 
βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας, της διεύρυνσης και της μετανάστευσης, και θα 
παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στη σύνοδο ολομέλειας της Διάσκεψης στις 11-12 Μαρτίου 
2022 στο Στρασβούργο της Γαλλίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_2
2_841_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_22_841_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_22_841_EN.pdf
https://erc.europa.eu/news/erc-2021-proof-of-concept-grants-results
https://erc.europa.eu/news/erc-2021-proof-of-concept-grants-results
https://eu-industry-days.ec.europa.eu/programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_22_841_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_22_841_EN.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_22_841_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_22_841_EN.pdf
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23. Δήλωση του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ 

Washington, D.C. 7 Φεβρουαρίου 2022 

Συνήλθε στην Ουάσιγκτον το ένατο Συμβούλιο Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ υπό την προεδρία του 
Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Άντονι Μπλινκεν, της Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ κ. Τζένιφερ 
Μ. Γκράνχολμ, του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ / Αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ και της 
Επιτρόπου Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον. Ο πρέσβης της Γαλλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες κ. Φιλίπ 
Ετιέν εκπροσώπησε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/info/news/ninth-us-eu-energy-council-2022-feb-07_en 
________________________________________________________________________________ 

24. Ευρωβαρόμετρο: η προάσπιση της δημοκρατίας κορυφαία προτεραιότητα για το 
Κοινοβούλιο  

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2022 

 Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (32%) κατατάσσει την δημοκρατία ως πιο σημαντική αξία που 
πρέπει να υπερασπιστεί το ΕΚ, ακολουθούμενη από την ελευθερία του λόγου και της σκέψης 
(27%) και τα ανθρώπινα δικαιώματα (25%)  

 Η δημόσια υγεία (42%), η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός (40%), καθώς και η 
κλιματική αλλαγή (39%) κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες  

 58% των πολιτών επιθυμεί το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο 
μέλλον  

Η στήριξη των πολιτών προς την ΕΕ, ειδικά προς το ΕΚ, αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. 

Διαβάστε τα πλήρη αποτελέσματα της πρόσφατης δημοσκοπικής έρευνας : 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2612 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220201IPR22311/eurovarometro-i-
proaspisi-tis-dimokratias-korufaia-proteraiotita-gia-to-ek 
________________________________________________________________________________ 

25. Ένωση Κεφαλαιαγορών: η Επιτροπή παρατείνει την χρονικά περιορισμένη ισοδυναμία για 
τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου και δρομολογεί διαβούλευση 
για την επέκταση των δραστηριοτήτων κεντρικής εκκαθάρισης στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με την παράταση της ισοδυναμίας για τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου έως τις 30 Ιουνίου 2025. Η απόφαση 
αυτή θα διασφαλίσει βραχυπρόθεσμα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

https://ec.europa.eu/info/news/ninth-us-eu-energy-council-2022-feb-07_en
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2612
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2612
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220201IPR22311/eurovarometro-i-proaspisi-tis-dimokratias-korufaia-proteraiotita-gia-to-ek
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220201IPR22311/eurovarometro-i-proaspisi-tis-dimokratias-korufaia-proteraiotita-gia-to-ek
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Επιπλέον, η Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα στοχευμένη δημόσια διαβούλευση και πρόσκληση 
υποβολής στοιχείων σχετικά με το πώς μπορούν να επεκταθούν οι δραστηριότητες κεντρικής 
εκκαθάρισης στην ΕΕ και να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων της 
ΕΕ ώστε να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από συστημικούς κεντρικούς 
αντισυμβαλλόμενους τρίτων χωρών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_665/IP_22_665
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η σημερινή απόφαση ισοδυναμίας 
Σύνδεσμος προς τη δημόσια διαβούλευση και την πρόσκληση υποβολής στοιχείων 
________________________________________________________________________________ 

26. Πρώτη οδός μετάβασης που σχεδιάστηκε από κοινού με τη βιομηχανία και την κοινωνία 
των πολιτών για ένα ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό τουριστικό οικοσύστημα 

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή παρουσίασε την οδό μετάβασης για τον τουρισμό κατά τη διάρκεια των Ημερών 
Βιομηχανίας της ΕΕ. Η οδός μετάβασης είναι ένα σχέδιο που δημιουργήθηκε από κοινού με 
φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος και περιγράφει βασικές δράσεις, στόχους και 
προϋποθέσεις για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και της 
μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας του τομέα. Η Επιτροπή κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να 
συμμετάσχουν στην εφαρμογή της.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_850/IP_22_850
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική 
Διαδικασία συνδημιουργίας της οδού μετάβασης για τον τουρισμό  
Οδός μετάβασης για τον τουρισμό 
Πρόσκληση των ενδιαφερομένων μερών του τομέα του τουρισμού να δηλώσουν τις δεσμεύσεις 
τους και τη συμμετοχή τους στην οδό μετάβασης  
________________________________________________________________________________ 

27. Ψηφιακή κυριαρχία: Η Επιτροπή προτείνει πράξη για τα μικροκυκλώματα για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων ημιαγωγών και την ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής της 
Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  8 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή πρoτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την επίτευξη της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής υπεροχής της ΕΕ σε τεχνολογίες και 
εφαρμογές ημιαγωγών. Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα θα ενισχύσει την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_665/IP_22_665_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_665/IP_22_665_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/220208-equivalence-central-counterparties-uk_en
https://ec.europa.eu/info/publications/finance-consultations-2022-central-clearing-review_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_850/IP_22_850_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_850/IP_22_850_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/tourism-transition-pathway_el
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/734921
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ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και θα συμβάλει στην επίτευξη τόσο της 
ψηφιακής όσο και της πράσινης μετάβασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_729/IP_22_729
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα: Διαδικτυακό ενημερωτικός δελτίο 
Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα: Ενημερωτικό δελτίο 
Ανακοίνωση ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα 
Πράξη για τα μικροκυκλώματα: Κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για την ενίσχυση του 
οικοσυστήματος ημιαγωγών της Ευρώπης 
Σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με μια κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για 
την αντιμετώπιση της κρίσης έλλειψης ημιαγωγών και έναν μηχανισμό της ΕΕ για την 
παρακολούθηση του οικοσυστήματος των ημιαγωγών 
Στοχευμένη έρευνα των ενδιαφερόμενων μερών 
________________________________________________________________________________ 

28. Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα - Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  8 Φεβρουαρίου 2022 

Γιατί να εκδοθεί ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα; 
Τα μικροκυκλώματα ημιαγωγών αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των ψηφιακών και 
ψηφιοποιημένων προϊόντων. Από τα έξυπνα τηλέφωνα και τα αυτοκίνητα μέχρι εφαρμογές και 
υποδομές ζωτικής σημασίας για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ενέργεια, τις 
επικοινωνίες και τη βιομηχανική αυτοματοποίηση, τα μικροκυκλώματα έχουν κεντρικό ρόλο στη 
σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε μια αδυναμία στο 
οικοσύστημα, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου που 
αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις μικροκυκλωμάτων. Οι βιομηχανίες της ΕΕ κατασκευάζουν 
πολλά είδη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βασικά μέρη των οποίων είναι τα μικροκυκλώματα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_730/QAND
A_22_730_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
29. «EUandU : Καλλιέργησε τις ιδΕΕς σου» 

Ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα για τους νέους με θέμα την απασχόληση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 
που φέτος στόχευσε στον αγροτικό τομέα 
 
Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2022 

H Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα έχοντας σαν προτεραιότητα το Σχέδιο Ανάκαμψης για την 
Ευρώπη (NGEU)  και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, διοργάνωσε στις 4 
Φεβρουαρίου διαδικτυακά το 4ο ετήσιο συνέδριο EUandU. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_729/IP_22_729_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_729/IP_22_729_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_730
https://europa.eu/!FxcBrv
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/734924
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/734921
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/734921
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/734921
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/734921
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/734921
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/734921
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanChipsSurvey
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_730/QANDA_22_730_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_730/QANDA_22_730_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
http://www.euandu.eu/
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Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μία χρονιά που έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας (ΕΥΥ) και είχε ως βασικούς στόχους να υποστηρίξει, να 
εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους νέους της περιοχής της Θεσσαλίας αλλά και όλης της Ελλάδας 
να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, μέσω της αναζήτησης κατάλληλης 
απασχόλησης  ή επιχειρηματικής ιδέας σε αυτούς τους τομείς. 

Στο φετινό συνέδριο εντάχθηκε και η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (CoFE) καθώς 
πραγματοποιήθηκε διάλογος πολιτών με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αρμόδιο 
για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά και τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εξωτερικών,  Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου www.euandu.eu 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το 4ο ετήσιο συνέδριο #EUandU στο κανάλι μας στο YouTube: 
https://www.youtube.com/EURepresentationGR  
________________________________________________________________________________ 
 
30. Η Επιτροπή διευκολύνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση εργαζομένων 
στο οικοσύστημα των κατασκευών 
 
Βρυξέλλες,  8 Φεβρουαρίου 2022 

Με την υποστήριξη της Επιτροπής, ο κατασκευαστικός τομέας συνέστησε σύμπραξη για τις 
δεξιότητες στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις δεξιότητες.  
 
Στόχος της σύμπραξης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση τουλάχιστον του 
25% του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου κατά την επόμενη πενταετία, 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε τρία εκατομμύρια εργαζομένους. Η σύμπραξη επικεντρώνεται στις 
δεξιότητες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η κυκλική οικονομία και η ψηφιοποίηση. 
Μέσω της σύμπραξης θα διασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα συμβαδίσει με την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και ότι θα επιτύχει τους στόχους που καθορίζονται στο κύμα 
ανακαινίσεων της ΕΕ. Παράλληλα, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ελκυστικότητα του 
κατασκευαστικού τομέα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_887/MEX_2
2_887_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Μηδενική ρύπανση: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 
αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τη χρήση υδραργύρου 
 
Βρυξέλλες,  8 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκινάει ανοιχτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 
για τον υδράργυρο, μέσω της οποίας θα εξεταστούν οι τελευταίες εναπομείνασες σκόπιμες 
χρήσεις της πολύ τοξικής αυτής χημικής ουσίας στα προϊόντα.  
 
Η ΕΕ διαθέτει πολιτικές για τη μείωση του κινδύνου έκθεσης των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος στον υδράργυρο, με νομοθεσία που καλύπτει όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής 
του υδραργύρου. Ωστόσο, στην ΕΕ συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_el
http://www.euandu.eu/
https://youtu.be/Qr_UV3iJZLA
https://www.youtube.com/EURepresentationGR
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2059
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_el
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_887/MEX_22_887_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_887/MEX_22_887_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-commission-seeks-views-review-eu-rules-use-mercury-2022-02-08_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32017R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32017R0852
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υδραργύρου, κυρίως στα οδοντιατρικά αμαλγάματα και σε ορισμένα προϊόντα, όπως οι 
λαμπτήρες και τα όργανα μέτρησης. Δεδομένης της επίμονης φύσης της ρύπανσης από 
υδράργυρο, η συνεχιζόμενη χρήση του συμβάλλει στη συσσώρευσή του στο περιβάλλον και στα 
τρόφιμα. Η αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων θα συμβάλει στον στόχο μηδενικής ρύπανσης 
για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, ο οποίος εξαγγέλθηκε με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία.  
 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου 2022 και είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RevisionMercuryRegulationOPC2021 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_887/MEX_2
2_887_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση : 
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-commission-seeks-views-review-eu-rules-
use-mercury-2022-02-08_en 
________________________________________________________________________________ 

32. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. EUR επιπλέον για να 
στηρίξει την ανάκαμψη της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2022 

