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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Η Επιτροπή επιλέγει τις πρώτες 50 εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες για την 
προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη. 
 

2. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κανόνων για τις συμφωνίες οριζόντιας 
συνεργασίας μεταξύ εταιρειών. 
 

3. NextGenerationEU: η πρώτη ετήσια έκθεση για τον μηχανισμό ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας διαπιστώνει ότι η εφαρμογή προχωρά ικανοποιητικά. 
 

4. Clear Writing / Σαφής γραφή: Πώς να γράφετε για να σας καταλαβαίνουν. 
 

5. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. 
 

6. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Καθοδήγηση της Επιτροπής όσον αφορά τον μηχανισμό 
αιρεσιμότητας. 
 

7. Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023. 
 

8. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023. 
 

9. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
μηχανισμό αιρεσιμότητας. 
 

10. Ουκρανία: κυρώσεις κατά των μέσων ενημέρωσης Russia Today και Sputnik που στηρίζονται 
από το Κρεμλίνο. 
 

11. Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή προστασία των ατόμων που προσπαθούν 
να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και κατευθυντήριες γραμμές για τους 
συνοριακούς ελέγχους. 
 

12. Ουκρανία: Η ΕΕ συμφωνεί να αποκλείσει σημαντικές ρωσικές τράπεζες από το σύστημα 
SWIFT. 
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13. Ουκρανία: Η ΕΕ συντονίζει την αποστολή περισσότερης βοήθειας έκτακτης ανάγκης προς 
την Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες. 
 

14. Η ΕΕ συμβάλλει στην έναρξη διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συμφωνία-ορόσημο για 
τη ρύπανση από πλαστικά. 
 

15. Προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία: το ευρωπαϊκό μας μοντέλο 
ανάπτυξης. 
 

16. Ουκρανία: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και οι Επίτροποι σε συνεχείς επαφές με τους 
εταίρους που επηρεάζονται από τη ρωσική εισβολή. 
 

17. Η Επιτροπή αναστέλλει τη διασυνοριακή και τη διακρατική συνεργασία με τη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία. 
 

18. Η Επιτροπή αναστέλλει τη συνεργασία με τη Ρωσία στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας. 
 

19. Κυρώσεις: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα εργαλείο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, 
ώστε να διευκολύνει την καταγγελία τυχόν παραβιάσεων των κυρώσεων. 
 

20. Η ΕΕ ενισχύει τη βοήθειά της προς την Ουκρανία με κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης 
έκτακτης ανάγκης και βοήθεια από το rescEU. 
 

21. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του 
κορονοϊού. 
 

22. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Όμιλος ΕΤΕπ υπογράφουν συμφωνίες InvestEU που 
αποδεσμεύουν δισεκατομμύρια για επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

23. Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2022: Η Επιτροπή προτείνει ενωσιακού επιπέδου κανόνες 
για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 
 

24. Ερωτήσεις και απαντήσεις: η πρόταση της Επιτροπής για νέους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για 
τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 
 

25. Ουκρανία: η ΕΕ ενισχύει την αλληλεγγύη της προς τα άτομα που εγκαταλείπουν τις 
εμπόλεμες περιοχές. 
 

26. REPowerEU: κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και 
βιώσιμη ενέργεια. 
 

27. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το REPowerEU: κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο 
οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια. 
 

28. Ουκρανία: Χρηματοδότηση της συνοχής με σκοπό τη στήριξη των ατόμων που προσπαθούν 
να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 
 

29. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση για τη δράση συνοχής για τους 
πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE). 
 

30. Ουκρανία: Η Επιτροπή θεσπίζει ευρωπαϊκό μηχανισμό αλληλεγγύης για τις ενδοενωσιακές 
ιατρικές μεταφορές προσφύγων και εκτοπισθέντων που χρήζουν υγειονομικής περίθαλψης. 
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31. Η Επιτροπή στηρίζει 225 μεταρρυθμιστικά έργα στα κράτη μέλη για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς τους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. 
 

32. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2022. 
 

33. Ουκρανία: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ιστοσελίδα για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
 

34. Η ΕΕ το 2021 - Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

35. Ουκρανία: Η ΕΕ συμφωνεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας και της Λευκορωσίας. 
 

36. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή κινεί διεξοδική έρευνα σχετικά με ελληνικά μέτρα στήριξης 
υπέρ του ταχυδρομικού φορέα «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (ΕΛΤΑ). 
 

37. Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω στήριξη από τον Frontex για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης στη Μολδαβία. 
 

38. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της Τρομοκρατίας: φόρος τιμής στα θύματα. 
 

39. Ουκρανία: Η ΕΕ συνεχίζει  την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης ενώ ο Επίτροπος 
Λέναρτσιτς  επισκέπτεται τη Ρουμανία. 
 

40. Κρατικές ενισχύσεις: Δήλωση της Επιτροπής για τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη όσον 
αφορά πρόταση προσωρινού πλαισίου κρίσης σχετικά με στήριξη της οικονομίας λόγω της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 
 

41. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την προστασία των παιδιών στην Ουκρανία. 
 

42. Η ΕΕ εκταμιεύει 300 εκατ. ευρώ για επείγουσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 
στην Ουκρανία. 
 

43. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα σχετικά με πιθανή 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της Google και του Meta όσον αφορά τις διαδικτυακές 
διαφημίσεις προβολής. 
 

44. Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: Η Επιτροπή εγκρίνει προχρηματοδότηση ύψους 2 
δισ. ευρώ για 12 κράτη μέλη. 
 

45. Το μέλλον της Ευρώπης: ακόμη μία Ολομέλεια αφιερωμένη στις προτάσεις των πολιτών. 
 

46. Έκτακτη συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ με θέμα τις επιπτώσεις της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία στις βιομηχανίες της ΕΕ. 
 

47. Ουκρανία: Παιδιά μεταφέρονται από την Πολωνία στην Ιταλία με την πρώτη επιχείρηση 
ιατρικής διακομιδής της ΕΕ. 
 

48. Συνεδριάσεις του Eurogroup και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών στις 14-15 
Μαρτίου. 
 

49. Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στις διεθνείς δημόσιες 
συμβάσεις. 
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50. Παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της COP15: Η ΕΕ 
πρωτοστατεί όσον αφορά τη φιλοδοξία για μια νέα συμφωνία με σκοπό την προστασία των 
ανθρώπων και του πλανήτη. 
 

51. Ουκρανία: η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για τέταρτη δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της 
Ρωσίας 
 

52. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεση σχετικά με 
τον αντίκτυπο και την εφαρμογή του στην ΕΕ. 
 

53. Αθλητισμός: Η Επιτροπή αυξάνει τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
στον αθλητισμό. 
 

54. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή προτείνει απλούστερους κανόνες για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της αποδοτικότητας των αγορών διακανονισμού στην ΕΕ. 
 

55. Επίσκεψη της Επιτρόπου Κυριακίδου στην Αθήνα με κύρια θέματα την ανθρωπιστική 
κατάσταση στην Ουκρανία, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου και 
τον κορονοϊό. 
 

56. Η ΕΕ αντιμετωπίζει τις επιδοτήσεις χάλυβα που προκύπτουν από τους εξαγωγικούς 
περιορισμούς πρώτων υλών και τις διακρατικές επιδοτήσεις από την Κίνα. 
 

57. Η Επιτροπή καλεί πολίτες και οργανισμούς να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την 
ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα. 
 

58. «Fur Free Europe» («Ευρώπη χωρίς γούνες»): Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την απαγόρευση της γούνας στην ΕΕ. 
 

59. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Πάνω από 1,5 εκατ. έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ είναι 
πλέον προσβάσιμα σε μια νέα δημόσια πλατφόρμα. 
 

60. Ο Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς επισκέπτεται σήμερα την 
Αθήνα και αύριο την Κωνσταντινούπολη. 
 

61. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων για προβληματικές τράπεζες. 
 

62. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χορηγεί 632 εκατ. ευρώ σε ερευνητές και ερευνήτριες για 
την εξέταση σημαντικών επιστημονικών ζητημάτων. 
 

63. Πρόσφυγες από την Ουκρανία: Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη των 
κρατών μελών στην εφαρμογή της οδηγίας για την προσωρινή προστασία. 
 

64. Η ΕΕ εκταμιεύει περίπου 300 εκατ. ευρώ σε επείγουσα μακροοικονομική συνδρομή για την 
Ουκρανία και εγκρίνει επιχορήγηση ύψους 120 εκατ. ευρώ. 
 

65. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Έκθεση με αντικείμενο τις συζητήσεις στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 
 

66. Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση δύο νέων 
επιβλαβών ναρκωτικών ουσιών. 
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67. Oυκρανία: Η Επιτροπή δημοσιεύει ειδική πρόσκληση για τη στήριξη των κρατών μελών που 
υποδέχονται πρόσφυγες από την Ουκρανία και για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησής 
τους από ρωσικά ορυκτά καύσιμα. 
 

68. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η ΕΕ προσθέτει μια νέα λειτουργία ανάκλησης. 
 

69. Ανταγωνισμός: Δήλωση του ΕΔΑ σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού 
στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 
 

70. Ισότητα: Η Επιτροπή διοργανώνει την Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής του 2022 κατά του 
ρατσισμού. 
 

71. Η Επιτροπή εγκαινιάζει υπηρεσία μίας στάσης για τη στήριξη ερευνητών από την Ουκρανία. 
 

72. Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών 
στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης. 
 

73. Ατομικές συντάξεις: Το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) άρχισε να 
εφαρμόζεται. 
 

74. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει τη δεύτερη επιτυχή έκδοση 
ομολόγων του 2022. 
 

75. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη στήριξη της 
οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
 

76. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει τα πρώτα προγράμματα συνεργασίας Interreg 
για την περίοδο 2021-2027, ύψους άνω των 481 εκατ. ευρώ. 
 

77. Ουκρανία: 3,4 δισ. ευρώ προχρηματοδότησης REACT-EU στα κράτη μέλη που υποδέχονται 
πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. 
 

78. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει με πάνω από 900 εκατ. ευρώ τη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη στις χώρες σε προενταξιακό στάδιο. 
 

79. Επισιτιστική ασφάλεια: Η Επιτροπή στηρίζει την παγκόσμια δράση για τον μετασχηματισμό 
των συστημάτων τροφίμων μέσω οκτώ παγκόσμιων συνασπισμών. 
 

80. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 242 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 1.156 έμπειρων ερευνητών 
στην Ευρώπη και αλλού. 
 

81. Ουκρανία: στήριξη από την ΕΕ για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις ανάγκες 
των προσφύγων. 
 

82. Η Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας με κοινές 
αγορές αερίου και υποχρεώσεις ελάχιστου επιπέδου αποθήκευσης αερίου. 
 

83. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την αποθήκευση 
αερίου. 
 

84. Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη στήριξη 
των γεωργών και των καταναλωτών της ΕΕ. 
 

85. Ερωτήσεις και απαντήσεις: η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να εγγυηθεί την παγκόσμια 
επισιτιστική ασφάλεια και να στηρίξει τους γεωργούς και τους καταναλωτές της ΕΕ. 
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86. SURE: Η τρίτη έκθεση δείχνει συνεχιζόμενη επιτυχία όσον αφορά την προστασία των 
θέσεων εργασίας και την στήριξη της ανάκαμψης. 
 