H πρώτη κοινοπρακτική έκδοση ομολόγων του 2022 ήταν μία ακόμη επιτυχία: η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συγκέντρωσε σήμερα επιπλέον κεφάλαια ύψους 5 δισ. EUR στο πλαίσιο του 
NextGenerationEU εξ ονόματος της ΕΕ. Με ημερομηνία λήξης στις 6 Ιουλίου 2051, το 30ετές 
ομόλογο —που έλαβε τη μορφή αύξησης σε υφιστάμενο ομόλογο της ΕΕ— ανεβάζει τη συνολική 
χρηματοδότηση που συγκεντρώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος σε 78,5 δισ. EUR. Η επιτυχής 
τοποθέτηση της Επιτροπής θα βοηθήσει να διατηρηθεί η δυναμική της ανάκαμψης της Ευρώπης 
από την πανδημία COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_845/IP_22_845
_EL.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου για το σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ Ιανουάριος-Ιούνιος 2022 
Ε & Α - Διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης 
Σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ Ιανουάριος-Ιούνιος 2022 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
* Ενημερώθηκε: 8.2.2022 στις 18.05 
________________________________________________________________________________ 

33. Μειώνονται οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ χάρη στη στήριξη της ΕΕ, όπως 
φαίνεται από τη νέα έκθεση για τη συνοχή 

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RevisionMercuryRegulationOPC2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RevisionMercuryRegulationOPC2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_887/MEX_22_887_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_887/MEX_22_887_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-commission-seeks-views-review-eu-rules-use-mercury-2022-02-08_en
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-commission-seeks-views-review-eu-rules-use-mercury-2022-02-08_en
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-commission-seeks-views-review-eu-rules-use-mercury-2022-02-08_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_845/IP_22_845_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_845/IP_22_845_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_6827
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1702
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/funding-plans_en#latest-funding-plan
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
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Η πολιτική συνοχής συνέβαλε στη μείωση των εδαφικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών της ΕΕ, όπως φαίνεται από την 8η έκθεση για τη συνοχή που δημοσίευσε η 
Επιτροπή. Χάρη στα κονδύλια συνοχής το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών αναμένεται να αυξηθεί κατά έως και 5 % έως το 2023. Οι ίδιες επενδύσεις 
συνέβαλαν επίσης στη μείωση κατά 3,5 % της διαφοράς μεταξύ του 10 % των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειών και του 10 % των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_762/IP_22_762
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με την 8η έκθεση για τη συνοχή: συνοχή στην Ευρώπη με ορίζοντα το 2050 
8η έκθεση για τη συνοχή (όλα τα έγγραφα και οι χάρτες) 
Ε&Α σχετικά με την 8η έκθεση για τη συνοχή 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την 8η έκθεση για τη συνοχή 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της ΕΕ για τη συνοχή 
________________________________________________________________________________ 

34. Προστασία της βιοποικιλότητας: Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών που θα μπορούσαν να βλάψουν την ευρωπαϊκή φύση 

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή λαμβάνει νομικά μέτρα κατά 15 κρατών μελών προκειμένου να ενισχύσει την 
πρόληψη και τη διαχείριση χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, 
η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία δεν έχουν θεσπίσει, εφαρμόσει και 
κοινοποιήσει στην Επιτροπή έως τον Ιούλιο του 2019 τα σχέδια δράσης τους βάσει του 
κανονισμού 1143/2014 για την αντιμετώπιση των πιο χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού 
ενδιαφέροντος. Τα είδη αυτά προκαλούν τόσο σημαντικές ζημίες στο περιβάλλον και την υγεία 
που δικαιολογούν τη θέσπιση μέτρων που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_748/IP_22_748
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Διαδικασία επί παραβάσει 
Επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ: Οφέλη και επιτεύγματα 
Μελέτη για την αξιολόγηση των οφελών που προκύπτουν από την επιβολή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ 
Μελέτη: Το κόστος της μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

35. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ετήσιας χρηματοδότησης για 
φορείς καινοτομίας που επιθυμούν να επεκταθούν 

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_762/IP_22_762_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_762/IP_22_762_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications/communications/2022/cohesion-in-europe-towards-2050-8th-cohesion-report
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_763
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion8/8cr_factsheet_cohesion.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_748/IP_22_748_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_748/IP_22_748_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/enforcing_EU_environmental_law_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/Final_report_study_benefits_enforcement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/Final_report_study_benefits_enforcement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/study_costs_not_implementing_env_law.pdf
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Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 
2022, το οποίο παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης, ύψους άνω των 1,7 δισ. ευρώ, το 2022 για 
δημιουργούς ρηξικέλευθης καινοτομίας με σκοπό να επεκταθούν και να δημιουργήσουν νέες 
αγορές, για παράδειγμα στους τομείς της κβαντικής υπολογιστικής, των μπαταριών νέας γενιάς 
και της γονιδιακής θεραπείας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον 
Μάρτιο του 2021 ως σημαντική καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_847/IP_22_847
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόγραμμα εργασίας 2022 του ΕΣΚ 
Ενημερωτικά δελτία για το πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΚ: 

 Γενικά 
 Ποιο είναι το όφελος για τις επιχειρήσεις 
 Ποιο είναι το όφελος για τους ερευνητές 

Έκθεση αντικτύπου του ΕΣΚ για το 2021 
________________________________________________________________________________ 

36. Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2022 

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 109 
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_22_601/INF_22_6
01_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. 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 31,5 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη των παραγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων οι οποίοι πλήττονται από την 
πανδημία του κορονοϊού 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_847/IP_22_847_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_847/IP_22_847_EL.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
https://eic.ec.europa.eu/document/download/1db3d84a-425e-435a-8806-aa491e585809_en
https://eic.ec.europa.eu/document/download/7725f0a3-7a61-4577-aa38-a34cf0e8ae30_en
https://eic.ec.europa.eu/document/download/75760fa5-8edf-47ed-95b9-630287245f50_en
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-impact-report-2021-key-numbers-eic-performance-2021-11-24_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_601/INF_22_601_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_601/INF_22_601_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
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Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 31,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
παραγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του 
κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ για τον περιορισμό της διασποράς 
του ιού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 
Σύμφωνα με το καθεστώς, η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_2
2_903_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πλατφόρμα για την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης 
φυκών 
 
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή, από κοινού με διάφορους εταίρους, εγκαινιάζει την «EU4Algae», μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τα φύκη, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας φυκών και στην προώθηση των φυκών για μαγειρική και άλλες χρήσεις από τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ.  
 
Παρά τα πολλά οφέλη των φυκών, όπως υψηλή διατροφική αξία και βιωσιμότητα, η παραγωγή 
και η κατανάλωσή τους στην Ευρώπη αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς. Στη στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
τα φύκη έχουν ταυτοποιηθεί ως μια σημαντική πηγή εναλλακτικών πρωτεϊνών για ένα βιώσιμο 
σύστημα τροφίμων, ενώ αναγνωρίζεται και ο ρόλος τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_2
2_903_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για ενισχυμένη συνδεσιμότητα: Έτοιμοι για το 5G και την 
καινοτομία 
 
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικές αποφάσεις για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική της ΕΕ για το 
ραδιοφάσμα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες και καινοτόμες 
ψηφιακές εφαρμογές. Η πρωτοβουλία αυτή καθιστά τις ζώνες των 900 MHz και των 1.800 MHz 
διαθέσιμες για χρήση και από εφαρμογές 5G.  
 
Έτσι θα βελτιωθεί η συνδεσιμότητα για πολύ σημαντικές εφαρμογές παρακολούθησης της 
υγείας, διάγνωσης και περίθαλψης, για τα έξυπνα σπίτια και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης 
ενέργειας, καθώς και για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα με στόχο 
ασφαλέστερα και αποδοτικότερα συστήματα μεταφορών.  
 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_22_903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_22_903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_22_903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_22_903_EN.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_2
2_903_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

40. Διαγωνισμός νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ Juvenes Translatores — 27 
νικητές και νικήτριες από όλη την Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίρει τους 27 νεαρούς νικητές και νικήτριες του διαγωνισμού 
μετάφρασης Juvenes Translatores για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ονόματα των 
οποίων ανακοινώθηκαν στη διαδικτυακή εκδήλωση. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό είχαν τη δυνατότητα να 
μεταφράσουν μεταξύ οποιωνδήποτε δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι 2.940 επίδοξοι 
μεταφραστές και επίδοξες μεταφράστριες από 689 σχολεία που συμμετείχαν στον διαγωνισμό 
χρησιμοποίησαν 153 από τους 552 δυνατούς γλωσσικούς συνδυασμούς, μεταξύ των οποίων και 
κάποιοι λιγότερο συνηθισμένοι, όπως πορτογαλικά προς φινλανδικά, βουλγαρικά προς σουηδικά 
και σλοβακικά προς ελληνικά. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_749/IP_22_749
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Ανακοίνωση του διαγωνισμού 
Δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Juvenes Translatores  
Λογαριασμός του Juvenes Translatores στο Instagram 
@translatores 

________________________________________________________________________________ 

41. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA εγκαινιάζει το πρώτο πρόγραμμα εργασίας της με 1,3 
δισ. ευρώ για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης το 2022 

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2022 

Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής 
Ανάγκης (HERA) παρουσιάζει σήμερα το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της, το οποίο θα 
διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 1,3 δισ. ευρώ το 2022 για την πρόβλεψη, την ετοιμότητα και την 
ταχεία αντίδραση σε διασυνοριακές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Μετά την 
έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2022 από το διοικητικό συμβούλιο της HERA, η HERA 
μπορεί πλέον να αρχίσει να υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων ετοιμότητας και 
αντίδρασης εντός της ΕΕ, να αντιμετωπίσει τα τρωτά σημεία και τις στρατηγικές εξαρτήσεις και να 
συμβάλει στην ενίσχυση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της HERA ανέρχεται σε 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2027. 
 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_22_903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_903/MEX_22_903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/translatores/
https://www.youtube.com/watch?v=ETf6bSkHzz0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_749/IP_22_749_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_749/IP_22_749_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4444
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://www.instagram.com/translatingforeurope/
https://twitter.com/translatores
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_928/IP_22_928
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόγραμμα εργασίας της HERA για το 2022 
Ενημερωτικό δελτίο – Πρόγραμμα εργασίας της HERA για το 2022 
Ενημερωτικό δελτίο – Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRA) 
Δικτυακός τόπος της ΗERA 
________________________________________________________________________________ 

42. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2022 Αναμενόμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης μετά την 
επιβράδυνση του χειμώνα 

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2022 

Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις για το 2022, η οικονομία της ΕΕ θα 
αναπτυχθεί κατά 4,0 % το 2022 και κατά 2,8 % το 2023, μετά την αξιοσημείωτη μεγέθυνση της 
τάξης του 5,3 % το 2021. Ο ρυθμός ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να ανέλθει σε 4,0 % 
το 2022 και να υποχωρήσει σε 2,7 % το 2023. Το ΑΕΠ του συνόλου της ΕΕ έφτασε στα προ 
πανδημίας επίπεδα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 και όλα τα κράτη μέλη προβλέπεται να έχουν 
κατακτήσει αυτό το ορόσημο έως τα τέλη του 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_926/IP_22_926
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2022 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Τζεντιλόνι στο Twitter: @PaoloGentiloni 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η ΕΕ αυξάνει τη διαθεσιμότητα των βιολογικών 
φυτοφαρμάκων 

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2022 

Στο πλαίσιο της μετάβασης της ΕΕ σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και των προσπαθειών για τη 
μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο», η ΕΕ έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βιολογικά 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα για χρήση σε αγρούς σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
ενέκριναν νέους κανόνες για τη διευκόλυνση της έγκρισης μικροοργανισμών, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν ως δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι νέοι αυτοί κανόνες 
θα παράσχουν στους γεωργούς της ΕΕ πρόσθετες επιλογές για την αντικατάσταση των χημικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_928/IP_22_928_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_928/IP_22_928_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/hera-work-plan-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_944
https://ec.europa.eu/health/latest-updates/factsheet-european-health-emergency-preparedness-and-response-authority-hera-2021-09-16_en
https://ec.europa.eu/health/latest-updates/factsheet-european-health-emergency-preparedness-and-response-authority-hera-2021-09-16_en
https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-authority_el#department_plans
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_926/IP_22_926_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_926/IP_22_926_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2022-economic-forecast-growth-expected-regain-traction-after-winter-slowdown_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
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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_22_946/MEX_2
2_946_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ερωταπαντήσεις μας : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_852/QAND
A_22_852_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Ταινίες που έλαβαν στήριξη της ΕΕ διεκδικούν βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Βερολίνου 

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2022 

Έξι ταινίες που έχουν λάβει στήριξη της ΕΕ είναι υποψήφιες για βραβεία στο 72ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου που ξεκίνησε σήμερα.  

Οι ταινίες Alcarràs της Carla Simón και Everything Will Be OK του Rithy Panh, είναι υποψήφιες στο 
κύριο διαγωνιστικό τμήμα. Ακόμη, η ταινία Knor της Mascha Halberstad είναι υποψήφια στο 
τμήμα Generation για ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ οι ταινίες Viens je t'emmène του Alain 
Guiraudie, Nelly & Nadine, του Magnus Gertten και Dreaming Walls των Amélie van Elmbt και 
Maya Duverdier είναι υποψήφιες στην κατηγορία Panorama.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_2
2_946_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/news/media-will-be-present-berlinale-eff-sustainability-industry-events-
and-films 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Η Επιτροπή ανακοινώνει πρόσθετη στήριξη για τον εμβολιασμό, την παραγωγή εμβολίων 
και την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων στην Αφρική μέσω της «Ομάδας Ευρώπη» 

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2022 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε νέα κονδύλια 
ύψους 125 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη των προσπαθειών 
εμβολιασμού στην Αφρική.  
 
Έτσι, το συνολικό ποσό στήριξης της «Ομάδας Ευρώπη» για τον εμβολιασμό ανέρχεται στα 425 
εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση έγινε κατά την πρώτη ημέρα της διήμερης επίσκεψης της Προέδρου 
στη Σενεγάλη, όπου συνοδεύεται από μέλη του Κολλεγίου των Επιτρόπων, πριν από τη σύνοδο 
κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_2
2_946_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_22_946_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_22_946_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_852
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_852/QANDA_22_852_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_852/QANDA_22_852_EN.pdf
https://www.berlinale.de/en/home.html
https://www.berlinale.de/en/home.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_22_946_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_22_946_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-will-be-present-berlinale-eff-sustainability-industry-events-and-films
:%20https:/digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-will-be-present-berlinale-eff-sustainability-industry-events-and-films
:%20https:/digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-will-be-present-berlinale-eff-sustainability-industry-events-and-films
:%20https:/digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-will-be-present-berlinale-eff-sustainability-industry-events-and-films
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_902
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_22_946_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_22_946_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ στην υγεία και στην εκπαίδευση είναι 
διαθέσιμες στα ενημερωτικά μας δελτία.  
________________________________________________________________________________ 
 
46. Βιώσιμη κατανάλωση: Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πρωτοβουλία για την εθελοντική 
ανάληψη δεσμεύσεων από τις επιχειρήσεις 

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή εγκαινίασε τη δέσμευση υπέρ της βιώσιμης κατανάλωσης, με την οποία οι 
επιχειρήσεις παροτρύνονται να στηρίξουν τους καταναλωτές στην αναζήτησή τους για πιο 
βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τον Ιανουάριο του 2021, η Επιτροπή ξεκίνησε την πιλοτική 
φάση Green Consumption Pledge.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_2
2_946_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

47. Σύνοδος κορυφής «One Ocean»: νέα βήματα που ενισχύουν τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην 
προστασία των ωκεανών  

Brest, France 11 Φεβρουαρίου 2022  

Η Επιτροπή παρουσιάζει φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την προώθηση καθαρότερων, υγιέστερων 
και ασφαλέστερων ωκεανών, στο πλαίσιο της συνεισφοράς της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής «One 
Ocean» που φιλοξένησε η Γαλλία στη Βρέστη και ως επίδειξη του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι ωκεανοί.. Κατά την ομιλία της στη 
σύνοδο κορυφής, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανήγγειλε τρεις βασικές πρωτοβουλίες 
συνεργασίας για την προστασία και την αναζωογόνηση των ωκεανών: έναν νέο διεθνή 
συνασπισμό για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ανοικτή θάλασσα, η οποία αποτελεί το 
95 % των ωκεανών· ένα μεγάλο έργο υπολογιστικής που επιτρέπει στους ερευνητές να 
προσομοιώνουν ψηφιακά τους ωκεανούς του πλανήτη· και την ερευνητική αποστολή της ΕΕ για 
την αποκατάσταση του ωκεανού και των υδάτων μας έως το 2030. Τα ανωτέρω έρχονται να 
προστεθούν στη συνολική συνεισφορά της ΕΕ που παρουσιάστηκε στη σύνοδο κορυφής από τις 
επιτρόπους κκ. Γκαμπριέλ και Βαλεάν και από τον επίτροπο κ. Σινκέβιτσιους, και αφορά και τα 
τέσσερα σκέλη της συνόδου κορυφής.   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_843/IP_22_843
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες   
Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στη σύνοδο κορυφής  
Ομιλία της επιτρόπου κ. Γκαμπριέλ στη σύνοδο κορυφής  
Πρώτη ομιλία και δεύτερη ομιλία της επιτρόπου κ. Βαλεάν στη σύνοδο κορυφής  
Πρώτη ομιλία και δεύτερη ομιλία του επιτρόπου κ. Σινκέβιτσιους στη σύνοδο κορυφής  
Ενημερωτικό δελτίο  
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_870
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_872
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-policy/sustainable-consumption-pledge_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-policy/sustainable-consumption-pledge_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_22_946_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_946/MEX_22_946_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_843/IP_22_843_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_843/IP_22_843_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_962
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_22_945
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_22_943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_22_974
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_950
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_952
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_844
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48. Ημέρα του 112: Η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από 
οπουδήποτε στην ΕΕ σώζει ζωές 

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2022 

11 Φεβρουαρίου, η ΕΕ γιορτάζει την ημέρα του 112, του ενιαίου αριθμού έκτακτης ανάγκης. Η 
μέρα αυτή στόχο έχει να ενημερώσει σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 
112, τον οποίο ο καθένας μπορεί να καλέσει από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης. Στα 30 έτη που υπάρχει το 112, η Επιτροπή εργάζεται συνεχώς αξιοποιώντας 
τις τελευταίες τεχνολογίες για να διασφαλίσει ότι η υπηρεσία αυτή είναι προσβάσιμη από τους 
πάντες εύκολα και αποτελεσματικά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_983/MEX_2
2_983_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
49. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την πολυγλωσσία και τη μετάφραση τονίζει την 
ανάγκη για μεγαλύτερη αναγνώριση των μεταφραστών 

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2022 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την πολυγλωσσία και τη μετάφραση δημοσίευσε την 
έκθεσή της σχετικά με τη σημασία των μεταφραστών στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα 
και πρότεινε συστάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της επαγγελματικής εξέλιξης 
των μεταφραστών. Οι συστάσεις εστιάζουν στη λογοτεχνική μετάφραση, αλλά παρέχονται 
βασικές συστάσεις και για τον οπτικοακουστικό και τον θεατρικό τομέα.  

Η έκθεση συνιστά να καταστεί ελκυστικότερο το μεταφραστικό επάγγελμα μέσω της παροχής 
περισσότερων ευκαιριών κατάρτισης στους μεταφραστές, της ενίσχυσης των (επαγγελματικών) 
τους ενώσεων και της βελτίωσης των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας τους μέσω των 
ευκαιριών που προσφέρει η νέα οδηγία για την ψηφιακή ενιαία αγορά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_983/MEX_2
2_983_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική δημοσίευση : 
https://ec.europa.eu/culture/news/translators-on-the-cover-the-eu-expert-group-on-
multilingualism-and-translation-publishes-its-report 
________________________________________________________________________________ 
 
50. Τουρκία: Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου για την κυριαρχία της Ελλάδας επί των νησιών 
της 
 
Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2022 
 
Οι παρατηρήσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε πρόσφατη 
συνέντευξή του, με τις οποίες αμφισβήτησε την κυριαρχία της Ελλάδας επί ορισμένων νησιών 
της, είναι αντιπαραγωγικές και αντίκεινται στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/112
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_983/MEX_22_983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_983/MEX_22_983_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32019L0790
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_983/MEX_22_983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_983/MEX_22_983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/culture/news/translators-on-the-cover-the-eu-expert-group-on-multilingualism-and-translation-publishes-its-report
https://ec.europa.eu/culture/news/translators-on-the-cover-the-eu-expert-group-on-multilingualism-and-translation-publishes-its-report
https://ec.europa.eu/culture/news/translators-on-the-cover-the-eu-expert-group-on-multilingualism-and-translation-publishes-its-report
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Μεσόγειο που ζητήθηκαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου και 
της 24ης-25ης Ιουνίου 2021.  
 
Η κυριαρχία της Ελλάδας επί των νησιών αυτών είναι αδιαμφισβήτητη. Η Τουρκία θα πρέπει να 
την σεβαστεί, να απόσχει από προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες στο θέμα αυτό, να δεσμευτεί 
κατηγορηματικά για σχέσεις καλής γειτονίας και να εργαστεί για την ειρηνική επίλυση τυχόν 
διαφορών. Οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/110850/Turkey:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20s
overeignty%20of%20Greece%20over%20its%20islands 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Ευρωπαϊκά βραβεία βιώσιμης κινητικότητας: 12 πόλεις στον τελικό  
 
Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους φιναλίστ των βραβείων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας 2021. Οι πόλεις Αμαντόρα, Κάσελ και Λουλεμπουργκάζ διαγωνίζονται στην 
κατηγορία των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, ενώ ο Άλιμος είναι φιναλίστ στην 
κατηγορία των μικρότερων δήμων, μαζί με τις πόλεις Μιαχάδας και Βαλόνγκο.  
 
Και τα δύο βραβεία απονέμονται σε αναγνώριση σημαντικών πρωτοβουλιών για πιο οικολογικές 
και ασφαλείς πόλεις. Οι φιναλίστ για το Βραβείο Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
είναι η Μαδρίτη, η Νότια Μιτρόβιτσα και το Τάμπερε. Η Φλωρεντία, το Ρεθύμνο και η Βαρσοβία 
διαγωνίζονται για το βραβείο της ΕΕ για την οδική ασφάλεια των πόλεων, με το οποίο 
αναγνωρίζονται εξαιρετικά μέτρα οδικής ασφάλειας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1026/MEX_
22_1026_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να παρακολουθήσετε στην εκδήλωση, βλ. εδώ : 
https://mobilityweek.eu/media-corner/ 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Ο Άγιος Μαρίνος προσχωρεί στη στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου 
 
Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2022 
 
Η Επιτροπή καλωσορίζει τον Άγιο Μαρίνο ως τη δέκατη χώρα που συμμετέχει στη στρατηγική της 
ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR). Η ένταξη του Αγίου Μαρίνου στην EUSAIR 
αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της 
περιφερειακής συνεργασίας της χώρας με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ και τα υποψήφια και 
δυνάμει υποψήφια μέλη.  
 