87. Η ΕΕ ενισχύει την εταιρική σχέση με τον ΠΟΥ για να τονώσει την τοπική παρασκευή 
εμβολίων, φαρμάκων και την παραγωγή τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για να 
εξασφαλίσει την πρόσβαση σ' αυτά. 
 

88. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Έναρξη λειτουργίας του νέου Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Μαθητευομένων. 
 

89. Αλιεία: η Επιτροπή ενεργοποιεί μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη 
των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
 

90. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων για τη 
χρηματοδοτική στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
 

91. Ουκρανία: Η ΕΕ παρέχει πρόσθετη βοήθεια, οχήματα διάσωσης και εξοπλισμό έκτακτης 
ανάγκης. 
 

92. Υποστηρίζουμε την Ουκρανία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Καναδά 
συνεργάζονται με τη Global Citizen για να κινητοποιήσουν στήριξη για τους πρόσφυγες 
 

93. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση σχετικά με τα προγράμματα 
χορήγησης «χρυσών διαβατηρίων» και «χρυσών αδειών διαμονής», και να λάβουν άμεσα 
μέτρα στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 
 

94. Το μέλλον της Ευρώπης: η πρώτη συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις της Διάσκεψης 
περατώνεται. 
 

95. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA καλεί εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και της 
βιομηχανίας να συμμετάσχουν στο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και στο κοινό 
φόρουμ για την κλαδική συνεργασία. 
 

96. InvestEU Blue Economy: Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα κινητοποιήσουν 500 εκατ. ευρώ μέσω 
ενός νέου ταμείου μετοχικού κεφαλαίου για τη θαλάσσια οικονομία. 
 

97. Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση με τα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας σχετικά με το 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. 
 

98. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή 
συνεργασία. 
 

99. Ευρωβαρόμετρο: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ κινούνται στην κατεύθυνση της 
βιωσιμότητας. 
 

100. H Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα καλλυντικά. 
 

101. Οδική ασφάλεια στην ΕΕ: ο αριθμός θανάτων από τροχαία ατυχήματα το 2021 παραμένει  
   πολύ κάτω από το προ της πανδημίας επίπεδο* 

 

102. Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων: Σχέδιο 10 σημείων για ισχυρότερο ευρωπαϊκό  
   συντονισμό όσον αφορά την υποδοχή ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον   
   πόλεμο κατά της Ουκρανίας. 
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103. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για την εξαίρεση  
   των ανηλίκων από την περίοδο αποδοχής 270 ημερών των πιστοποιητικών εμβολιασμού. 
 

104. Απονομή των βραβείων βιώσιμης αστικής κινητικότητας: Ρέθυμνο, Κάσελ, Βαλόγκο και  
   Τάμπερε είναι οι μεγάλοι νικητές. 
 

105. Ασφάλεια και δικαιοσύνη στον ψηφιακό κόσμο: Η Επιτροπή προτείνει διαπραγματευτική  
   εντολή για τη νέα σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του κυβερνοεγκλήματος. 
 

106. Έκθεση του δικτύου «Ευρυδίκη»: Πιο δίκαιη και συμπεριληπτική τριτοβάθμια εκπαίδευση 
   στην Ευρώπη. 
 

107. Πράσινη Συμφωνία: νέες προτάσεις για να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας και για  
   να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Ευρώπης ως προς τους πόρους. 
 

108. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα. 
 

109. Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις για τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση  
   του οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 
 

110. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά  
   κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 
 

111. Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δικαιώματα των καταναλωτών και  
   απαγόρευση της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας. 
 

112. Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: Στήριξη των πόλεων και των πολιτών για τις τοπικές πρωτοβουλίες  
   τους. 
 

113. Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με πιθανά μέτρα για την πρόσβαση σε επί του  
   οχήματος δεδομένα. 
 

114. Stand Up For Ukraine (Υποστηρίζουμε την Ουκρανία): παγκόσμια εκδήλωση δωρητών για  
   τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη  
   Βαρσοβία στις 9 Απριλίου 2022. 
 

115. Μετάβαση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ στο επόμενο επίπεδο: καινοτόμες ιδέες για μια  
   σύγχρονη και αποτελεσματική τελωνειακή ένωση που παρουσίασε η «ομάδα σοφών». 
 

116. Η γραμμή βοήθειας «Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία» για τους πολίτες θα είναι  
   διαθέσιμη πλέον στην ουκρανική και τη ρωσική γλώσσα. 
 

117. Σύνοδος κορυφής των ηγετών ΕΕ-Κίνας με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία παράλληλα  
   με διμερή ζητήματα. 
 

118. Η Επιτροπή θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ουκρανίας στο πρόγραμμα  
   LIFE για το κλίμα και το περιβάλλον. 
 

119. Η Επιτροπή ενισχύει τις γεωγραφικές ενδείξεις για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας και  
   την ενίσχυση της προστασίας. 
 

120. NextGenerationEU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει εργαλείο που θα παρέχει λεπτομερείς  
   πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εσόδων από πράσινα ομόλογα. 
 

121. Παραπληροφόρηση: Οι διαδικτυακές πλατφόρμες συνεχίζουν την αναθεώρηση του κώδικα  
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   δεοντολογίας υπό το πρίσμα του πολέμου στην Ουκρανία.  
   Υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα πρώτα μέτρα του 2022 για την καταπολέμηση της  
   παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό. 
 

122. Ευρωβαρόμετρο: H συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων είναι ικανοποιημένη από τον  
   ρόλο της ΕΕ στη διασφάλιση της πρόσβασης σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 και  
   τάσσεται υπέρ του εμβολιασμού. 
 

123. Βιοποικιλότητα: Η ΕΕ τάχθηκε υπέρ ισχυρών στόχων για τη φύση στις διαπραγματεύσεις του  
   ΟΗΕ στη Γενεύη ενόψει της διάσκεψης COP15. 
 

124. Τελωνειακή ένωση: Η Επιτροπή δημοσιεύει νέο εργαλείο που βοηθά τα κράτη μέλη να  
   ελέγχουν τα απαγορευμένα εμπορεύματα και τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε  
   περιορισμούς στα σύνορα της ΕΕ. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Η Επιτροπή επιλέγει τις πρώτες 50 εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες για την 
προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη 
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης στο πλαίσιο του νέου 
πιλοτικού προγράμματος Women TechEU, το οποίο στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις 
υπερπροηγμένης τεχνολογίας που διοικούνται από γυναίκες. Η πρόσκληση χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας του 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1336/IP_22_13
36_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κατάλογος επιλεγμένων εταιρειών 
Women TechEU 
Women TechEU — αποτελέσματα υποβολής 
Ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία 
Βραβείο καινοτόμων γυναικών της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

2. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κανόνων για τις συμφωνίες οριζόντιας 
συνεργασίας μεταξύ εταιρειών 

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με δύο σχέδια αναθεωρημένων 
οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία όσον αφορά συμφωνίες για την έρευνα και 
την ανάπτυξη («Ε&Α») και συμφωνίες για την εξειδίκευση («ΚΑΚΚ για την E&A» και «ΚΑΚΚ για την 
εξειδίκευση», αντίστοιχα), καθώς και με το σχέδιο των αναθεωρημένων οριζόντιων 
κατευθυντήριων γραμμών. 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-innovation-ecosystems_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1336/IP_22_1336_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1336/IP_22_1336_EL.pdf
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2022-02/Women%20TechEU%20Ranking%20List.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://eic.ec.europa.eu/news/women-techeu-successful-turnout-first-edition-391-applications-received-2021-11-11_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_el
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_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_1371/IP_22_13
71_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού. 
________________________________________________________________________________ 

3. NextGenerationEU: η πρώτη ετήσια έκθεση για τον μηχανισμό ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας διαπιστώνει ότι η εφαρμογή προχωρά ικανοποιητικά 

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη ετήσια έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του 
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), που αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του 
NextGenerationEU. Ο ΜΑΑ διαθέτει έως και 723,8 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) με τη μορφή 
επιχορηγήσεων και δανείων στα κράτη μέλη για τη στήριξη μετασχηματιστικών επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να βγει ισχυρότερη 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_1198/IP_22_11
98_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό δελτίο 1: Εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Ενημερωτικό δελτίο 2: Εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
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 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Clear Writing / Σαφής γραφή: Πώς να γράφετε για να σας καταλαβαίνουν 
 
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν 
διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Clear Writing / Σαφής γραφή: Πώς να γράφετε για να σας 
καταλαβαίνουν» στις 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00-16:00. Το σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται 
σε συντάκτες κάθε είδους κειμένων και μεταφραστές από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 
επιδιώκει να ξεκινήσει έναν διάλογο για την αξία της απλότητας και της σαφήνειας στη γραπτή 
επικοινωνία.  
Στη χώρα μας, η «σαφής γραφή» , όπως αποδίδουμε στα ελληνικά τον όρο clear writing, είναι μια 
έννοια σχετικά άγνωστη. Σημαίνει έναν τρόπο γραπτής έκφρασης που διασφαλίζει ότι ένα 
κείμενο είναι ευανάγνωστο και εύληπτο και ότι ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια το κατανοεί 
πλήρως με την πρώτη ανάγνωση.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1371/IP_22_1371_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1371/IP_22_1371_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2019-hbers_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1198/IP_22_1198_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1198/IP_22_1198_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_1267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_1268
https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-annual-report_el
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%3A02021R0241-20210218
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_481
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Συνδιοργανωτές: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γενική Διεύθυνση 
Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - ΔΠΜΣ 
«Διερμηνείας και Μετάφρασης»  
https://clearwriting.frl.auth.gr/  
________________________________________________________________________________ 
 
5. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας 

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2022 
 
«Ισχύει ό,τι λεχθεί προφορικά» 
Κυρία Πρόεδρε, 
Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, 
Ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη. Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά τους πολέμους στα Βαλκάνια, 
και πάνω από μισό αιώνα μετά την εισβολή των σοβιετικών στρατευμάτων στην Πράγα και τη 
Βουδαπέστη, οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν και πάλι στην καρδιά μιας ευρωπαϊκής 
πρωτεύουσας. Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τις βόμβες, κατασκηνώνοντας 
σε υπόγειους σταθμούς — κρατούν τα χέρια, κλαίνε σιωπηλά και προσπαθούν να δώσουν 
θάρρος ο ένας στον άλλο. Αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας και, 
όταν πολλά απ’ αυτά ξεμένουν από καύσιμα, οι άνθρωποι παίρνουν τα παιδιά τους και τα 
σακίδιά τους και περπατούν δεκάδες χιλιόμετρα με κατεύθυνση την Ένωσή μας. Αναζητούν 
καταφύγιο εντός των συνόρων μας, διότι η χώρα τους δεν είναι πλέον ασφαλής. Επειδή στο 
εσωτερικό της Ουκρανίας έχει αρχίσει η φρικιαστική καταμέτρηση των νεκρών. Άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά πεθαίνουν, για άλλη μια φορά, επειδή ένας ξένος ηγέτης, ο Πρόεδρος Πούτιν, 
αποφάσισε ότι η χώρα τους, η Ουκρανία, δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_1483/SPE
ECH_22_1483_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

6. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Καθοδήγηση της Επιτροπής όσον αφορά τον μηχανισμό 
αιρεσιμότητας 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2022 
 
1. Ποιος είναι ο ρόλος του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου; 

Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προστατεύει τα χρήματα των πολιτών και να 
διασφαλίζει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό δαπανάται σύμφωνα με τους κανόνες και 
δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Η Επιτροπή συνεργάζεται αδιάλειπτα και στενά με τα κράτη μέλη 
και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου και προς τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιεί παραδοσιακά μια σειρά εργαλείων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1471/QAN
DA_22_1471_EL.pdf 
 
  

https://clearwriting.frl.auth.gr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_1483/SPEECH_22_1483_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_1483/SPEECH_22_1483_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1471/QANDA_22_1471_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1471/QANDA_22_1471_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Κατευθυντήριες γραμμές 
Κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου — νομικό κείμενο 
Κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου στο διαδίκτυο 
________________________________________________________________________________ 

7. Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παρέχει στα κράτη μέλη 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής το 2023. 
Καθορίζει τις βασικές αρχές που θα διέπουν την αξιολόγηση των προγραμμάτων σταθερότητας 
και σύγκλισης των κρατών μελών από την Επιτροπή. Παρέχει επίσης επισκόπηση της κατάστασης 
όσον αφορά την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1476/IP_22_14
76_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές 
δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023 
Ανακοίνωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023 
________________________________________________________________________________ 

8. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023 

Βρυξέλλες,  2 Μαρτίου 2022 

Γιατί η Επιτροπή εκδίδει αυτήν την ανακοίνωση;  
Η ανακοίνωση παρέχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την άσκηση της 
δημοσιονομικής πολιτικής το 2023. Με βάση τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2022 της 
Επιτροπής και λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά μεγάλης αβεβαιότητας γύρω από τις 
οικονομικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της απρόκλητης και αδικαιολόγητης εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, η ανακοίνωση καθορίζει τις βασικές αρχές όσον αφορά την άσκηση και 
τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής το 2023 και μετέπειτα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1477/QAN
DA_22_1477_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές δημοσιονομικής 
πολιτικής για το 2023 
Ανακοίνωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1468
https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-application-rule-law-conditionality-regulation_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_elhttps:/ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_en#guidelines
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-governance-review_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1476/IP_22_1476_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1476/IP_22_1476_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1477
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1477
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/fiscal-policy-guidance-2023_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_926
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1477/QANDA_22_1477_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1477/QANDA_22_1477_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1476
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/fiscal-policy-guidance-for-2023_en
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9. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
μηχανισμό αιρεσιμότητας 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με το γενικό καθεστώς 
αιρεσιμότητας, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από 
παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα εξηγούν 
λεπτομερώς πώς θα εφαρμόσει η Επιτροπή τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου 
με τον οποίο θα προστατεύονται τα δικαιώματα των τελικών αποδεκτών και των δικαιούχων 
χρηματοδότησης της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1468/IP_22_14
68_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Κατευθυντήριες γραμμές 
Κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου — νομικό κείμενο 
Ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου στο διαδίκτυο 
________________________________________________________________________________ 

10. Ουκρανία: κυρώσεις κατά των μέσων ενημέρωσης Russia Today και Sputnik που 
στηρίζονται από το Κρεμλίνο 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κυρώσεις κατά των μέσων παραπληροφόρησης και χειραγώγησης 
πληροφοριών του Κρεμλίνου. Μετά την ανακοίνωση της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν την Κυριακή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να αναστείλει από τη 
μετάδοση των κρατικών μέσων παραπληροφόρησης Russia Today και Sputnik 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_1490/IP_22_14
90_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς το μέτρο κυρώσεων 
Δικτυακός τόπος ERGA: https://erga-online.eu/ 
EUvsDisinfo: www.euvsdisinfo.eu 
________________________________________________________________________________ 

11. Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή προστασία των ατόμων που προσπαθούν 
να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και κατευθυντήριες γραμμές για τους 
συνοριακούς ελέγχους 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2022 

https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-application-rule-law-conditionality-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-application-rule-law-conditionality-regulation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1468/IP_22_1468_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1468/IP_22_1468_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_1471
https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-application-rule-law-conditionality-regulation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_el#guidelines
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1490/IP_22_1490_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1490/IP_22_1490_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:065:TOC
https://erga-online.eu/
http://www.euvsdisinfo.eu/
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Η Επιτροπή προτείνει την ενεργοποίηση της οδηγίας για την προσωρινή προστασία, για να 
προσφέρει ταχεία και αποτελεσματική βοήθεια στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, στα άτομα που προσπαθούν να 
ξεφύγουν από τον πόλεμο θα χορηγηθεί προσωρινή προστασία στην ΕΕ, πράγμα που σημαίνει 
ότι θα λάβουν άδεια διαμονής και ότι θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην αγορά 
εργασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1469/IP_22_14
69_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Οδηγία για την προσωρινή προστασία 
Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με σκοπό τη 
διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων ΕΕ-Ουκρανίας 
Οδηγία για την προσωρινή προστασία (2001/55/ΕΚ) 
Πρόταση κανονισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ανωτέρας βίας στον τομέα 
της μετανάστευσης και του ασύλου 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Ουκρανία: Η ΕΕ συμφωνεί να αποκλείσει σημαντικές ρωσικές τράπεζες από το σύστημα 
SWIFT 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να αποκλείσει σημαντικές ρωσικές τράπεζες από το κυρίαρχο 
σε παγκόσμιο επίπεδο σύστημα διαβίβασης χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων SWIFT. 

Με το μέτρο αυτό, οι εν λόγω τράπεζες δεν θα μπορούν πλέον να διεξάγουν τις διεθνείς 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Η σημερινή απόφαση ελήφθη 
σε στενή συνεννόηση με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1484/IP_22_1
484_EN.pdf 
 
Ο κατάλογος των τραπεζών που επηρεάζονται από το μέτρο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα.  
________________________________________________________________________________ 
 
13. Ουκρανία: Η ΕΕ συντονίζει την αποστολή περισσότερης βοήθειας έκτακτης ανάγκης προς 
την Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2022 
 
Με δεδομένη την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία και τους 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που καταφεύγουν στις γειτονικές χώρες για λόγους ασφάλειας, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-implementing-decision-implementing-temporary-protection-directive_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1469/IP_22_1469_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1469/IP_22_1469_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-implementing-decision-implementing-temporary-protection-directive_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-providing-operational-guidelines-external-border-management-eu-ukraine-borders_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:52020PC0613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1472
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1484
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1484/IP_22_1484_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1484/IP_22_1484_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC
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η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να συντονίζει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης που 
αποστέλλεται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ στον λαό της Ουκρανίας.  

Είκοσι έξι (26) ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων πρόσφατα : η Βουλγαρία, η Τσεχία, η 
Εσθονία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία και η Πορτογαλία, έχουν ήδη προσφέρει στήριξη, όπως 
κουτιά πρώτων βοηθειών, φάρμακα, υπνόσακους, γεννήτριες. Μετά από αίτημα της Μολδαβίας 
για βοήθεια, η Κροατία, η Δανία, η Ελλάδα, η Φινλανδία και η Σουηδία προσέφεραν είδη όπως 
ασθενοφόρα, σκηνές, κουβέρτες και κινητό μαγειρείο, επιπλέον των ειδών βοήθειας που 
προσέφεραν τις προηγούμενες μέρες η Γαλλία, η Αυστρία και η Ολλανδία. Η Σλοβακία και η 
Πολωνία ενεργοποίησαν επίσης τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ ζητώντας στήριξη 
για την αντιμετώπιση της εισροής προσφύγων από την Ουκρανία. Η Ελλάδα και η Γερμανία 
αποστέλλουν σκηνές, κουβέρτες και μάσκες στη Σλοβακία, ενώ η Γαλλία αποστέλλει φάρμακα και 
άλλο ιατρικό εξοπλισμό στην Πολωνία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1504/MEX_
22_1504_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

14. Η ΕΕ συμβάλλει στην έναρξη διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συμφωνία-ορόσημο 
για τη ρύπανση από πλαστικά 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2022 

Η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, κατά τη σύνοδό της στο Ναϊρόμπι, μόλις 
συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια νομικά δεσμευτική, παγκόσμια συμφωνία για 
την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικές ύλες. Η διπλωματία της ΕΕ έχει διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην εξασφάλιση της στήριξης της παγκόσμιας κοινότητας που συνήλθε στο 
Ναϊρόμπι για τη συμφωνία αυτή, στόχος της οποίας είναι η μείωση και τελικά η εξάλειψη της 
ρύπανσης από πλαστικά σε όλα τα περιβάλλοντα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1466/IP_22_14
66_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
Στρατηγική της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες 
Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων (GACERE) 
________________________________________________________________________________ 

15. Προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία: το ευρωπαϊκό μας μοντέλο 
ανάπτυξης 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης. 
Υπενθυμίζει τους κοινούς στόχους τους οποίους έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της όσον αφορά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την 
ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1504/MEX_22_1504_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1504/MEX_22_1504_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1466/IP_22_1466_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1466/IP_22_1466_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_420
https://ec.europa.eu/environment/strategy/plastics-strategy_en#:~:text=The%20EU's%20plastics%20strategy%20aims,and%20recycled%20in%20the%20EU.&text=The%20EU%20adopted%20a%20European,measures%20to%20reduce%20plastic%20waste.
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/european-growth-model_el
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ευρωπαϊκή οικονομία υφίσταται πρωτοφανείς μετασχηματισμούς στο πλαίσιο σημαντικών 
αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τις παγκόσμιες προοπτικές και τις προοπτικές όσον αφορά την 
ασφάλεια. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη στενής 
συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους μας και ενίσχυσης του μακροπρόθεσμου θεματολογίου 
μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1467/IP_22_14
67_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία: το ευρωπαϊκό μας 
μοντέλο ανάπτυξης» 
Ενημερωτικό δελτίο «Προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία: το ευρωπαϊκό μας 
μοντέλο ανάπτυξης» 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης 
Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Μηχανισμός δίκαιης μετάβασης 
NextGenerationEU 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Ουκρανία: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και οι Επίτροποι σε συνεχείς επαφές με τους 
εταίρους που επηρεάζονται από τη ρωσική εισβολή 
 
Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2022 

Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι 
Επίτροποι πραγματοποιούν ταξίδια και βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα κράτη μέλη της ΕΕ και 
τους εταίρους που επηρεάζονται περισσότερο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λόγω της 
γεωγραφικής τους γειτνίασης με τη σύγκρουση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1524/MEX_
22_1524_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el 
________________________________________________________________________________ 

17. Η Επιτροπή αναστέλλει τη διασυνοριακή και τη διακρατική συνεργασία με τη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2022 