  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/110850/Turkey:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20sovereignty%20of%20Greece%20over%20its%20islands
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/110850/Turkey:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20sovereignty%20of%20Greece%20over%20its%20islands
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/110850/Turkey:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20sovereignty%20of%20Greece%20over%20its%20islands
https://mobilityweek.eu/home/
https://mobilityweek.eu/home/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1026/MEX_22_1026_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1026/MEX_22_1026_EN.pdf
https://mobilityweek.eu/media-corner/
https://mobilityweek.eu/media-corner/
https://www.adriatic-ionian.eu/
https://www.adriatic-ionian.eu/
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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_22_1026/MEX_
22_1026_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

53. Διάστημα: η ΕΕ εγκαινιάζει δορυφορικό σύστημα συνδεσιμότητας και ενισχύει τη δράση 
για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας με στόχο μια πιο ψηφιακή και ανθεκτική 
Ευρώπη 

Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2022 

Η ΕΕ κάνει πράξη τις διαστημικές της φιλοδοξίες υποβάλλοντας δύο πρωτοβουλίες — πρόταση 
κανονισμού για ασφαλή διαστημική συνδεσιμότητα και κοινή ανακοίνωση για την προσέγγιση 
της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας (STM). Η διαστημική τεχνολογία 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διευκόλυνση της καθημερινής μας ζωής, καθώς συμβάλλει σε 
ένα πιο ψηφιακό, πράσινο και ανθεκτικό μέλλον για τον πλανήτη μας. H EE, ως μεγάλη 
διαστημική δύναμη, παρέχει ήδη μέσω του διαστημικού της προγράμματος πολύτιμα δεδομένα 
και υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα καθημερινών εφαρμογών, από τις μεταφορές, τη γεωργία, 
την αντιμετώπιση κρίσεων έως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_921/IP_22_921
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ασφαλή συνδεσιμότητα 
Ενημερωτικό δελτίο για την ασφαλή συνδεσιμότητα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας 
Ιστοσελίδα σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το διάστημα 
Κοινή ανακοίνωση: Προσέγγιση της ΕΕ για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας — Η 
συμβολή της ΕΕ στην αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας πρόκλησης 
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος ασφαλούς συνδεσιμότητας της Ένωσης 
για την περίοδο 2023-2027 
________________________________________________________________________________ 

54. Ερωτήσεις και απαντήσεις: διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας 

Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2022 

Τι είναι η διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας (STM); 
Ως διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας ορίζονται εν προκειμένω τα μέσα και οι κανόνες για 
την ασφαλή, βιώσιμη και προστατευόμενη πρόσβαση και άσκηση δραστηριοτήτων στο διάστημα 
και επιστροφή από το διάστημα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_923/QAND
A_22_923_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1026/MEX_22_1026_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1026/MEX_22_1026_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_921/IP_22_921_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_921/IP_22_921_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_922
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/secure-connectivity-factsheet_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_923
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/space-traffic-management-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/space-eu-actions-secure-connectivity-and-manage-space-traffic_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-eu-approach-space-traffic-management-eu-contribution-addressing-global-challenge_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-eu-approach-space-traffic-management-eu-contribution-addressing-global-challenge_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-establishing-union-secure-connectivity-programme-period-2023-2027_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-establishing-union-secure-connectivity-programme-period-2023-2027_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_923/QANDA_22_923_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_923/QANDA_22_923_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το διάστημα 
Ενημερωτικό δελτίο για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία ασφαλούς συνδεσιμότητας 
Ενημερωτικό δελτίο για την ασφαλή συνδεσιμότητα 
Ιστοσελίδα σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το διάστημα 
[1] Πηγή: Eurospace. Το 2017, το 2018 και το 2019, εκτοξεύτηκαν ετησίως πάνω από 470 διαστημικά 
σκάφη, ενώ μεταξύ του 2000 και του 2013 εκτοξεύτηκαν ετησίως, κατά μέσο όρο, μόλις 110 διαστημικά 
σκάφη. 

________________________________________________________________________________ 

55. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ασφαλής συνδεσιμότητα 

Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2022 

Γιατί η Επιτροπή προτείνει μια πρωτοβουλία ασφαλούς συνδεσιμότητας; 
Η λειτουργία της οικονομίας μας και η ασφάλειά μας εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την 
ασφαλή και ανθεκτική συνδεσιμότητα. Η ψηφιακή υπερσυνδεσιμότητα και ο τεχνολογικός 
μετασχηματισμός οδηγούν σε πρωτοφανή αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες που εξαρτώνται 
από τεχνολογίες παρυφών. Υπάρχει επίσης μια άνευ προηγουμένου ζήτηση για υπηρεσίες 
δορυφορικών επικοινωνιών, ενώ οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις θέτουν νέες απαιτήσεις 
ασφάλειας των συστημάτων επικοινωνιών που χρησιμοποιούμε και έχουν οδηγήσει στην 
εμφάνιση λύσεων χαμηλής λανθάνουσας καθυστέρησης. Ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής 
προόδου, διαπιστώνουμε την εμφάνιση διαφόρων μεγα-συστοιχιών που λαμβάνουν κρατική 
στήριξη ή επιδότηση, μεταξύ άλλων, από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, το 
γεωπολιτικό πλαίσιο, οι κυβερνοαπειλές και οι υβριδικές απειλές προκαλούν περαιτέρω 
ανησυχίες για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_922/QAND
A_22_922_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το διάστημα 
Ενημερωτικό δελτίο για την ασφαλή συνδεσιμότητα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας 
Ιστοσελίδα σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το διάστημα 
________________________________________________________________________________ 

56. Φόρος τιμής στη θαρραλέα δημοσιογραφία: Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το 30ό 
βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2022 

Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο δημοσιογραφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Lorenzo Natali (#NataliPrize). Το βραβείο γιορτάζει φέτος την 30ή του επέτειο και επιβραβεύει 
δημοσιογράφους που κάνουν ρεπορτάζ σε θέματα όπως η ανισότητα, η φτώχεια, το κλίμα, η 
εκπαίδευση, η μετανάστευση, η απασχόληση, ο ψηφιακός τομέας, η υγειονομική περίθαλψη, η 
ειρήνη, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_921
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/space-traffic-management-factsheet_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_922
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/secure-connectivity-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/space-eu-actions-secure-connectivity-and-manage-space-traffic_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftnref1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_922/QANDA_22_922_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_922/QANDA_22_922_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_921
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/secure-connectivity-factsheet_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_923
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/space-traffic-management-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/space-eu-actions-secure-connectivity-and-manage-space-traffic_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_994/IP_22_994
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Υποβάλετε υποψηφιότητα για το βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 2022 εδώ  
Κανόνες του βραβείου  
Συχνές ερωτήσεις  
info@nataliprize.eu 
________________________________________________________________________________ 

57. Πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΑΕ, οι αφρικανικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων 
λαμβάνουν ενίσχυση ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ από την «Ομάδα Ευρώπη» και το Ίδρυμα 
Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς 

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2022 

Σε μια ισχυρή χειρονομία υποστήριξης του έργου του Οργανισμού της Αφρικανικής Ένωσης για 
την Ανάπτυξη (AUDA NEPAD) που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων 
και τη βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(EMA) και των κρατών μελών της ΕΕ, Βέλγιο, Γαλλία και Γερμανία, και το Ίδρυμα Μπιλ και 
Μελίντα Γκέιτς θα κινητοποιήσουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ κατά την επόμενη 
πενταετία για τη στήριξη του νεοσυσταθέντος Αφρικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (AMA) και 
άλλων αφρικανικών ρυθμιστικών πρωτοβουλιών για τα φάρμακα σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. Η στήριξη αυτή για την ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας θα βελτιώσει την 
υγειονομική ασφάλεια στην Αφρική, μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης της τοπικής παραγωγής 
ποιοτικών, ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών φαρμάκων, εμβολίων και 
άλλων εργαλείων για την υγεία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_993/IP_22_993
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

58. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σημαντικές δράσεις για να συμβάλει στην ευρωπαϊκή άμυνα, να 
τονώσει την καινοτομία και να αντιμετωπίσει τις στρατηγικές εξαρτήσεις 

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή παρουσιάζει ορισμένες πρωτοβουλίες της σε τομείς ζωτικής σημασίας για την άμυνα 
και την ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές συγκαταλέγονται η συμβολή στην 
ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των προκλήσεων, από τη συμβατική 
αμυντική βιομηχανία και εξοπλισμό στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα, έως τις 
κυβερνοαπειλές, τις υβριδικές και τις διαστημικές απειλές, τη στρατιωτική κινητικότητα και τη 
σημασία της κλιματικής αλλαγής· και ο χάρτης πορείας για τις κρίσιμες τεχνολογίες για την 
ασφάλεια και την άμυνα.  

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_994/IP_22_994_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_994/IP_22_994_EL.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/lnp2022-application-form
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/lnp-2022-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/lnp-2022-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/lnp-2022-faqs_en.pdf
mailto:info@nataliprize.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_993/IP_22_993_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_993/IP_22_993_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_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/ip_22_924/IP_22_924
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Συμβολή της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή άμυνα στο πλαίσιο της στρατηγικής πυξίδας   
Ανακοίνωση: Χάρτης πορείας για τις κρίσιμες τεχνολογίες για την ασφάλεια και την άμυνα 
Ιστοσελίδα 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 

59. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Συμβολή της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή άμυνα στο πλαίσιο της 
στρατηγικής πυξίδας 

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2022 

Τι περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις; 
Παρουσιάζουμε ανακοίνωση σχετικά με την περαιτέρω συμβολή της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή 
άμυνα και χάρτη πορείας για τις κρίσιμες τεχνολογίες για την ασφάλεια και την άμυνα. Πρόκειται 
για τη συμβολή της Επιτροπής στη στρατηγική πυξίδα για την ασφάλεια και την άμυνα που 
συζητείται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη. Μια ισχυρότερη ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας 
και της άμυνας ενισχύει επίσης και το ΝΑΤΟ. Η συμβολή αυτή ακολουθεί τις ανακοινώσεις της 
προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν σχετικά με την άμυνα στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης 
το 2021, καθώς και τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2021.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_925/QAND
A_22_925_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Συμβολή της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή άμυνα στο πλαίσιο της στρατηγικής πυξίδας  
Ανακοίνωση: Χάρτης πορείας για τις κρίσιμες τεχνολογίες για την ασφάλεια και την άμυνα 
Ιστοσελίδα 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 
60. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 28/22 
 
Λουξεμβούργο, 16 Φεβρουαρίου 2022 
 
Αποφάσεις στις υποθέσεις C-156/21 Ουγγαρία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και C-157/21 
Πολωνία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
Μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης: η ολομέλεια του Δικαστηρίου 
απορρίπτει τις προσφυγές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας κατά του μηχανισμού αιρεσιμότητας 
δυνάμει του οποίου η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου από τα κράτη μέλη αποτελεί 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_924/IP_22_924_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_924/IP_22_924_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/strengthening-european-defence_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1045
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_925/QANDA_22_925_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_925/QANDA_22_925_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/strengthening-european-defence_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1045
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Ο μηχανισμός αυτός θεσπίστηκε βάσει προσήκουσας νομικής βάσης, είναι συμβατός με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ και σέβεται ιδίως τα όρια των αρμοδιοτήτων που 
έχουν ανατεθεί στην Ένωση και την αρχή του κράτους δικαίου 
 
............. το Δικαστήριο, αφού διαπιστώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να τηρεί, υπό τον έλεγχο του 
δικαστή της Ένωσης, αυστηρές διαδικαστικές απαιτήσεις που συνεπάγονται πλείονες 
διαβουλεύσεις με το οικείο κράτος μέλος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός πληροί 
τις απαιτήσεις που θέτει η αρχή της ασφάλειας δικαίου ........... απορρίπτει τις προσφυγές της 
Ουγγαρίας και της Πολωνίας στο σύνολό τους. 
 
Διαβάστε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης στο σύνδεσμο που 
ακολουθεί :  https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3648871/el/ 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις 
αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του κανονισμού περί γενικού 
καθεστώτος αιρεσιμότητας 
 
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2022 

 «Σήμερα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του κανονισμού 
περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας. Χαιρετίζω τις αποφάσεις αυτές, οι οποίες ακολουθούν 
τη θέση την οποία υπερασπίστηκαν στη δίκη η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και δέκα κράτη μέλη. 
 
Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει τη νομιμότητα αυτού του σημαντικού εργαλείου που μας επιτρέπει 
να προστατεύσουμε αποτελεσματικότερα τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης από παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου.  
 
Η δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1106 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη στρατιωτική απειλή της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας: «Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας» 
 
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2022 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετείχε στη συζήτηση της 
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη στρατιωτική απειλή της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_1104/MEX_2
2_1104_EN.pdf 
Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.  
Παρακολουθήστε την στο EbS 
________________________________________________________________________________ 
 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3648871/el/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1106
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1106
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_1104/MEX_22_1104_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_1104/MEX_22_1104_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_1101
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_22_1101
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_22_1101
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-218181
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63. Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση 
 
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2022 

Όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος κ. Ρεντέρς κατά την ευρωπαϊκή διάσκεψη καταναλωτών της 
περασμένης εβδομάδας στο Στρασβούργο, η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας του 2015 για τα οργανωμένα ταξίδια .  
 
Στο πλαίσιο επανεξέτασης της οδηγίας, η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει πώς η οδηγία μπορεί να 
συνεχίσει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών για τους ταξιδιώτες σε 
όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων κρίσης. Η πρωτοβουλία αυτή 
ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου της Επιτροπής για τους καταναλωτές του 
2020.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1104/MEX_
22_1104_EN.pdf 
Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ και θα διαρκέσει έως τις 10 Μαΐου 2022.  
________________________________________________________________________________ 
 
64. Παράρτημα: Ολοκληρωμένα έργα LIFE 
 
Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2022 
 
Κύπρος 
Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (γεωργικά απόβλητα, αστικά απόβλητα, απορρίμματα 
συσκευασίας και πλαστικά απόβλητα, ανακύκλωση αποβλήτων) 
Αποτροπή της διάθεσης αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής (LIFE-IP CYzero WASTE) 
Η Κύπρος έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο στην ΕΕ. Το 
μεγαλύτερο μέρος κατευθύνεται σε χώρους υγειονομικής ταφής, με ποσοστό ανακύκλωσης 
μικρότερο του 20 %. Διάφοροι παράγοντες εμποδίζουν τη χώρα να επιτύχει τους στόχους της 
οδηγίας της ΕΕ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και του σχεδίου δράσης για την κυκλική 
οικονομία. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η έλλειψη υποδομών και συστημάτων συλλογής για τα 
ανακυκλώσιμα και βιοαποδομήσιμα απόβλητα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_865/QAND
A_22_865_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες : Δελτίο Τύπου 
Περίληψη του έργου 
________________________________________________________________________________ 

65. Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ επενδύει πάνω από 110 εκατ. ευρώ σε έργα LIFE για το 
περιβάλλον και το κλίμα σε 11 χώρες της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/travel-and-timeshare-law/package-travel-directive_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1104/MEX_22_1104_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1104/MEX_22_1104_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Package-travel-review-of-EU-rules/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_865/QANDA_22_865_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_865/QANDA_22_865_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_864
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/5814
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Η Επιτροπή ανακοινώνει επένδυση πάνω από 110 εκατ. ευρώ σε ολοκληρωμένα έργα του 
προγράμματος LIFE για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, τα οποία 
επιλέχθηκαν έπειτα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων που καλύπτει το έτος 2020. Η 
χρηματοδότηση θα στηρίξει νέα μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα σε 11 
χώρες της ΕΕ — Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω 
Χώρες, Πολωνία και Σλοβενία. Τα έργα συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη από την πανδημία 
COVID-19 και στηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και μηδενικής ρύπανσης στην ΕΕ έως το 2050. Αποτελούν 
παραδείγματα δράσεων για την επίτευξη των κύριων στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και του 
σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_864/IP_22_864
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παράρτημα – περιγραφές έργων 
Πρόγραμμα LIFE 
Ολοκληρωμένα έργα LIFE 
Φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με τη βιοποικιλότητα 
________________________________________________________________________________ 
 
66. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και πέντε μέλη του Κολλεγίου των Επιτρόπων στη Διάσκεψη 
του Μονάχου για την Ασφάλεια 
 
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2022 

Από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Μαργαρίτης Σχοινάς και οι Επίτροποι κ. Γιοχάνες Χαν, κ. Τιερί Μπρετόν και κ. Κάντρι Σίμσον θα 
συμμετάσχουν στη φετινή Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. Στη Διάσκεψη, οι 
σημαντικότεροι φορείς λήψης αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο συζητούν κοινές προσεγγίσεις 
και ειρηνικές λύσεις για τις κρίσεις και τις μελλοντικές προκλήσεις ασφαλείας σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_1144/MEX_2
2_1144_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες των μελών του Κολλεγίου είναι 
διαθέσιμες στο ημερολόγιο : https://ec.europa.eu/commission/commissioners/calendar/2_en 
________________________________________________________________________________ 
 
67. Οι χρηματοδοτικές πράξεις του NextGenerationEU ξεκίνησαν καλά σύμφωνα με νέα έκθεση 
 
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη εξαμηνιαία έκθεσή της σχετικά με το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα NextGenerationEU, η οποία καλύπτει το διάστημα Ιούνιος-Δεκέμβριος 2021. Η 

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_864/IP_22_864_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_864/IP_22_864_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_865
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/projects/ip.htm
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-005972
https://securityconference.org/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_1144/MEX_22_1144_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_1144/MEX_22_1144_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/calendar/2_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/calendar/2_en
https://ec.europa.eu/info/files/semi-annual-report-execution-nextgenerationeu-funding-operations_en
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έκθεση αναλύει βασικά στατιστικά στοιχεία για τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, 
όπως τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Επιτροπή για το πρόγραμμα το 2021 (71 δισ. ευρώ σε 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση) και τα συνολικά κεφάλαια που εκταμίευσε στα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (64 δισ. ευρώ) και σε άλλα 
προγράμματα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη ζήτηση για 
δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1144/MEX_
22_1144_EN.pdf 
 
Η εξαμηνιαία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοδοτικές πράξεις του 
NextGenerationEU είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/info/files/semi-annual-report-
execution-nextgenerationeu-funding-operations_en 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δανειοληψία και τη δανειοδότηση στο πλαίσιο του 
NextGenerationEU είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-
borrower-investor-relations_en 
________________________________________________________________________________ 
 
68. Ταινία που έλαβε στήριξη της ΕΕ κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου 
 
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2022 

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του 72ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. 
Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε η ταινία Alcarràs της Carla Simón, η οποία κέρδισε την 
Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας. Η ταινία αναπτύχθηκε με στήριξη από το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA της ΕΕ. Επιπλέον, άλλη μια ταινία που έλαβε στήριξη της ΕΕ, το 
Everything Will Be Ok του Rithy Pan, βραβεύτηκε με Αργυρή Άρκτο για εξέχουσα καλλιτεχνική 
συνεισφορά. Άλλες τρεις ταινίες είναι φιναλίστ στο τμήμα Panorama του Φεστιβάλ. Οι νικητές θα 
ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των βραβείων Teddy στις 18 Φεβρουαρίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1144/MEX_
22_1144_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-will-be-present-berlinale-eff-sustainability-
industry-events-and-films 
________________________________________________________________________________ 
 
69. 6η σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης: Οι Ευρωπαίοι και οι 
Αφρικανοί ηγέτες θέτουν τα θεμέλια για μια ανανεωμένη και βαθύτερη εταιρική σχέση 
 
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2022 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. φον ντερ Λάιεν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τζουζέπ Μπορέλ θα 
παραστούν στην 6η σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης, στην οποία 
συμμετέχουν ηγέτες από την ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση, τα κράτη μέλη τους και περιορισμένος 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1144/MEX_22_1144_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1144/MEX_22_1144_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/semi-annual-report-execution-nextgenerationeu-funding-operations_en
https://ec.europa.eu/info/files/semi-annual-report-execution-nextgenerationeu-funding-operations_en
https://ec.europa.eu/info/files/semi-annual-report-execution-nextgenerationeu-funding-operations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://www.berlinale.de/en/home.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/creative-europe-media
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1144/MEX_22_1144_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1144/MEX_22_1144_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-will-be-present-berlinale-eff-sustainability-industry-events-and-films
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-will-be-present-berlinale-eff-sustainability-industry-events-and-films
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/media-will-be-present-berlinale-eff-sustainability-industry-events-and-films
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αριθμός παρατηρητών. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ θα συμπροεδρεύσει 
των εργασιών μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σενεγάλης κ. Macky Sall, υπό την ιδιότητά 
του ως νυν προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1144/MEX_
22_1144_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα ενημερωτικά δελτία σχετικά με την παγκόσμια 
αντίδραση της «Ομάδας Ευρώπη» στη νόσο COVID-19· τη στρατηγική Global Gateway και το 
επενδυτικό σχέδιο «Europe Africa Global Gateway».  
________________________________________________________________________________ 

70. Η ΕΕ προσφεύγει κατά της Κίνας στον ΠΟΕ για να υπερασπιστεί τον τομέα υψηλής 
τεχνολογίας της 

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί προσφυγή κατά της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) 
εξαιτίας των περιορισμών προσφυγής εταιρειών της ΕΕ σε αλλοδαπό δικαστήριο για την 
προστασία και τη χρήση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους. 
Η Κίνα θέτει σοβαρούς περιορισμούς στις εταιρείες της ΕΕ που έχουν δικαιώματα σε βασικές 
τεχνολογίες (όπως 3G, 4G και 5G) ως προς την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων, όταν τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους χρησιμοποιούνται παράνομα ή χωρίς κατάλληλη αποζημίωση, 
παραδείγματος χάριν, από Κινέζους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων. Οι κάτοχοι διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας που προσφεύγουν σε δικαστήρια εκτός Κίνας συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν 
σημαντικά πρόστιμα στην Κίνα, γεγονός που τους θέτει υπό πίεση να προβαίνουν σε 
διακανονισμό για τα τέλη αδειοδότησης σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1103/IP_22_11
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Αίτηση για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων 
Διάγραμμα ροής των διαδικασιών του ΠΟΕ 
Η επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ με λίγα λόγια 
Προσφυγές στον ΠΟΕ που άσκησε η ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

71. Γεωργία: Θεσπίζονται τα πρώτα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής 
 
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών, η COPA-COGECA και η IFOAM Organics Europe θέσπισαν από κοινού 
τα πρώτα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής. Τα βραβεία αυτά θα απονέμονται σε 
ένδειξη αναγνώρισης της αριστείας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων, 
επιβραβεύοντας τους καλύτερους και πιο καινοτόμους φορείς της βιολογικής παραγωγής στην 
ΕΕ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 25 Μαρτίου έως τις 8 Ιουνίου 2022.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1144/MEX_22_1144_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1144/MEX_22_1144_EN.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_el
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1103/IP_22_1103_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1103/IP_22_1103_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/160051.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/january/tradoc_160023.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/
https://trade.ec.europa.eu/wtodispute/search.cfm?code=1
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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_22_1185/MEX_
22_1185_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-
eu-organic-awards-2022-feb-18_el 
________________________________________________________________________________ 

72. Οικολογικότερες οδικές μεταφορές: τελική έγκριση των νέων κανόνων για τα οδικά τέλη 
 
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2022 

Σε τελική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΕ ενέκρινε τους νέους κανόνες για τα 
οδικά τέλη. Το νέο σύστημα θα παρέχει περισσότερα κίνητρα για αποτελεσματικότερες και πιο 
βιώσιμες οδικές μεταφορές. Τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης (βινιέτες) για τα βαρέα φορτηγά 
στο κύριο διευρωπαϊκό δίκτυο θα καταργηθούν σταδιακά ως το 2030, υπέρ των διοδίων που 
βασίζονται στην απόσταση. Θα θεσπιστούν επίσης κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την προσαρμογή 
των τελών για τα βαρέα φορτηγά οχήματα στις ποσότητες CO2 που εκπέμπουν. Επιπλέον, 
κατόπιν τετραετούς μεταβατικής περιόδου, η επιβολή τελών για το εξωτερικό κόστος της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα καταστεί υποχρεωτική για τα βαρέα φορτηγά, εκτός εάν οδηγεί σε 
ανεπιθύμητη εκτροπή της κυκλοφορίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1185/MEX_
22_1185_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

73. Η Επιτροπή στηρίζει τη δημιουργία σύμπραξης δεξιοτήτων στο αγροδιατροφικό 
οικοσύστημα 
 
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2022 

Ο αγροδιατροφικός κλάδος παραγωγής, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζει 
μια σύμπραξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο του συμφώνου της ΕΕ για τις δεξιότητες. Στόχος της 
σύμπραξης είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η επανεκπαίδευση ατόμων που εργάζονται στον 
αγροδιατροφικό κλάδο, τον μεγαλύτερο κλάδο παραγωγής και μεταποίησης στην Ευρώπη. 
Στόχος είναι το αγροδιατροφικό οικοσύστημα να καταστεί ελκυστικότερο για τους νέους, 
προσφέροντας παράλληλα την προοπτική διά βίου μάθησης για εργοδότες και εργαζομένους. Τη 
σύμπραξη συνυπογράφουν, μεταξύ άλλων, ενώσεις, επιχειρήσεις, οργανισμοί, πανεπιστήμια και 
εθνικές ομοσπονδίες από την ΕΕ. Το οικοσύστημα περιλαμβάνει από οικογενειακές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων έως μεγάλες 
πολυεθνικές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1185/MEX_
22_1185_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1185/MEX_22_1185_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1185/MEX_22_1185_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-eu-organic-awards-2022-feb-18_el
https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-eu-organic-awards-2022-feb-18_el
https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-eu-organic-awards-2022-feb-18_el
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10542-2021-REV-1/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1185/MEX_22_1185_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1185/MEX_22_1185_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/PactforSkills
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1185/MEX_22_1185_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1185/MEX_22_1185_EN.pdf
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74. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 
για την Κύπρο 
Βρυξέλλες,  21 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τον χάρτη 
της Κύπρου για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»). 

Οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και βρίσκονται 
σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022, επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις πλέον 
μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση και να μειώσουν τις 
ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία —στόχοι συνοχής 
που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης. Παρέχουν επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, 
όπως η μείωση του πληθυσμού, ώστε να συμβάλουν πλήρως στην 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_22_1182/IP_22_11
82_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
75. Το μέλλον της Ευρώπης: Συστάσεις των πολιτών για ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, πολιτισμό, νεολαία, αθλητισμό και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό 

Βρυξέλλες,  21 Φεβρουαρίου 2022 

Στις 25 - 27 Φεβρουαρίου, περί τους 200 πολίτες διαφορετικών ηλικιών, προερχόμενοι από 
διαφορετικούς χώρους από όλα τα κράτη μέλη, θα οριστικοποιήσουν τις συστάσεις τους για το 
μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών «Ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός / 
ψηφιακός μετασχηματισμός». Οι Ομάδες εργάζονται βάσει των εξής πέντε αξόνων: Εργασία στην 
Ευρώπη, Μια οικονομία για το μέλλον, Μια δίκαιη κοινωνία, Μάθηση στην Ευρώπη και 
Δεοντολογικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός. Οι συστάσεις που θα εγκριθούν θα 
παρουσιαστούν από πολίτες που συμμετέχουν στην Ομάδα και θα συζητηθούν στη συνεδρίαση 
της Ολομέλειας της Διάσκεψης στις 11-12 Μαρτίου 2022 στο Στρασβούργο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_
22_1248_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
76. Το Erasmus+ στηρίζει με 15 εκατ. ευρώ την κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω των 
Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+ 

Βρυξέλλες,  21 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ ανακοίνωσε τα πρώτα επιλεγμένα έργα που θα ξεκινήσουν στο πλαίσιο 
των νέων Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+. Αξιοποιώντας 15 εκατ. ευρώ από τον 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1182/IP_22_1182_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1182/IP_22_1182_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_22_1248_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_22_1248_EN.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/64
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προϋπολογισμό του Erasmus+ για τρία έτη, τα 11 έργα που έχουν επιλεγεί θα προσφέρουν στους 
εκπαιδευτικούς σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους ευκαιρίες μάθησης που 
περιλαμβάνουν κινητικότητα, πλατφόρμες μάθησης και επαγγελματικές κοινότητες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_
22_1248_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
77. Ουκρανία: Η ΕΕ παρέχει επείγουσα βοήθεια πολιτικής προστασίας 

Βρυξέλλες,  21 Φεβρουαρίου 2022 

Κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής κυβέρνησης για βοήθεια έκτακτης ανάγκης λόγω της απειλής 
νέας κλιμάκωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει την παράδοση βασικών προμηθειών για να 
βοηθήσει τον άμαχο πληθυσμό μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Στόχος είναι 
να στηριχθούν οι προσπάθειες της Ουκρανίας να ετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_
22_1248_EN.pdf 

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1222/IP_22_1
222_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
78. Η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ΕΕ συμφωνούν με την Κύπρο κοινό σχέδιο δράσης για 
καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης 

Βρυξέλλες,  21 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον και ο Κύπριος Υπουργός Εσωτερικών κ. 
Νίκος Νουρής, για λογαριασμό των κυπριακών αρχών, υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης και 
λεπτομερές σχέδιο δράσης για τη στήριξη και την ενίσχυση της διαχείρισης της μετανάστευσης 
στην Κύπρο. Το Μνημόνιο υπεγράφη παρουσία του Αντιπροέδρου για την Προώθηση του 
Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτη Σχοινά και του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_
22_1248_EN.pdf 

Το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη σήμερα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-decision-implementation-eu-cyprus-action-plan-
migration-management-annex-1_en 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: Δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Τζουζέπ Μπορέλ 
προς τον Τύπο μετά τη σύνοδο 
 
Βρυξέλλες,  21 Φεβρουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_22_1248_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_22_1248_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_22_1248_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_22_1248_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1222
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1222/IP_22_1222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1222/IP_22_1222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_22_1248_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_22_1248_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-decision-implementation-eu-cyprus-action-plan-migration-management-annex-1_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-decision-implementation-eu-cyprus-action-plan-migration-management-annex-1_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-decision-implementation-eu-cyprus-action-plan-migration-management-annex-1_en
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Ισχύει μόνο ό,τι έχει λεχθεί προφορικά 
Σας ευχαριστώ όλους και όλες που παρακολουθείτε αυτή τη συνέντευξη Τύπου μετά από ένα 
μακρύ και έντονο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Το πιο μεγάλο σε διάρκεια και το πιο 
έντονο που θυμάμαι.   
Προφανώς, το κύριο θέμα ήταν η κατάσταση στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει 
προκαλέσει τη μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ευρώπη —τη μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/111226/foreign-affairs-council-
press-remarks-high-representative-josep-borrell-after-meeting_en 
________________________________________________________________________________ 
 
80. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προς τον Τύπο 
 
Βρυξέλλες,  21 Φεβρουαρίου 2022 

 «Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος Μισέλ καταδικάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό 
τρόπο την απόφαση του Ρώσου Προέδρου να προχωρήσει στην αναγνώριση των μη ελεγχόμενων 
από την κυβέρνηση περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας ως 
ανεξάρτητων οντοτήτων. Το βήμα αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και 
των συμφωνιών του Μινσκ. Η Ένωση θα αντιδράσει με κυρώσεις κατά όσων εμπλέκονται σε αυτή 
την παράνομη πράξη. Η Ένωση επαναλαμβάνει την αταλάντευτη υποστήριξή της στην 
ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων της.» 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1269/
STATEMENT_22_1269_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
81. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Τα πιστοποιητικά νόσησης μπορούν πλέον να 
εκδίδονται με βάση και τα γρήγορα τεστ αντιγόνων 
 
Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη στο πλαίσιο του ψηφιακού 
πιστοποιητικού COVID της ΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικών νόσησης. Από σήμερα, οι νέοι 
κανόνες θα επιτρέψουν τα κράτη μέλη να εκδίδουν πιστοποιητικά νόσησης με βάση το θετικό 
αποτέλεσμα των γρήγορων τεστ αντιγόνων. Μέχρι τώρα, πιστοποιητικό νόσησης μπορούσε να 
εκδοθεί μόνο μετά από θετικό αποτέλεσμα τεστ ενίσχυσης μοριακών νουκλεϊκών οξέων (NAAT), 
όπως το RT-PCR. Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία του πιστοποιητικού, τα γρήγορα 
τεστ αντιγόνων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό 
κατάλογο γρήγορων τεστ αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 και να διενεργούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή ειδικευμένο προσωπικό. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εκδίδουν τα εν λόγω πιστοποιητικά αναδρομικά, βάσει των διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν 
διενεργηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2021.  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/111226/foreign-affairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell-after-meeting_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/111226/foreign-affairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell-after-meeting_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1269/STATEMENT_22_1269_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1269/STATEMENT_22_1269_EN.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_
22_1282_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
82. Η Επιτροπή θα επενδύσει 292 εκατ. ευρώ στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην 
κυβερνοασφάλεια 
 
Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκίνησε τον δεύτερο γύρο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», μετά την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας, καθώς και 
έπειτα από τον πρώτο γύρο προσκλήσεων που προκηρύχθηκαν τον Νοέμβριο του 2021. Οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απευθύνονται σε εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιες 
διοικήσεις από κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, καθώς και οντότητες από άλλες χώρες που 
συνδέονται με το πρόγραμμα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_
22_1282_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
83. Ταξίδια στη διάρκεια της πανδημίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση επικαιροποιημένου 
πλαισίου για την περαιτέρω διευκόλυνση των ταξιδιών στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, σήμερα το πρωί, ενός επικαιροποιημένου 
πλαισίου για τα ταξίδια στην ΕΕ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής στα τέλη του 2021. Οι 
επικαιροποιήσεις θα διευκολύνουν περαιτέρω τα ταξίδια από χώρες εκτός της ΕΕ προς την ΕΕ 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας, τα αυξανόμενα παγκοσμίως ποσοστά 
εμβολιασμού και τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, καθώς και την αναγνώριση όλο και 
περισσότερων πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες ως ισοδύναμων με το ψηφιακό 
πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πλαίσιο που συμφωνήθηκε 
σήμερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ξανανοίξουν και για όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο, 
για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης στον κατάλογο έκτακτης χρήσης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_
22_1282_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
84. Δήλωση των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
σχετικά με τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας 
 
Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf
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Η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες οντότητες ορισμένες 
περιοχές των ουκρανικών περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ και να αποστείλει σε αυτές 
ρωσικά στρατεύματα είναι παράνομη και απαράδεκτη. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, την 
εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, τις διεθνείς δεσμεύσεις της ίδιας της Ρωσίας 
και κλιμακώνει περαιτέρω την κρίση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1281/
STATEMENT_22_1281_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
85. Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για τη μείωση της απελευθέρωσης 
μικροπλαστικών 
 
Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο μείωσης της ποσότητας 
μικροπλαστικών που απορρίπτονται ακούσια στο περιβάλλον.  
Η νέα αυτή πρωτοβουλία, που αποτελεί ένα από τα κύρια αποτελέσματα του σχεδίου δράσης για 
την κυκλική οικονομία και του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση, θα επικεντρωθεί στην 
επισήμανση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και τα ρυθμιστικά μέτρα για τις κύριες πηγές 
αυτών των μικροπλαστικών.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_
22_1282_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
86. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στηρίζει ένα νέο ταμείο για τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σε όλη την ΕΕ   
 
Βρυξέλλες,  22 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δέσμευσε 30 εκατ. ευρώ για το νέο Ταμείο Βιώσιμης 
Ενέργειας Solas ICAV (SSEF), το οποίο εστιάζει στην ΕΕ. Οι επενδύσεις της ΕΤΕπ υποστηρίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το ταμείο SSEF έχει συνολικό 
μέγεθος-στόχο 200 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο του κλείσιμο πλέον έχει φτάσει τα 140 εκατ. ευρώ. 
Θα χρηματοδοτεί επιχειρηματικά μοντέλα εξοικονόμησης ενέργειας που εστιάζουν στην 
ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών, ιδίως κτιρίων, σε όλη την Ευρώπη. Θα υποστηριχθούν έργα 
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, οι οποίες δυσκολεύονται περισσότερο να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Το SSEF 
υπέγραψε επίσης συμφωνία με το πρόγραμμα στήριξης της Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την 
Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE), μια κοινή πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή 
μέσω του προγράμματος LIFE και από την ΕΤΕπ.  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1266/IP_22_1
266_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1281/STATEMENT_22_1281_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1281/STATEMENT_22_1281_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1266
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1266/IP_22_1266_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1266/IP_22_1266_EN.pdf
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87. Ρωσία/Ουκρανία: Δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Τζουζέπ Μπορέλ προς τον Τύπο 
μετά την έκτακτη άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ 
 