Ύστερα από τη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας και σύμφωνα με την απόφαση 
της Επιτροπής να εφαρμόσει πλήρως τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, η Επιτροπή ανέστειλε τη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1467/IP_22_1467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1467/IP_22_1467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/european-growth-model_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/european-growth-model_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_1485
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_1485
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_17
https://europa.eu/next-generation-eu/index_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1524/MEX_22_1524_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1524/MEX_22_1524_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
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συνεργασία με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΓΜ ΔΣ) καθώς και στο 
πρόγραμμα Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1526/IP_22_15
26_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν σχετικά με περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 
Διασυνοριακή συνεργασία 
Διακρατική συνεργασία 
________________________________________________________________________________ 

18. Η Επιτροπή αναστέλλει τη συνεργασία με τη Ρωσία στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2022 

Μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σε αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό, η Επιτροπή 
αποφάσισε να αναστείλει τη συνεργασία με ρωσικές οντότητες στον τομέα της έρευνας, της 
επιστήμης και της καινοτομίας. Η Επιτροπή δεν θα συνάψει νέες συμβάσεις ούτε νέες συμφωνίες 
με ρωσικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Επιπλέον, η 
Επιτροπή αναστέλλει τις πληρωμές προς ρωσικές οντότητες στο πλαίσιο υφιστάμενων 
συμβάσεων. Αυτή τη στιγμή επανεξετάζονται όλα τα τρέχοντα έργα στα οποία συμμετέχουν 
ρωσικοί ερευνητικοί οργανισμοί, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» όσο και 
στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 
2020». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1544/IP_22_15
44_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση της επιτρόπου κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ 
________________________________________________________________________________ 
 
19. Κυρώσεις: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα εργαλείο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, 
ώστε να διευκολύνει την καταγγελία τυχόν παραβιάσεων των κυρώσεων 
 
Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα εργαλείο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, το 
οποίο θα διευκολύνει την καταγγελία τυχόν παραβιάσεων των κυρώσεων. Πρόκειται για μια 
ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος από όλο τον κόσμο για να καταγγέλλουν ανώνυμα παλαιότερες, εν εξελίξει ή 
προγραμματισμένες παραβιάσεις των κυρώσεων της ΕΕ.  
 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/cross-border-cooperation_el
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/cross-border-cooperation_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/denmark/2014tc16m5tn001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1526/IP_22_1526_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1526/IP_22_1526_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1441
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/cross-border-cooperation_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/trans-national/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1544/IP_22_1544_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1544/IP_22_1544_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/STATEMENT_22_1528
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1541/MEX_
22_1541_EN.pdf 

Το εργαλείο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, καθώς και περισσότερες σχετικές 
πληροφορίες, είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-
and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Η ΕΕ ενισχύει τη βοήθειά της προς την Ουκρανία με κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης 
έκτακτης ανάγκης και βοήθεια από το rescEU 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται σε όλα τα επίπεδα για να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια 
και στήριξη πολιτικής προστασίας στην Ουκρανία και τις γειτονικές της χώρες.  
Καθώς οι ανάγκες αυξάνονται εκθετικά, θα διατεθεί περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία μέσω 
των ιατρικών αποθεμάτων rescEU που βρίσκονται στη Γερμανία, την Ουγγαρία και την Ολλανδία. 
Η στήριξη από το rescEU περιλαμβάνει αναπνευστήρες, αντλίες έγχυσης, οθόνες 
παρακολούθησης ασθενών, μάσκες και ιατρικές ποδιές, συσκευές υπερήχων και συμπυκνωτές 
οξυγόνου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1541/MEX_
22_1541_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει 
του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το καθεστώς, η 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_1541/MEX_
22_1541_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.101934 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1541/MEX_22_1541_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1541/MEX_22_1541_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1541/MEX_22_1541_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1541/MEX_22_1541_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1541/MEX_22_1541_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1541/MEX_22_1541_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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22. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Όμιλος ΕΤΕπ υπογράφουν συμφωνίες InvestEU που 
αποδεσμεύουν δισεκατομμύρια για επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βρυξέλλες,  7 Μαρτίου 2022 

 

 

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ) υπέγραψαν τη σύμβαση εγγύησης σχετικά με εγγύηση από τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 19,65 δισ. ευρώ για τη στήριξη επενδυτικών 
έργων σε ολόκληρη την Ευρώπη 

 Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU θα επικεντρωθούν σε τέσσερις τομείς 
πολιτικής: βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση· μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ υπέγραψαν επίσης τη συμφωνία σχετικά με τον 
συμβουλευτικό κόμβο InvestEU, η οποία θα παράσχει έως 270 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 
της αγοράς, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
επίπεδο έργου στους ίδιους τομείς πολιτικής. 

 Οι συμφωνίες προλειαίνουν το έδαφος για νέες επενδύσεις και σχετική συμβουλευτική 
υποστήριξη υπέρ της ανάκαμψης της Ευρώπης μετά την πανδημία, καθώς και της πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1548/IP_22_15
48_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρόγραμμα InvestEU 
Ιστότοπος InvestEU 
Ιστότοπος ΕΤΕπ και InvestEU 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του InvestEU 
Δικτυακός τόπος του ΕΤαΕ και του InvestEU 
Το ΕΤΣΕ και η κληρονομιά του 
Μακροοικονομικό αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
________________________________________________________________________________ 

23. Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2022: Η Επιτροπή προτείνει ενωσιακού επιπέδου κανόνες 
για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

Στρασβούργο, 8 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κανόνες ενωσιακού επιπέδου για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η προτεινόμενη οδηγία θα ποινικοποιήσει 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1548/IP_22_1548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1548/IP_22_1548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1549
https://europa.eu/investeu
https://urldefense.com/v3/__http:/www.eib.org/investEU__;!!DOxrgLBm!QoU2F-BectHSUm8ESSLWx4v7U_PfACFnyvJYVEw2UrGYlU4OHMH91m-7zTW3bk-Q9qMxJ6o$
https://eiah.eib.org/about/services.htm
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eif.org/investeu__;!!DOxrgLBm!SK7_mxgIVJalYhTXVtM4MBCojVnmW1xcWl0r4nB7tmv7JEkHQVPcKC5jEUc0WqLZsC_rhWw$
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/efsi/index.htm
https://www.eib.org/en/publications/macroeconomic-impact-of-the-efsi
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-combating-violence-against-women-and-domestic-violence_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-combating-violence-against-women-and-domestic-violence_el


03 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 - 19 
 

τον βιασμό στη βάση της έλλειψης συναίνεσης, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων και την κυβερνοβία, η οποία περιλαμβάνει: τη μη συναινετική κοινολόγηση εικόνων 
προσωπικής φύσης· την παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση· την κυβερνοπαρενόχληση· και 
την υποκίνηση βίας ή μίσους στον κυβερνοχώρο. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης την 
πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και παροτρύνουν τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
μηχανισμό «μίας στάσης», που σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας θα 
βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Τα θύματα θα πρέπει να μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση στο 
πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1533/IP_22_15
33_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 
βίας 
Ενημερωτικό δελτίο για την προώθηση της ισότητας των φύλων   
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
Έκθεση του 2022 για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ 
Ιστοσελίδα για τον τερματισμό της έμφυλης βίας 
Ιστοσελίδα για τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
________________________________________________________________________________ 

24. Ερωτήσεις και απαντήσεις: η πρόταση της Επιτροπής για νέους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για 
τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

Στρασβούργο, 8 Μαρτίου 2022 

Γιατί απαιτείται νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
και της ενδοοικογενειακής βίας; 
Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί μέρος του 
έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και τη 
διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Όπως περιγράφεται στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου φον ντερ 
Λάιεν, η ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των 
δραστών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1534/QAN
DA_22_1534_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 
βίας 
Ενημερωτικό δελτίο για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ΕΕ και πέραν αυτής 
Δελτίο Τύπου - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2022: Η Επιτροπή προτείνει ενωσιακού επιπέδου 
κανόνες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1533/IP_22_1533_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1533/IP_22_1533_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-combating-violence-against-women-and-domestic-violence_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-combating-violence-against-women-and-domestic-violence_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-championing-gender-equality_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1534
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1534
https://ec.europa.eu/info/files/2022-report-gender-equality-eu_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1534/QANDA_22_1534_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1534/QANDA_22_1534_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-combating-violence-against-women-and-domestic-violence_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-combating-violence-against-women-and-domestic-violence_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-championing-gender-equality_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1533
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1533
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Έκθεση του 2022 για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ 
Ιστοσελίδα για τον τερματισμό της έμφυλης βίας 
Ιστοσελίδα για τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
________________________________________________________________________________ 

25. Ουκρανία: η ΕΕ ενισχύει την αλληλεγγύη της προς τα άτομα που εγκαταλείπουν τις 
εμπόλεμες περιοχές 

Στρασβούργο, 8 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή παρουσιάζει την πολύ ουσιαστική στήριξη που παρέχει η ΕΕ για να βοηθήσει τους 
ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και τις χώρες 
της ΕΕ που τους υποδέχονται. Απέναντι στην απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη εκφράζεται μέσω της άμεσης 
ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους ανθρώπους αυτούς, μέσω της επείγουσας βοήθειας 
πολιτικής προστασίας, της στήριξης στα σύνορα, καθώς και μέσω ενός σαφούς νομικού 
καθεστώτος που επιτρέπει στα άτομα που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές να λάβουν 
άμεση προστασία στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1610/IP_22_16
10_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες και τα άτομα που 
εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές στην Ουκρανία 
Ιστότοπος — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
Ιστότοπος — Μετεγκατάσταση στην ΕΕ: πληροφορίες για τα άτομα που εγκαταλείπουν τις 
εμπόλεμες περιοχές στην Ουκρανία 
Δελτίο Τύπου — Ουκρανία: χρηματοδότηση της συνοχής με σκοπό τη στήριξη των ατόμων που 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση «Δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην 
Ευρώπη» (CARE) 
________________________________________________________________________________ 

26. REPowerEU: κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και 
βιώσιμη ενέργεια 

Στρασβούργο,  8 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από τα ρωσικά 
ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το 2030, ξεκινώντας από το φυσικό αέριο, υπό το πρίσμα της 
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Στο σχέδιο αυτό περιγράφεται επίσης μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη και για την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου 
για τον επόμενο χειμώνα. Εδώ και αρκετούς μήνες, οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη είναι 
αυξημένες, αλλά τώρα το πρόβλημα επιδεινώνεται με την αβεβαιότητα που επικρατεί για τον 
εφοδιασμό. Το σχέδιο REPowerEU θα επιδιώξει τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 

https://ec.europa.eu/info/files/2022-report-gender-equality-eu_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-solidarity-refugees-and-those-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1610/IP_22_1610_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1610/IP_22_1610_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-solidarity-refugees-and-those-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1608
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αέριο, την επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιμων αερίων και την αντικατάσταση του φυσικού 
αερίου στη θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να 
μειωθεί η ζήτηση της ΕΕ για ρωσικό φυσικό αέριο κατά δύο τρίτα πριν από το τέλος του έτους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1511/IP_22_15
11_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με το REPowerEU: κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο οικονομικά προσιτή, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο — REPowerEU 
Ιστότοπος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Ιστότοπος για τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 

27. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το REPowerEU: κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο 
οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 