Παρίσι, 22 Φεβρουαρίου 2022 

«Ισχύει μόνο ό,τι λεχθεί προφορικά»  
Σε ευχαριστώ, Ζαν-Ιβ [Λε Ντριαν, Υπουργός Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας], 
ευχαριστώ που μας δεχτήκατε επειγόντως σε αυτή την έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμασταν στο Παρίσι για την υπουργική σύνοδο 
για την περιοχή του Ινδοειρηνικού και μείναμε για να συζητήσουμε και το θέμα της Ουκρανίας. 
Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι ο [Πρόεδρος της Ρωσίας] κ. [Βλαντιμίρ] Πούτιν χθες αποφάσισε να 
αναγνωρίσει τις κυβερνήσεις-ανδρείκελα του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ κι ότι λίγες ώρες 
αργότερα, ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εισήλθαν στο ουκρανικό έδαφος. Η πράξη αυτή, η 
οποία ήταν προβλέψιμη, είναι εξαιρετικά σοβαρή. Το ότι ήταν προβλέψιμη δεν την καθιστά 
λιγότερο σοβαρή. Η πράξη αυτή ποδοπατά με μιας τις συμφωνίες του Μινσκ, τις οποίες η Μόσχα 
πρόβαλλε ως το άλφα και το ωμέγα για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/111335/Russia/Ukraine:%20Press%20remarks%20by%20High%20Representative%
20Josep%20Borrell%20after%20extraordinary%20informal%20meeting%20of%20EU%20Foreign%
20Ministers 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στη ρωσική 
επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας 
 
Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2022 

Η δήλωση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά. 
«Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία που παρασχέθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ για μια 
νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει τις ουκρανικές 
περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ είναι παράνομη και εντελώς απαράδεκτη. Το ίδιο ισχύει 
και για την απόφαση αποστολής στρατευμάτων σε αυτές τις περιοχές. Δεν μπορούμε να τη 
δεχτούμε. Η απόφαση αυτή παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της 
Ουκρανίας. Η Ρωσία δεν τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της και παραβιάζει βασικές αρχές του 
διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία κατασκεύασε την κρίση αυτή και είναι υπεύθυνη για τη σημερινή 
κλιμάκωση. Τώρα θα οριστικοποιήσουμε γρήγορα τη δέσμη κυρώσεων, σε στενή συνεννόηση με 
τους εταίρους μας, όπως έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1286/
STATEMENT_22_1286_EN.pdf 
Η πλήρης δήλωση και το βίντεο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 

89. Νομοθετική πράξη για τα δεδομένα: η Επιτροπή προτείνει μέτρα για μια δίκαιη και 
καινοτόμο οικονομία δεδομένων 

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/111335/Russia/Ukraine:%20Press%20remarks%20by%20High%20Representative%20Josep%20Borrell%20after%20extraordinary%20informal%20meeting%20of%20EU%20Foreign%20Ministers
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/111335/Russia/Ukraine:%20Press%20remarks%20by%20High%20Representative%20Josep%20Borrell%20after%20extraordinary%20informal%20meeting%20of%20EU%20Foreign%20Ministers
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/111335/Russia/Ukraine:%20Press%20remarks%20by%20High%20Representative%20Josep%20Borrell%20after%20extraordinary%20informal%20meeting%20of%20EU%20Foreign%20Ministers
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/111335/Russia/Ukraine:%20Press%20remarks%20by%20High%20Representative%20Josep%20Borrell%20after%20extraordinary%20informal%20meeting%20of%20EU%20Foreign%20Ministers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1286
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_22_1286
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_1286
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1286/STATEMENT_22_1286_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1286/STATEMENT_22_1286_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1286
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-219015
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H Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί και να έχει 
πρόσβαση στα δεδομένα που παράγονται στην ΕΕ σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η πράξη 
για τα δεδομένα θα διασφαλίσει τη δικαιοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον, θα δώσει ώθηση για 
μια ανταγωνιστική αγορά δεδομένων, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για καινοτομία που βασίζεται 
στα δεδομένα και θα καταστήσει τα δεδομένα πιο προσβάσιμα για όλους και όλες. Θα οδηγήσει 
σε νέες, καινοτόμες υπηρεσίες, πιο ανταγωνιστικές τιμές για υπηρεσίες μετά την πώληση και 
επισκευές συνδεδεμένων αντικειμένων. Αυτό το τελευταίο οριζόντιο δομικό στοιχείο της 
στρατηγικής της Επιτροπής για τα δεδομένα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, σύμφωνα με τους ψηφιακούς στόχους για το 2030. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1113/IP_22_11
13_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πράξη για τα δεδομένα – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Πράξη για τα δεδομένα – ενημερωτικό δελτίο 
Πράξη για τα δεδομένα – νομικό κείμενο 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 
Πρόταση πράξης για τη διακυβέρνηση δεδομένων 
Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και τις 
συμβάσεις υπολογιστικού νέφους 
________________________________________________________________________________ 

90. Πράξη για τα δεδομένα — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022 

Γιατί χρειαζόμαστε μια πράξη για τα δεδομένα; 
Επί του παρόντος, η πλήρης αξία των δεδομένων στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν αξιοποιείται 
λόγω διαφόρων παραγόντων. Στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται η έλλειψη σαφήνειας ως 
προς το ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που δημιουργούνται 
από συνδεδεμένα προϊόντα, το γεγονός ότι οι ΜΜΕ συχνά δεν είναι σε θέση να 
διαπραγματευτούν ισορροπημένες συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων με τους ισχυρότερους 
παράγοντες της αγοράς, οι φραγμοί στην πραγματοποίηση αλλαγών μεταξύ ανταγωνιστικών και 
αξιόπιστων υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους και παρυφών στην ΕΕ, και η περιορισμένη 
ικανότητα συνδυασμού δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς. Τα 
προαναφερόμενα επηρεάζουν διάφορους οικονομικούς τομείς και οδηγούν σε 
υποχρησιμοποίηση των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, με αρνητικές συνέπειες για τις επιλογές των 
καταναλωτών, την καινοτομία και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1114/QAN
DA_22_1114_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

91. Η Επιτροπή παρουσιάζει επικαιροποιημένη εμπεριστατωμένη επισκόπηση των 
στρατηγικών εξαρτήσεων της Ευρώπης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1113/IP_22_1113_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1113/IP_22_1113_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1114
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/736381
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/736379
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/meetings-expert-group-business-government-data-sharing
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/private-sector-data-sharing
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/private-sector-data-sharing
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1114/QANDA_22_1114_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1114/QANDA_22_1114_EL.pdf
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Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση εμπεριστατωμένης ανάλυσης των στρατηγικών 
εξαρτήσεων της Ευρώπης. Η έκθεση εξετάζει πέντε τομείς —σπάνιες γαίες και μαγνήσιο, χημικά 
προϊόντα, ηλιακοί συλλέκτες, κυβερνοασφάλεια και λογισμικό ΤΠ— όπου η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει στρατηγικές εξαρτήσεις από τρίτες χώρες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η καλύτερη 
κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών για την αντιμετώπισή τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1124/IP_22_11
24_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δεύτερη έκθεση για τις στρατηγικές εξαρτήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις των στρατηγικών εξαρτήσεων 
Επικαιροποίηση βιομηχανικής στρατηγικής 2021 
Ακολουθήστε τους λογαριασμούς @EU_Commission και @EU_Growth στο Twitter 
________________________________________________________________________________ 

92. Δίκαιη και βιώσιμη οικονομία: Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες για τον σεβασμό, από μέρους 
των εταιρειών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στις παγκόσμιες αξιακές 
αλυσίδες 

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης και υπεύθυνης 
εταιρικής συμπεριφοράς στο σύνολο των παγκόσμιων αξιακών αλυσίδων. Οι επιχειρήσεις 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας. Θα 
υποχρεούνται να εντοπίζουν και, όπου χρειάζεται, να εμποδίζουν, να παύουν ή να μετριάζουν τις 
δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, π.χ. την παιδική 
εργασία και την εκμετάλλευση των εργαζομένων, καθώς και στο περιβάλλον, π.χ. τη ρύπανση και 
την απώλεια βιοποικιλότητας. Για τις εταιρείες, οι νέοι αυτοί κανόνες θα προσδώσουν ασφάλεια 
δικαίου και ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Για τους καταναλωτές και τους επενδυτές, θα 
προσφέρουν περισσότερη διαφάνεια. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα προωθήσουν την πράσινη 
μετάβαση και θα προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1145/IP_22_11
45_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση οδηγίας για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα + 
παραρτήματα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
Ενημερωτικό δελτίο για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα  
Ενημερωτική σελίδα για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1124/IP_22_1124_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1124/IP_22_1124_EL.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/second-depth-review-strategic-areas-europes-interests_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://twitter.com/EU_Commission
https://twitter.com/EU_Growth
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1145/IP_22_1145_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1145/IP_22_1145_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-and-annexes_el
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-and-annexes_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1146
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_1147
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/package-sustainable-corporate-governance-and-human-rights-and-environmental-due-diligence_el
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93. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρόταση οδηγίας για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά τη βιωσιμότητα 

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022 

Γιατί παρουσιάζει αυτήν την πρωτοβουλία η Επιτροπή; 
Ο μετασχηματισμός προς μια βιώσιμη οικονομία αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ. 
Είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία της κοινωνίας μας και του πλανήτη μας. Οι εταιρείες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία μιας βιώσιμης και δίκαιης οικονομίας και κοινωνίας, 
αλλά χρειάζονται στήριξη με τη μορφή σαφούς πλαισίου. Μια νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για την 
εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα θα προωθήσει την πράσινη μετάβαση 
και θα προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1146/QAN
DA_22_1146_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Πρόταση οδηγίας για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα + παράρτημα 
Ενημερωτικό δελτίο για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα  
Ιστοσελίδα για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
________________________________________________________________________________ 

94. Η ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές προχωρά: ίδρυση νέας Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Συσσωρευτών με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων για ένα ταχέως 
αναπτυσσόμενο οικοσύστημα συσσωρευτών στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022 

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η έκτη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για τους συσσωρευτές, με σκοπό να συζητηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον 
αφορά την ανάπτυξη της αξιακής αλυσίδας συσσωρευτών στην Ευρώπη και να αντιμετωπιστούν 
οι πλέον πιεστικές προκλήσεις όσον αφορά τα επόμενα βήματα. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης 
τους τομείς προτεραιότητας για το έργο της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους συσσωρευτές το 
2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1256/IP_22_12
56_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Απολογισμός των εργασιών της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους 
συσσωρευτές 
Ενημερωτικό δελτίο για την ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Συσσωρευτών 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1146/QANDA_22_1146_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1146/QANDA_22_1146_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1145
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-and-annexes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_1147
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/package-sustainable-corporate-governance-and-human-rights-and-environmental-due-diligence_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1256/IP_22_1256_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1256/IP_22_1256_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_1257
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48936
https://www.eba250.com/eba-academy/about-eba-academy/


02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 - 51 
 

95.Η Επιτροπή καθορίζει στρατηγική για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας παγκοσμίως 
και προετοιμάζει μέσο για την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας 

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επιτροπή παρουσιάζει την ανακοίνωσή της για την αξιοπρεπή εργασία παγκοσμίως, η οποία 
επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία τόσο στο εσωτερικό όσο 
και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εξάλειψη της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας 
βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. 

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η αξιοπρεπής εργασία εξακολουθεί να μην αποτελεί 
πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να γίνουν ακόμη 
πολλά: 160 εκατομμύρια παιδιά —ένα στα δέκα παγκοσμίως— βρίσκεται σε καθεστώς παιδικής 
εργασίας, ενώ 25 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση καταναγκαστικής εργασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1187/IP_22_11
87_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία: Αξιοπρεπής εργασία παγκοσμίως 
Δελτίο Τύπου: πρόταση οδηγίας για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
Ιστότοπος του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
________________________________________________________________________________ 
 
96. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Καινοτόμος πρόσθετη ύλη ζωοτροφών θα μειώσει τις 
εκπομπές μεθανίου από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022 

Κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη ενέκριναν την εμπορία στην ΕΕ μιας 
καινοτόμου πρόσθετης ύλης ζωοτροφών. Η πρόσθετη ύλη, που αποτελείται από 3-
νιτροοξυπροπανόλη, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενός ισχυρού αερίου του 
θερμοκηπίου, από τις αγελάδες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1304/MEX_
22_1304_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

97. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την δέκατη τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την 
Ελλάδα. Η σύνταξη της έκθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας, το οποίο 
χρησιμεύει για την εξασφάλιση συνεχιζόμενης στήριξης για την υλοποίηση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος 
χρηματοδοτικής συνδρομής το 2018. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25260&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1187/IP_22_1187_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1187/IP_22_1187_EL.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25260&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1145
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1304/MEX_22_1304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1304/MEX_22_1304_EN.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1313/IP_22_13
13_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δέκατη τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
Χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ελλάδα: 
________________________________________________________________________________ 
 
98. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν προς τον Τύπο σχετικά με την επίθεση της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας 
 
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2022 

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία, μια ελεύθερη 
και κυρίαρχη χώρα. Για άλλη μια φορά, στο κέντρο της Ευρώπης, αθώες γυναίκες, άνδρες και 
παιδιά πεθαίνουν ή φοβούνται για τη ζωή τους. Καταδικάζουμε τη βάρβαρη αυτή επίθεση και τα 
κυνικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για να τη δικαιολογήσουν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1322/S
TATEMENT_22_1322_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

99. Δήλωση της προέδρου, κ. Φον ντερ Λάιεν, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό 
Γραμματέα του NATO κ. Stoltenberg και τον πρόεδρο, κ. Michel. 