Στρασβούργο,  8 Μαρτίου 2022 

1. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις τιμές, τον εφοδιασμό και την αποθήκευση 
ενέργειας στην Ευρώπη; 
Οι τιμές της ενέργειας βρίσκονται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα και παραμένουν ευμετάβλητες. 
Ακριβώς πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου ήταν 
περίπου 200 % υψηλότερες από ό,τι ένα έτος νωρίτερα (Φεβρουάριος 2022). Οι τιμές χονδρικής 
της ηλεκτρικής ενέργειας ακολούθησαν παρόμοια τάση. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας 
τροφοδοτήθηκαν αρχικά από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου κατά την οικονομική 
ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19, και τώρα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την ενεργειακή κρίση. Οι αβεβαιότητες σχετικά με τον 
εφοδιασμό από τον κύριο προμηθευτή της Ευρώπης —τη Ρωσία— εντείνουν την αστάθεια της 
αγοράς, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τη μεταβλητότητα και τις τιμές. Οι μεσοπρόθεσμες 
προοπτικές δείχνουν ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλότερες από τον πρόσφατο 
μέσο όρο για κάποιο χρονικό διάστημα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1512/QAN
DA_22_1512_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου για το REPowerEU 
Ενημερωτικό δελτίο για το REPowerEU 
________________________________________________________________________________ 

28. Ουκρανία: Χρηματοδότηση της συνοχής με σκοπό τη στήριξη των ατόμων που προσπαθούν 
να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 

Βρυξέλλες,  8 Μαρτίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1511/IP_22_1511_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1511/IP_22_1511_EL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/repowereu-joint-european-action-more-affordable-secure-and-sustainable-energy_el
https://energy.ec.europa.eu/repowereu-joint-european-action-more-affordable-secure-and-sustainable-energy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1512
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_1513
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1512/QANDA_22_1512_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1512/QANDA_22_1512_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_1513
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Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE), η 
οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να παρέχουν στήριξη έκτακτης ανάγκης σε 
άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η δράση CARE 
εισάγει την αναγκαία ευελιξία στους κανόνες της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία ανακατανομή της διαθέσιμης χρηματοδότησης στην εν λόγω 
στήριξη έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση αυτών των νέων αιτημάτων, μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια ύψους 10 δισ. ευρώ για το 2022 από τη Συνδρομή στην 
Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης («REACT-EU»), στο πλαίσιο του γενικού 
στόχου της ανάκαμψης μετά την πανδημία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1607/IP_22_16
07_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
Ουκρανία: η ΕΕ ενισχύει την αλληλεγγύη της προς τα άτομα που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες 
περιοχές 
Πρόταση για τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της ΕΕ για τη συνοχή 
________________________________________________________________________________ 

29. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση για τη δράση συνοχής για τους 
πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) 

Βρυξέλλες,  8 Μαρτίου 2022 
 
Γιατί προτείνετε τη δράση CARE και ποιες είναι οι αλλαγές στους υφιστάμενους κανόνες; 
Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστεί η κατάσταση των ατόμων που 
εγκαταλείπουν την Ουκρανία ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στη χώρα αυτή, η πρόταση 
σχετικά με τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) επιδιώκει να παράσχει 
πρόσθετη ευελιξία όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής, με σκοπό να 
στηριχθούν τα κράτη μέλη που φιλοξενούν ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν για να γλυτώσουν από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1608/QAN
DA_22_1608_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Ουκρανία: Η Επιτροπή θεσπίζει ευρωπαϊκό μηχανισμό αλληλεγγύης για τις ενδοενωσιακές 
ιατρικές μεταφορές προσφύγων και εκτοπισθέντων που χρήζουν υγειονομικής περίθαλψης 
 
Βρυξέλλες,  8 Μαρτίου 2022 
 
Ενόψει της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία και των εκατοντάδων 
χιλιάδων ανθρώπων που καταφεύγουν στις γειτονικές χώρες για λόγους ασφάλειας μετά τη 
ρωσική εισβολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα ειδικό ευρωπαϊκό σύστημα για την 
ταχεία μεταφορά ατόμων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1607/IP_22_1607_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1607/IP_22_1607_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1610
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/care/com_2022_109_1_en.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1608/QANDA_22_1608_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1608/QANDA_22_1608_EL.pdf
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Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται και ο αριθμός των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από 
τον πόλεμο εξακολουθεί να αυξάνεται, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι πρόσφυγες και οι 
εκτοπισθέντες λαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται και ότι τα συστήματα 
υγείας των κρατών μελών, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στις χώρες που συνορεύουν με την 
Ουκρανία, θα μπορούν να αντεπεξέλθουν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1624/MEX_
22_1624_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

31. Η Επιτροπή στηρίζει 225 μεταρρυθμιστικά έργα στα κράτη μέλη για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς τους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη 

Βρυξέλλες,  9 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε 225 έργα στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) για τη στήριξη 
των κρατών μελών στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
θα οδηγήσουν σε σύγχρονες και ανθεκτικές δημόσιες διοικήσεις, στρατηγικές βιώσιμης 
ανάπτυξης και ανθεκτικές οικονομίες, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά τους να αντιδρούν 
σε τρέχουσες και μελλοντικές κρίσεις. Αρκετά μεταρρυθμιστικά έργα περιλαμβάνονται επίσης 
στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1522/IP_22_15
22_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα σχετικά με τα μεταρρυθμιστικά σχέδια των κρατών μελών  
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας TSI 2022 
Πλήρης κατάλογος έργων TSI 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2022 
________________________________________________________________________________ 

32. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2022 

Βρυξέλλες,  9 Μαρτίου 2022 

Τι είναι το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης; 
Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) είναι το μέσο της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης προς τα κράτη μέλη της ΕΕ για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, κατόπιν αιτήματος 
των εθνικών αρχών. 
Το TSI αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 και του 
σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη. Προωθεί την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της 
ΕΕ μέσω της στήριξης των προσπαθειών των κρατών μελών για την υλοποίηση των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων. Το TSI βασίζεται στην επιτυχία του προκατόχου του, του Προγράμματος 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΜΔ). Με το ΠΣΜΔ, η Επιτροπή έχει προσφέρει από 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1624/MEX_22_1624_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1624/MEX_22_1624_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi/technical-support-instrument-2022-country-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el#national-recovery-and-resilience-plans
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1522/IP_22_1522_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1522/IP_22_1522_EL.pdf
https://ec.europa.eu/reform-support/index_el
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_el#aboutthesrsp
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi/technical-support-instrument-2022-country-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/publications/technical-support-instrument-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/reform-support/our-projects_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1523
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
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το 2017 τεχνική υποστήριξη και στα 27 κράτη μέλη, με περισσότερα από 1.400 έργα σε ένα ευρύ 
φάσμα τομέων πολιτικής. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1523/QAN
DA_22_1523_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
33. Ουκρανία: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ιστοσελίδα για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία 
 
Βρυξέλλες,  9 Μαρτίου 2022 
 
Η Επιτροπή εγκαινίασε ιστοσελίδα που περιέχει πληροφορίες για τα άτομα που προσπαθούν να 
ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.  
Μέχρι στιγμής, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναγκάσει πάνω από δύο εκατομμύρια 
ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αναζητώντας ασφάλεια, προστασία και βοήθεια. 
Ακόμη περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί, μετακινούνται τόσο εντός όσο και 
εκτός της χώρας και χρειάζονται καταφύγιο και βασικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά 
τους όταν έρχονται στην ΕΕ.  
Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διέλευση των συνόρων, τα δικαιώματά τους 
κατά την άφιξη και πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω μετακίνησή τους εντός της ΕΕ.  
 
Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη εδώ στα αγγλικά και θα είναι διαθέσιμη στα ουκρανικά αύριο.  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-
ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1644/MEX_
22_1644_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
34. Η ΕΕ το 2021 - Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Βρυξέλλες,  9 Μαρτίου 2022 
 
Η έκδοση «Η ΕΕ το 2021» διατίθεται ακολούθως: Η ΕΕ το 2021 - Γενική Έκθεση για τη 
Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η δηµοσίευση έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 249 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η έκδοση Η ΕΕ το 2021 διατίθεται στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση σε  2  μορφότυπους : 
PDF & PRINT. https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2021/el/ 

________________________________________________________________________________ 

35. Ουκρανία: Η ΕΕ συμφωνεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας και της Λευκορωσίας 

Βρυξέλλες,  9 Μαρτίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1523/QANDA_22_1523_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1523/QANDA_22_1523_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1644/MEX_22_1644_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1644/MEX_22_1644_EN.pdf
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2021/el/
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2021/el/
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2021/el/
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία των κρατών μελών να εγκρίνουν περαιτέρω 
στοχευμένες κυρώσεις δεδομένης της κατάστασης στην Ουκρανία, αλλά και ως απάντηση στη 
συμμετοχή της Λευκορωσίας στην επίθεση. Ειδικότερα, με τα νέα μέτρα επιβάλλονται 
περιορισμοί σε 160 άτομα και τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά 
μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με 
ενέργειες της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. Οι τροποποιήσεις 
αυτές ευθυγραμμίζουν περαιτέρω τις κυρώσεις της ΕΕ όσον αφορά τη Ρωσία και τη Λευκορωσία 
και θα συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο ότι οι ρωσικές 
κυρώσεις δεν μπορούν να καταστρατηγηθούν, μεταξύ άλλων μέσω της Λευκορωσίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1649/IP_22_16
49_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

36. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή κινεί διεξοδική έρευνα σχετικά με ελληνικά μέτρα 
στήριξης υπέρ του ταχυδρομικού φορέα «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (ΕΛΤΑ) 

Βρυξέλλες,  10 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διεξοδική έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον ορισμένα 
ελληνικά μέτρα στήριξης υπέρ των ΕΛΤΑ συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις. 
Τα ΕΛΤΑ είναι ο μεγαλύτερος φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και ο 
ταχυδρομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας 
(ΥΠΚΥ), η οποία αποτελεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1662/IP_22_16
62_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.57538 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 
ζητήματα εμπιστευτικότητας. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις στο 
διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναρτώνται στο Competition Weekly e-News 
(εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τον ανταγωνισμό). 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω στήριξη από τον Frontex για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης στη Μολδαβία 
 
Βρυξέλλες,  10 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας 
περί καθεστώτος μεταξύ του Frontex και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32006R0765
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1649/IP_22_1649_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1649/IP_22_1649_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1662/IP_22_1662_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1662/IP_22_1662_EL.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/newsroom/comp/newsletter-archives/view/service/2012
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Η συμφωνία περί καθεστώτος θα επιτρέψει στον Frontex να στηρίξει τους Μολδαβούς 
συνοριοφύλακες, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης που είναι σε εξέλιξη 
στα σύνορα με την Ουκρανία. Πάνω από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία 
λόγω του πολέμου και έχουν αναζητήσει ασφάλεια στη Μολδαβία.  
Οι Μολδαβοί συνοριοφύλακες αντιμετωπίζουν προκλήσεις τόσο λόγω του μεγάλου αριθμού 
ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο όσο και λόγω του ότι η Μολδαβία 
συνορεύει με μια ενεργή ζώνη πολέμου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1664/MEX_
22_1664_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της Τρομοκρατίας: φόρος τιμής στα θύματα 
 
Βρυξέλλες,  10 Μαρτίου 2022 

Ενόψει της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων της Τρομοκρατίας, η οποία θεσπίστηκε 
μετά τις επιθέσεις που έγιναν στη Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση, 
η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.  
Το απόγευμα, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα εκφωνήσει ομιλία σε τελετή στις Βερσαλλίες, στο 
περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η ομιλία θα 
μεταδοθεί ζωντανά στην πλατφόρμα EbS.  
Η Επιτροπή διοργανώνει επίσης εκδήλωση στις Βρυξέλλες για να τιμήσει την ημέρα αυτή. Στην 
εκδήλωση που έχει θέμα «Φωνές ελπίδας - Η μνήμη ενώνει τις γενιές», θύματα της 
τρομοκρατίας, ενώσεις θυμάτων και προσωπικό πρώτης επέμβασης θα καταθέσουν τις 
μαρτυρίες και τις εμπειρίες τους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1664/MEX_
22_1664_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/events/18th-eu-
remembrance-day-victims-terrorism-2022-mar-11_en 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Ουκρανία: Η ΕΕ συνεχίζει  την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης ενώ ο Επίτροπος 
Λέναρτσιτς  επισκέπτεται τη Ρουμανία 
 
Βρυξέλλες,  10 Μαρτίου 2022 

Η ΕΕ εξακολουθεί να συντονίζει την παροχή επείγουσας βοήθειας στην Ουκρανία και τις 
γειτονικές χώρες.  
Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς βρίσκεται επί του παρόντος στη Ρουμανία 
για να συναντηθεί με τις αρχές και να συντονίσει τη βοήθεια της ΕΕ για όσους έρχονται στη χώρα 
από την Ουκρανία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1664/MEX_22_1664_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1664/MEX_22_1664_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1650
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1664/MEX_22_1664_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1664/MEX_22_1664_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/18th-eu-remembrance-day-victims-terrorism-2022-mar-11_en
https://ec.europa.eu/info/events/18th-eu-remembrance-day-victims-terrorism-2022-mar-11_en
https://ec.europa.eu/info/events/18th-eu-remembrance-day-victims-terrorism-2022-mar-11_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1664/MEX_
22_1664_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προς τη Μολδαβία είναι διαθέσιμες σε 
αυτό το ενημερωτικό δελτίο και στον ιστότοπό μας για την Ουκρανία : 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-
ukraine_el 
________________________________________________________________________________ 

40. Κρατικές ενισχύσεις: Δήλωση της Επιτροπής για τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη όσον 
αφορά πρόταση προσωρινού πλαισίου κρίσης σχετικά με στήριξη της οικονομίας λόγω της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης όσον 
αφορά προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας 
της ΕΕ λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το σχέδιο πρότασης βασίζεται στο άρθρο 
107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την 
άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1642/S
TATEMENT_22_1642_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την προστασία των παιδιών στην Ουκρανία 
 
Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2022 
 
Ο  βομβαρδισμός του παιδικού και μαιευτικού νοσοκομείου της Μαριούπολης είναι η τελευταία 
πράξη σε μια σειρά από φρικαλεότητες και εγκλήματα εις βάρος παιδιών. Αυτός ο παράλογος και 
παράνομος πόλεμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αθώων παιδιών 
και αυτό είναι ένα τραύμα που δεν θα επουλωθεί. 
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει σε ένα ειρηνικό και ασφαλές περιβάλλον, να συμμετέχει 
στη μάθηση και να έχει προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον. Τα παιδιά στην Ουκρανία θα 
έπρεπε να βρίσκονται σε σχολεία και σε παιδικές χαρές. Αντ’ αυτού, είναι παγιδευμένα σε 
καταφύγια, εκτεθειμένα σε αδιανόητο φόβο και τρόμο, ενώ ρωσικοί πύραυλοι περνούν πάνω 
από το κεφάλι τους. Χιλιάδες άνθρωποι που ζουν στην ανατολική Ουκρανία έχουν ήδη βιώσει τα 
δεινά αυτά από το 2014. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1666/
STATEMENT_22_1666_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ενημερωτικό δελτίο για την Ουκρανία 
Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1664/MEX_22_1664_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1664/MEX_22_1664_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1642/STATEMENT_22_1642_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1642/STATEMENT_22_1642_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1666/STATEMENT_22_1666_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_1666/STATEMENT_22_1666_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_el
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/international-humanitarian-law_el
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42. Η ΕΕ εκταμιεύει 300 εκατ. ευρώ για επείγουσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 
στην Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 300 εκατ. ευρώ για επείγουσα μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) στην Ουκρανία. Η εκταμίευση των κονδυλίων επισπεύσθηκε, 
ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας στο 
πλαίσιο της απρόκλητης και αδικαιολόγητης εισβολής της Ρωσίας. Πρόκειται για το αρχικό μέρος 
μιας πρώτης δόσης 600 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος επείγουσας ΜΧΣ της 
Ουκρανίας ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Περαιτέρω εκταμίευση ύψους 300 εκατ. ευρώ αναμένεται την 
επόμενη εβδομάδα. Το πρόγραμμα αποτελεί απτή απόδειξη της αταλάντευτης στήριξης της ΕΕ 
προς την Ουκρανία.  

Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/e%20n/ip_22_1670/IP_2
2_1670_EN.pdf 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1711/MEX_
22_1711_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα σχετικά με πιθανή 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της Google και του Meta όσον αφορά τις διαδικτυακές 
διαφημίσεις προβολής 

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα, για να αξιολογήσει κατά πόσον 
μια συμφωνία μεταξύ της Google και του Meta (πρώην Facebook) για υπηρεσίες διαδικτυακής 
διαφήμισης προβολής ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.  

Η έρευνα της Επιτροπής αφορά μια συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της Google και του Meta τον 
Σεπτέμβριο του 2018, στην οποία η Google έδωσε την κωδική ονομασία «Jedi Blue», για τη 
συμμετοχή του «Audience network» του Meta στο πρόγραμμα «Open Bidding» της Google.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1711/MEX_
22_1711_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

44. Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: Η Επιτροπή εγκρίνει προχρηματοδότηση ύψους 2 
δισ. ευρώ για 12 κράτη μέλη 

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση ποσού άνω των 2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του αποθεματικού 
προσαρμογής στο Brexit σε μια ομάδα 12 κρατών μελών. Με την απόφαση αυτή θα διατεθεί 
συνολικό ποσό ύψους 819,2 εκατ. ευρώ έως το τέλος Μαρτίου 2022 και το υπόλοιπο ποσό έως 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_22_1670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/e%20n/ip_22_1670/IP_22_1670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/e%20n/ip_22_1670/IP_22_1670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1711/MEX_22_1711_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1711/MEX_22_1711_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1711/MEX_22_1711_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1711/MEX_22_1711_EN.pdf
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τον Απρίλιο του 2023. Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει τις οικονομίες των κρατών μελών να 
μετριάσουν τις επιπτώσεις του Brexit στις οικονομίες και τις περιφέρειές τους, στηρίζοντας τις 
περιφέρειες και τους τομείς της οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τη 
δημιουργία και την προστασία θέσεων εργασίας, π.χ. μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου 
εργασίας, επανεκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1669/IP_22_16
69_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Περισσότερα για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit 
Κανονισμός για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit 
________________________________________________________________________________ 

45. Το μέλλον της Ευρώπης: ακόμη μία Ολομέλεια αφιερωμένη στις προτάσεις των πολιτών 

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2022 

 
Με τη συμμετοχή Ουκρανών πολιτών και βουλευτών, η Ολομέλεια αφιέρωσε μια δεύτερη πλήρη 
σύνοδο στην εξέταση συστάσεων των ομάδων πολιτών της Διάσκεψης. 

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης εξέτασε 88 συστάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών «Η ΕΕ στον 
κόσμο / Μετανάστευση» και «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις 
εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός», καθώς 
και συναφείς συστάσεις των εθνικών ομάδων πολιτών. Η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και 
η αντίδραση της ΕΕ σε αυτήν αποτέλεσαν κύρια ζητήματα διαλόγου στις συζητήσεις σχετικά με 
επίκαιρα θέματα που διεξήχθησαν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1701/IP_22_17
01_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Διαδικασία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
Χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1669/IP_22_1669_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1669/IP_22_1669_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/brexit-adjustment-reserve/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1755&qid=1646916999421&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1701/IP_22_1701_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1701/IP_22_1701_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
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46. Έκτακτη συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ με θέμα τις επιπτώσεις της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία στις βιομηχανίες της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2022 
 
Πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ, όπου συζητήθηκαν οι 
επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και στην οικονομία της ΕΕ.  
 
Το φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας από διάφορους χώρους 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα καθώς και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 
συστάθηκε για να βοηθήσει την Επιτροπή να υλοποιήσει την επικαιροποιημένη βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ. Το φόρουμ παρέχει μια πλατφόρμα για την προώθηση του διαλόγου, την 
ανάπτυξη κοινών λύσεων και την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1749/MEX_
22_1749_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
47. Ουκρανία: Παιδιά μεταφέρονται από την Πολωνία στην Ιταλία με την πρώτη επιχείρηση 
ιατρικής διακομιδής της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2022 

 
Στις 13 Μαρτίου, η ΕΕ συντόνισε την πρώτη επιχείρηση MEDEVAC, με την οποία μεταφέρθηκαν 
παιδιατρικοί ασθενείς με χρόνιες νόσους από την Πολωνία στην Ιταλία.  
Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε οικονομικά και επιχειρησιακά από τον Μηχανισμό Πολιτικής 
Προστασίας της ΕΕ και εντάσσεται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αλληλεγγύης για ιατρικές 
μεταφορές προσφύγων και εκτοπισθέντων εντός της ΕΕ. Την επιχείρηση υλοποίησε ιταλική 
ιατρική ομάδα κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας και σε στενή συνεργασία με τη χώρα αυτή.  
Η ΕΕ συνεχίζει επίσης να παρέχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης στην Πολωνία μέσω του 
Μηχανισμού, ενώ η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία και η Αυστρία προσφέρουν σημαντική ποσότητα 
φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού στέγασης, καθώς και παιδιατρικών εμβολίων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1749/MEX_
22_1749_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
48. Συνεδριάσεις του Eurogroup και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών στις 14-15 
Μαρτίου 
 
Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2022 
 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι θα εκπροσωπήσουν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωομάδας (Eurogroup) στις Βρυξέλλες.  
Οι Υπουργοί θα συζητήσουν τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών για το 2023 με βάση 
την ανακοίνωση της Επιτροπής. Η Ευρωομάδα θα προβεί σε απολογισμό της οικονομικής 
κατάστασης που έχει προκύψει από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1749/MEX_22_1749_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1749/MEX_22_1749_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1749/MEX_22_1749_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1749/MEX_22_1749_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1476
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από άλλες βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις στις οποίες στηρίζεται ο δημοσιονομικός 
σχεδιασμός για το 2023. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τη δέκατη τρίτη έκθεση ενισχυμένης 
εποπτείας για την Ελλάδα, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1749/MEX_
22_1749_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

49. Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στις διεθνείς δημόσιες 
συμβάσεις 

Βρυξέλλες,  14 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική 
συμφωνία για να δοθεί μεγαλύτερη επιρροή στην ΕΕ ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε αγορές 
δημόσιων συμβάσεων εκτός της ΕΕ, κάτι που θα ενισχύσει τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ. Η συμφωνία για το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI) ακολουθεί τον τελικό 
τριμερή διάλογο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 14 Μαρτίου. 