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2022 
 
Ευχαριστώ πολύ, Jens. 
Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής. Είμαστε εδώ και οι τρεις, ενωμένοι. Αυτό εκφράζει, ακόμα πιο 
έντονα, την κοινή αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στις ενέργειες του Κρεμλίνου. Όλος ο 
κόσμος μπορεί να δει ότι η δύναμή μας είναι η ενότητά μας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1332/S
TATEMENT_22_1332_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
100. Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και της Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Τύπο σχετικά με την άνευ 
προηγουμένου και απρόκλητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία 
 
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2022 

Καταδικάζουμε απερίφραστα την άνευ προηγουμένου στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. Με τις απρόκλητες και αδικαιολόγητες στρατιωτικές ενέργειές της, η Ρωσία 
παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1313/IP_22_1313_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1313/IP_22_1313_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2022_el
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_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1322/STATEMENT_22_1322_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1322/STATEMENT_22_1322_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1332/STATEMENT_22_1332_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1332/STATEMENT_22_1332_EL.pdf
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και σταθερότητα. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον 
ανθρώπινο πόνο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1321/
STATEMENT_22_1321_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
101. Επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / 
Αντιπροέδρου Τζουζέπ Μπορέλ προς τον Τύπο 
 
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2022 

«Ισχύει μόνο ό,τι λεχθεί προφορικά»  
Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ζει κάποιες από τις πιο σκοτεινές της ώρες από τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Μια μείζων πυρηνική δύναμη επιτέθηκε κατά γειτονικής της χώρας και απειλεί με 
αντίποινα οποιαδήποτε άλλη χώρα επιχειρήσει να τη βοηθήσει. 
Δεν πρόκειται μόνο για την πιο σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και για 
παραβίαση βασικών αρχών της ανθρώπινης συνύπαρξης. Έχει υψηλό κόστος σε ανθρώπινες ζωές 
και άγνωστες συνέπειες για το μέλλον.  
 
Σύνδεσμος προς το βίντεο: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-219140 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/111476/russias-aggression-
against-ukraine-press-statement-high-representativevice-president-josep_en 
________________________________________________________________________________ 
 
102. Ουκρανία: Δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2022 

Η πρόεδρος και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ δήλωσαν τα κατωτέρω σχετικά 
με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοινώνοντας έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας 
την προσεχή Τρίτη. 
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola συγκάλεσε σύσκεψη της Διάσκεψης 
των Προέδρων για να συζητηθεί η αντίδραση της ΕΕ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Πραγματοποιήθηκε επίσης ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Charles Michel και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Von der Leyen. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220224IPR24001/oukrania-dilosi-tis-
diaskepsis-ton-proedron-tou-europaikou-koinovouliou 
________________________________________________________________________________ 

103. Εναρκτήριες παρατηρήσεις της προέδρου κ. Φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου 
με τον πρόεδρο κ. Μισέλ και τον πρόεδρο κ. Μακρόν μετά το πέρας της ειδικής συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Φεβρουαρίου 2022 

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1321/STATEMENT_22_1321_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1321/STATEMENT_22_1321_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-219140
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/111476/russias-aggression-against-ukraine-press-statement-high-representativevice-president-josep_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/111476/russias-aggression-against-ukraine-press-statement-high-representativevice-president-josep_en
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220224IPR24001/oukrania-dilosi-tis-diaskepsis-ton-proedron-tou-europaikou-koinovouliou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220224IPR24001/oukrania-dilosi-tis-diaskepsis-ton-proedron-tou-europaikou-koinovouliou
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Τα γεγονότα αποτελούν σημείο καμπής για την Ευρώπη. Βόμβες εξαπολύονται ενάντια σε αθώες 
γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Φοβούνται για τη ζωή τους και πολλοί χάνουν τη ζωή τους. Όλα 
αυτά συμβαίνουν εν έτει 2022, στην καρδιά της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Ρωσίας θέλησε να 
αντηχήσουν και πάλι οι ιαχές του πολέμου στην ήπειρό μας. Θέλησε την πλήρη εισβολή στην 
Ουκρανία. Οι ενέργειές του αυτές ανατρέπουν την τάξη ειρήνης μας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1359/S
TATEMENT_22_1359_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

104. Η ΕΕ στη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον: στόχος η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συμφωνία σχετικά με τα πλαστικά 

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2022 

Ο επίτροπος κ. Σινκέβιτσιους εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πέμπτη σύνοδο της 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEA-5) που πραγματοποιείται από τις 28 
Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου στο Ναϊρόμπι της Κένυας. Σε μια συμμαχία με εταίρους απ' όλες 
τις ηπείρους, η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα, 
νομικά δεσμευτική, παγκόσμια συμφωνία για τα πλαστικά. Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης τη 
δημιουργία μιας ομάδας επιστημονικής πολιτικής για τα χημικά προϊόντα, τα απόβλητα και τη 
ρύπανση, ώστε να ενισχυθεί η παροχή επιστημονικών συμβουλών προς την παγκόσμια 
κοινότητα, όπως συμβαίνει με τη διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή. Τελικός 
στόχος θα είναι η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας των λύσεων που 
βασίζονται στη φύση, αποφασιστικής σημασίας πριν από την COP15 στο πλαίσιο της σύμβασης 
για τη βιολογική ποικιλότητα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1314/IP_22_13
14_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ σε προηγούμενες συνόδους της UNEA 
________________________________________________________________________________ 
 
105. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την CVC 
Capital Partners 

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την εξαγορά της 
Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών «Η Εθνική» («Εθνική Ασφαλιστική», Ελλάδα), 
από την CVC Capital Partners SICAV FIS S.A. («CVC», Λουξεμβούργο).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1374/MEX_
22_1374_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1359/STATEMENT_22_1359_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1359/STATEMENT_22_1359_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1314/IP_22_1314_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1314/IP_22_1314_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/relations_un_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1374/MEX_22_1374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1374/MEX_22_1374_EN.pdf
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106. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής των Εννιά του 
Βουκουρεστίου (B9) στη Βαρσοβία και στην ειδική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2022 

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της ομάδας B9 
που θα φιλοξενηθεί στη Βαρσοβία από τον Πρόεδρο της Πολωνίας κ. Άντρζεϊ Ντούντα και τον 
Πρόεδρο της Ρουμανίας κ. Κλάους Γιοχάνις.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1374/MEX_
22_1374_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
107. Η ΕΕ συντονίζει την αποστολή βοήθειας έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία και είναι έτοιμη 
να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες 

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2022 

Κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής κυβέρνησης για βοήθεια πολιτικής προστασίας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αποστέλλει πρόσθετα εφόδια ιατρικής περίθαλψης, όπως κιβώτια με είδη πρώτων 
βοηθειών, προστατευτικό ρουχισμό, απολυμαντικά, καθώς και σκηνές, πυροσβεστικό εξοπλισμό, 
ηλεκτρογεννήτριες και αντλίες νερού που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία. Αυτή η βοήθεια προς 
την Ουκρανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ περιλαμβάνει είδη, τα οποία 
προσέφεραν την περασμένη εβδομάδα η Σλοβενία, η Ρουμανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Αυστρία, 
καθώς και πρόσθετη βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 2 εκατ. βασικά είδη από την 
Κροατία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία, τη Δανία και τη Σουηδία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1374/MEX_
22_1374_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

108. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση 
του αιτήματος της Ελλάδας για εκταμίευση 3,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος 
πληρωμής της Ελλάδας για ποσό ύψους 3,6 δισ. ευρώ —1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 
σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια— στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
(ΜΑΑ), του βασικού εργαλείου του NextGenerationEU. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1354/IP_22_13
54_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1374/MEX_22_1374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1374/MEX_22_1374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1374/MEX_22_1374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1374/MEX_22_1374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1354/IP_22_1354_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1354/IP_22_1354_EL.pdf
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Προκαταρκτική αξιολόγηση 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το αίτημα εκταμίευσης της Ελλάδας στο πλαίσιο του 
NextGenerationEU 
Δελτίο Τύπου: Προχρηματοδοτήσεις ύψους 4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας ύψους 
30,5 δισ. ευρώ 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

109. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών 
σχετικά με τις συμφωνίες βιωσιμότητας στον τομέα της γεωργίας 

Βρυξέλλες,  28 Φεβρουαρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πρωτογενείς παραγωγούς, 
μεταποιητές, κατασκευαστές, χονδρεμπόρους, λιανεμπόρους και παρόχους εισροών, να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους από συμφωνίες που αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων 
βιωσιμότητας στις αγροδιατροφικές αλυσίδες εφοδιασμού. Οι παρατηρήσεις που θα 
υποβληθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για μια νέα 
παρέκκλιση με την οποία θα εξαιρούνται οι συμφωνίες βιωσιμότητας στον τομέα της γεωργίας 
από τους κανόνες ανταγωνισμού υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1352/IP_22_13
52_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
110. Παροχή προστασίας σε όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία: 
Η Επίτροπος Γιούανσον στη Ρουμανία και τη Σλοβακία σήμερα και αύριο για να αξιολογήσει 
την κατάσταση 

Βρυξέλλες,  28 Φεβρουαρίου 2022 

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον, σήμερα βρίσκεται στη Ρουμανία, ενώ 
αύριο θα μεταβεί στη Σλοβακία, όπου θα αξιολογήσει την κατάσταση στο πεδίο, καθώς και την 
ανάγκη για βοήθεια και συντονισμό από την Επιτροπή για την παροχή προστασίας σε όσους 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1464/MEX_
22_1464_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/files/preliminary-assessment-greece_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4068
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3023
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=COUNCIL+IMPLEMENTING+DECISION+on+the+approval+of+the+assessment+of+the+recovery+and+resilience+plan+for+Greece&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_481
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1352/IP_22_1352_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1352/IP_22_1352_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1464/MEX_22_1464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1464/MEX_22_1464_EN.pdf
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111. Ουκρανία: Η ΕΕ συντονίζει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης και ενισχύει την ανθρωπιστική 
βοήθεια 

Βρυξέλλες,  28 Φεβρουαρίου 2022 

Καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται και οι γειτονικές χώρες 
υποδέχονται Ουκρανούς που εγκαταλείπουν τη χώρα τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε 
όλα τα μέτωπα για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης.  

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επιπλέον 90 εκατ. ευρώ για προγράμματα επείγουσας βοήθειας, με 
σκοπό να βοηθήσει τους αμάχους που πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλαίσιο 
της επείγουσας έκκλησης των Ηνωμένων Εθνών για παροχή βοήθειας. Η χρηματοδότηση θα 
βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Με τη νέα αυτή 
ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ θα παρασχεθούν τρόφιμα, νερό, υγειονομικές υπηρεσίες, στέγαση 
και θα καλυφθούν βασικές ανάγκες των πολιτών.  

Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1462/IP_22_1
462_EN.pdf 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1464/MEX_
22_1464_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1462/IP_22_1462_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1462/IP_22_1462_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1464/MEX_22_1464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1464/MEX_22_1464_EN.pdf
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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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