Η αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες και πλέον προσβάσιμες στον 
κόσμο. Ωστόσο, πολλοί από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ εφαρμόζουν στις 
αγορές τους περιοριστικές πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των ενωσιακών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω περιορισμοί θίγουν ανταγωνιστικούς ενωσιακούς τομείς, όπως οι 
κατασκευές, οι δημόσιες μεταφορές, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και τα φαρμακευτικά προϊόντα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1728/IP_22_17
28_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τους φραγμούς στις δημόσιες συμβάσεις  
________________________________________________________________________________ 

50. Παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της COP15: Η ΕΕ 
πρωτοστατεί όσον αφορά τη φιλοδοξία για μια νέα συμφωνία με σκοπό την προστασία των 
ανθρώπων και του πλανήτη 

Βρυξέλλες,  14 Μαρτίου 2022 

Από τις 14 έως τις 29 Μαρτίου η ΕΕ θα συμμετάσχει σε νέο κύκλο παγκόσμιων συναντήσεων για 
τη βιοποικιλότητα, κατά τις οποίες θα αναπτυχθεί περαιτέρω το παγκόσμιο πλαίσιο για τη 
βιοποικιλότητα μετά το 2020: πρόκειται για μια νέα παγκόσμια συμφωνία για την ανάσχεση και 
την αντιστροφή της απώλειας φυτών, ζώων και οικοσυστημάτων. Οι συνομιλίες στη Γενεύη 
αποτελούν την τελευταία επίσημη σύνοδο στην οποία οι κυβερνήσεις θα διαπραγματευτούν την 
—μοναδική για τη δεκαετία αυτή— παγκόσμια συμφωνία, προτού αυτή μεταφερθεί στο 
Κουνμίνγκ της Κίνας με σκοπό να εγκριθεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιοποικιλότητα COP15 αργότερα εντός του έτους. Το πλαίσιο αυτό θα κατευθύνει την παγκόσμια 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1749/MEX_22_1749_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1749/MEX_22_1749_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1728/IP_22_1728_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1728/IP_22_1728_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/march/tradoc_160077.jpg
https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022
https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022
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δράση για τη φύση και τους ανθρώπους, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για αντιμετωπιστεί η 
κλιματική αλλαγή και να οικοδομηθεί ένας δικαιότερος, ασφαλέστερος και υγιέστερος κόσμος 
για όλους, παντού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1747/IP_22_17
47_EL.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Προστασία της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο — Προς μια διεθνή συμφωνία στην COP 
15  
Η ΕΕ στη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 
Επιχειρήματα υπέρ της φύσης 
Δέσμευση των ηγετών για τη φύση 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Ουκρανία: η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για τέταρτη δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της 
Ρωσίας 
 
Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2022 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία του Συμβουλίου για την έγκριση τέταρτης δέσμης 
περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας ως απάντηση στη βάναυση επιθετικότητά της κατά της 
Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού.  
Οι κυρώσεις αυτές θα συμβάλουν περαιτέρω στην αύξηση της οικονομικής πίεσης που ασκείται 
στο Κρεμλίνο και θα πλήξουν την ικανότητά του να χρηματοδοτεί την εισβολή του στην 
Ουκρανία. Οι κυρώσεις είναι αποτέλεσμα συντονισμού με διεθνείς εταίρους, ιδίως με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1761/IP_22_17
61_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεση σχετικά με 
τον αντίκτυπο και την εφαρμογή του στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και την εφαρμογή 
σε όλη την ΕΕ του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ.  
Σύμφωνα με την έκθεση, από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος τον Ιούλιο του 2021, τα 
κράτη μέλη έχουν εκδώσει πάνω από 1,7 δισ. ψηφιακά πιστοποιητικά COVID της ΕΕ, 
διευκολύνοντας έτσι την ελεύθερη κυκλοφορία σε μια περίοδο κατά την οποία ίσχυαν 
ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η έκθεση δείχνει επίσης πώς το 
πιστοποιητικό της ΕΕ αναδείχθηκε σε παγκόσμιο πρότυπο, συνδέοντας όχι μόνο τα 27 κράτη μέλη 
της ΕΕ, αλλά και 35 τρίτες χώρες με το σύστημα της ΕΕ.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1747/IP_22_1747_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1747/IP_22_1747_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/international/protecting-biodiversity-worldwide-towards-international-agreement-cop-15_en
https://ec.europa.eu/environment/international/protecting-biodiversity-worldwide-towards-international-agreement-cop-15_en
https://ec.europa.eu/environment/international/protecting-biodiversity-worldwide-towards-international-agreement-cop-15_en
https://ec.europa.eu/info/files/advocacy-toolkit-nature_el
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1761/IP_22_1761_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1761/IP_22_1761_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1401
https://ec.europa.eu/info/files/second-report-commission-eu-digital-covid-certificate-regulation_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1766/MEX_
22_1766_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι διαθέσιμες 
στον ειδικό :  ιστότοπο https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-
covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el και  
στις σχετικές ερωταπαντήσεις : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-
travel-restrictions_en 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Αθλητισμός: Η Επιτροπή αυξάνει τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
στον αθλητισμό 
 
Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2022 
 
Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, την οποία συγκρότησε η 
Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, 
παραδίδει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στους εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και 
στις οργανώσεις βάσης ένα σχέδιο δράσης με συστάσεις για την επίτευξη πιο ισορροπημένης 
εκπροσώπησης των φύλων στον αθλητισμό.  
Οι δράσεις σχεδιάστηκαν γύρω από οκτώ εγκάρσια θέματα και έξι θεματικούς τομείς, όπως η 
συμμετοχή, η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και η ηγεσία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1766/MEX_
22_1766_EN.pdf 
 
Μια επισκόπηση των συστάσεων είναι διαθέσιμη στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο : 
https://sport.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-
03/Factsheet%20Gender%20Equality%20in%20Sport%202022.pdf και  
στην έκθεση : https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/684ab3af-9f57-11ec-83e1-
01aa75ed71a1/language-en 
________________________________________________________________________________ 

54. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή προτείνει απλούστερους κανόνες για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της αποδοτικότητας των αγορών διακανονισμού στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αλλαγές στον κανονισμό για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων με 
σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας των αγορών διακανονισμού της ΕΕ, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η σημερινή πρόταση αποτελεί βασική συνιστώσα 
του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών του 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1766/MEX_22_1766_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1766/MEX_22_1766_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_en
 https:/ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_en
 https:/ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_en
 https:/ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1766/MEX_22_1766_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1766/MEX_22_1766_EN.pdf
https://sport.ec.europa.eu/document/towards-more-gender-equality-in-sport
https://sport.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/Factsheet%20Gender%20Equality%20in%20Sport%202022.pdf
https://sport.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/Factsheet%20Gender%20Equality%20in%20Sport%202022.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2766/10036
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/684ab3af-9f57-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/684ab3af-9f57-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A590%3AFIN
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1729/IP_22_17
29_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Νομικές πράξεις 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Επίσκεψη της Επιτρόπου Κυριακίδου στην Αθήνα με κύρια θέματα την ανθρωπιστική 
κατάσταση στην Ουκρανία, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου και τον 
κορονοϊό 
 
Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2022 

Στις 17 Μαρτίου, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου θα 
βρίσκεται στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη. Οι 
συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην τρέχουσα ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς 
και στη στήριξη προς τα συνορεύοντα κράτη μέλη και στην προετοιμασία των συστημάτων υγείας 
για την υποδοχή των ατόμων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Θα συζητήσουν επίσης την 
πρόοδο των εμβολιασμών στην Ελλάδα και τη συνολική διαχείριση της πανδημίας, καθώς και τις 
προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Η Επίτροπος θα κηρύξει επίσης την έναρξη της 
δεύτερης «Διάσκεψης κορυφής του Economist για τον καρκίνο στην Ελλάδα» και θα παρουσιάσει 
το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1785/MEX_
22_1785_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Η ΕΕ αντιμετωπίζει τις επιδοτήσεις χάλυβα που προκύπτουν από τους εξαγωγικούς 
περιορισμούς πρώτων υλών και τις διακρατικές επιδοτήσεις από την Κίνα 
 
Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2022 
 
Η  ΕΕ επέβαλε δασμούς κατά των επιδοτήσεων στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής 
έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδονησίας και Ινδίας. Με επίκεντρο την Ινδονησία 
αλλά και σε σύνδεση με την κινεζική χρηματοδότηση, η ΕΕ αντιμετωπίζει τους εξαγωγικούς 
περιορισμούς βασικών πρώτων υλών που προκαλούν σοβαρές στεβλώσεις στο εμπόριο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1774/IP_22_17
74_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος που οδηγεί στα μέτρα 
Μέτρα αντιντάμπινγκ για τα πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα 
καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας 
Πολιτική εμπορικής άμυνας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1729/IP_22_1729_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1729/IP_22_1729_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1730
https://ec.europa.eu/info/publications/220316-central-securities-depositories-regulation-review_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1785/MEX_22_1785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1785/MEX_22_1785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1774/IP_22_1774_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1774/IP_22_1774_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0433&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2012&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2012&from=EN
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
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57. Η Επιτροπή καλεί πολίτες και οργανισμούς να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την 
ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα 

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις εμπειρίες 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επικείμενη ευρωπαϊκή πράξη για την 
κυβερνοανθεκτικότητα. Η εν λόγω νομοθετική πράξη, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά 
από την Πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης τον 
Σεπτέμβριο του 2021, έχει ως στόχο να θεσπίσει κοινούς κανόνες κυβερνοασφάλειας για τα 
ψηφιακά προϊόντα και τις συναφείς υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά ολόκληρης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν την 
πρόταση της Επιτροπής για νομοθεσία που αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1785/MEX_
22_1785_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

58.  «Fur Free Europe» («Ευρώπη χωρίς γούνες»): Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την απαγόρευση της γούνας στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2022 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με 
τίτλο «Ευρώπη χωρίς γούνες». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να 
θεσπίσει πανευρωπαϊκή απαγόρευση της εκτροφής και της θανάτωσης ζώων με σκοπό την 
παραγωγή γούνας. Επιπλέον, ζητούν να απαγορευτεί η διάθεση αυτού του είδους γούνας, καθώς 
και των προϊόντων που την περιέχουν, στην αγορά της ΕΕ. 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) είναι παραδεκτή από νομικής 
άποψης, δεδομένου ότι πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει 
εξετάσει την ουσία των προτάσεων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1753/IP_22_17
53_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Fur Free Europe» («Ευρώπη χωρίς γούνες») 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 

59. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Πάνω από 1,5 εκατ. έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ είναι 
πλέον προσβάσιμα σε μια νέα δημόσια πλατφόρμα 

Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2022 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Cyber-Resilience-Act_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1785/MEX_22_1785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1785/MEX_22_1785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1753/IP_22_1753_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1753/IP_22_1753_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000002_en
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
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Κατά την έναρξη του 8ου Φόρουμ Συνοχής, η Επιτροπή εγκαινίασε την «Kohesio», μια δημόσια 
διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για πάνω από 1,5 εκατ. έργα 
στα 27 κράτη μέλη, τα οποία έχουν λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
από το 2014. Για πρώτη φορά δημιουργείται και ανοίγει για το κοινό μια τόσο ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα δεδομένων για έργα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Η δημιουργία της απαίτησε τη στενή 
συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ή περιφέρειες, καθώς τα έργα 
συνοχής τελούν υπό τη διαχείριση των εθνικών και περιφερειακών αρχών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1767/IP_22_17
67_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της ΕΕ για τη συνοχή 
Βάση δεδομένων της ΕΕ για τα έργα - Kohesio  
8ο Φόρουμ Συνοχής 
________________________________________________________________________________ 
 
60. Ο Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς επισκέπτεται την Αθήνα 
και αύριο την Κωνσταντινούπολη 
 
Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2022 

Ο Aντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, 
βρίσκεται στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των νέων γραφείων του ENISA, του 
οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη και θα συναντηθεί 
με το διοικητικό συμβούλιο του ENISA. Ο κ. Σχοινάς θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με 
τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, η οποία θα μεταδοθεί στην 
πλατφόρμα EbS.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1821/MEX_
22_1821_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων για προβληματικές τράπεζες 
 
Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με 
τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τις προβληματικές τράπεζες από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως άτομα ή ομάδες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.  
Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης στοχευμένη διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των αρχών των κρατών μελών. Παράλληλα, η Επιτροπή 
δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τους κύριους στόχους, το πεδίο 
εφαρμογής και το πλαίσιο της αξιολόγησης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://cohesionforum.tw.events/
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1767/IP_22_1767_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1767/IP_22_1767_EL.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://cohesionforum.tw.events/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1821/MEX_22_1821_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1821/MEX_22_1821_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/financial-services/legislation_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1821/MEX_
22_1821_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χορηγεί 632 εκατ. ευρώ σε ερευνητές και ερευνήτριες 
για την εξέταση σημαντικών επιστημονικών ζητημάτων 
 
Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ανακοίνωσε τους νικητές και τις νικήτριες του 
τελευταίου γύρου επιχορηγήσεων εδραίωσης (ERC Consolidator Grants), οι οποίες αποσκοπούν 
στη στήριξη ερευνητών και ερευνητριών που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους ώστε 
να συγκροτήσουν ομάδες και να διεξαγάγουν πρωτοποριακή έρευνα σε όλους τους 
επιστημονικούς κλάδους. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 313 ερευνητές και 
ερευνήτριες θα λάβουν περίπου 632 εκατ. ευρώ για να διερευνήσουν διάφορα επιστημονικά 
ζητήματα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1821/MEX_
22_1821_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

63. Πρόσφυγες από την Ουκρανία: Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη των 
κρατών μελών στην εφαρμογή της οδηγίας για την προσωρινή προστασία 

Βρυξέλλες,  18 Μαρτίου 2022 

Από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, 
περισσότερα από 3 εκατομμύρια άτομα έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ, βάσει εκτιμήσεων του 
ΟΗΕ, περισσότερα από τα μισά είναι παιδιά. Προκειμένου η ΕΕ να ανταποκριθεί σ' αυτή την 
πρωτοφανή κατάσταση, συμφώνησε σε χρόνο ρεκόρ να ενεργοποιήσει την οδηγία για την 
προσωρινή προστασία ώστε να βοηθήσει τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Η οδηγία τέθηκε σε άμεση εφαρμογή στις 4 Μαρτίου και προσφέρει 
πλέον άμεση προστασία και σαφές νομικό καθεστώς σε εκατομμύρια άτομα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1727/IP_22_17
27_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης 
του Συμβουλίου για την εφαρμογή προσωρινής προστασίας 
Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την εφαρμογή προσωρινής προστασίας 
Οδηγία για την προσωρινή προστασία 
Πληροφορίες για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Η ΕΕ εκταμιεύει περίπου 300 εκατ. ευρώ σε επείγουσα μακροοικονομική συνδρομή για την 
Ουκρανία και εγκρίνει επιχορήγηση ύψους 120 εκατ. ευρώ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1821/MEX_22_1821_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1821/MEX_22_1821_EN.pdf
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1821/MEX_22_1821_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1821/MEX_22_1821_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32001L0055
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1727/IP_22_1727_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1727/IP_22_1727_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-operational-guidelines-establishing-existence-mass-influx-displaced-persons-ukraine_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32022D0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32001L0055
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_el
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Βρυξέλλες,  18 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε άλλα 289 εκατ. ευρώ σε επείγουσα μακροοικονομική 
συνδρομή για την Ουκρανία και ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία 
ως δημοσιονομική στήριξη υπό μορφή «σύμβασης για την οικοδόμηση του κράτους και της 
ανθεκτικότητας», με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες της ουκρανικής κυβέρνησης για ενίσχυση 
της ετοιμότητας και της διαχείρισης μη στρατιωτικών κρίσεων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1862/MEX_
22_1862_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
65. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Έκθεση με αντικείμενο τις συζητήσεις στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 

Βρυξέλλες,  18 Μαρτίου 2022 

Η έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα συνοψίζει τη 
δραστηριότητα στην πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης από την έναρξή της 
έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022.  
Από τότε που ξεκίνησε η Διάσκεψη έχουν εκδοθεί τρεις ενδιάμεσες εκθέσεις. Περισσότεροι από 
50.000 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες αντάλλαξαν πάνω από 16.274 ιδέες για το μέλλον της 
Ευρώπης. Διοργανώθηκαν και καταχωρίστηκαν στην πλατφόρμα πάνω από 6.000 εκδηλώσεις σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Σ’ αυτές περιλαμβάνονταν συνέδρια και εργαστήρια, μαραθώνιοι 
ανάπτυξης εφαρμογών και εκδηλώσεις κάθε είδους. Το θέμα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας 
συγκέντρωσε τις περισσότερες προτάσεις, και ακολουθούν η κλιματική αλλαγή και το 
περιβάλλον.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1862/MEX_
22_1862_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
66. Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση δύο νέων 
επιβλαβών ναρκωτικών ουσιών 

Βρυξέλλες,  18 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή πρότεινε την απαγόρευση δύο νέων ναρκωτικών ουσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
Πρόκειται για τις ουσίες 3-MMC και 3-CMC, οι οποίες λόγω της τοξικότητάς τους είναι 
επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή. Οι ουσίες αυτές είναι διαθέσιμες στην ΕΕ τουλάχιστον από 
το 2012 και το 2014, αντίστοιχα. Και οι δύο πωλούνται κυρίως σε μορφή σκόνης, αλλά 
διατίθενται επίσης και σε μορφή δισκίων και καψακίων. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 27 
θάνατοι σε πέντε κράτη μέλη, οι οποίοι συνδέονται με την 3-MMC, και 10 θάνατοι σε δύο κράτη 
μέλη, οι οποίοι συνδέονται με την 3-CMC.  
Μόλις τεθεί σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να μεταφέρουν την 
απαγόρευση στο εθνικό τους δίκαιο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1862/MEX_22_1862_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1862/MEX_22_1862_EN.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcm4rIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1ea88b90a6936d6de6f7774d037d12937083f5a2/Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1862/MEX_22_1862_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1862/MEX_22_1862_EN.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1862/MEX_
22_1862_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

67. Oυκρανία: Η Επιτροπή δημοσιεύει ειδική πρόσκληση για τη στήριξη των κρατών μελών που 
υποδέχονται πρόσφυγες από την Ουκρανία και για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησής τους 
από ρωσικά ορυκτά καύσιμα. 

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε ειδική πρόσκληση στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) για 
τη στήριξη των κρατών μελών που υποδέχονται πρόσφυγες από την Ουκρανία μετά την εισβολή 
της Ρωσίας στη χώρα και για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης των κρατών μελών από 
ρωσικά ορυκτά καύσιμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1867/IP_22_18
67_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα σχετικά με τα έργα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του TSI για το 2022 
Πλήρης κατάλογος έργων του TSI 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2022 
________________________________________________________________________________ 
 
68. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η ΕΕ προσθέτει μια νέα λειτουργία ανάκλησης 
 
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε έναν μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ με τον οποίο είναι δυνατή η ανάκληση 
πλαστών ή εσφαλμένων ψηφιακών πιστοποιητικών COVID της ΕΕ.  
Με το μέτρο αυτό, όταν ένα πιστοποιητικό ανακαλείται σε ένα κράτος μέλος, θα φαίνεται άκυρο 
και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Από τον Ιούλιο του 2021 που ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα 
του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, έχουν εκδοθεί πάνω από 1,7 δισ. πιστοποιητικά. Τα 
πιστοποιητικά της ΕΕ βοήθησαν στην άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών και λόγω τις επιτυχίας 
τους αυτής ενίοτε αποτελούν στόχο απατεώνων. Παρόλα αυτά, ο συνολικός αριθμός των 
πλαστών ή λανθασμένων πιστοποιητικών παραμένει πολύ χαμηλός.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_
22_1934_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
69. Ανταγωνισμός: Δήλωση του ΕΔΑ σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού 
στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1862/MEX_22_1862_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1862/MEX_22_1862_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1867/IP_22_1867_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1867/IP_22_1867_EL.pdf
https://ec.europa.eu/reform-support/index_el
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_el#aboutthesrsp
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi/technical-support-instrument-2022-country-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/publications/technical-support-instrument-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/reform-support/our-projects_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_22_1934_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_22_1934_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ καθώς και η Εποπτεύουσα Αρχή 
της ΕΖΕΣ («Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού» ή «ΕΔΑ») δημοσίευσαν κοινή δήλωση σχετικά με 
την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.  
Στη δήλωσή του, το ΕΔΑ αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες συνθήκες κρίσης ενδέχεται να αναγκάσουν 
τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν σοβαρές διαταραχές που οφείλονται στις επιπτώσεις του 
πολέμου και/ή τις κυρώσεις στην ενιαία αγορά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_
22_1934_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Επιτροπής : 
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-03/202203_joint-
statement_ecn_ukraine-war.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
70. Ισότητα: Η Επιτροπή διοργανώνει την Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής του 2022 κατά του 
ρατσισμού 

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2022 

Επ' ευκαιρία της διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, η Επιτροπή 
διοργανώνει τη δεύτερη «Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής κατά του ρατσισμού». Αυτή η ετήσια 
εκδήλωση αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού για 
την περίοδο 2020-2025. Παρέχει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους εκπροσώπους των κρατών 
μελών, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στους φορείς ισότητας και στις οργανώσεις 
βάσης την ευκαιρία να συζητήσουν τις επιτυχίες τους αλλά και τα επόμενα βήματα για την 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_
22_1934_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

71. Η Επιτροπή εγκαινιάζει υπηρεσία μίας στάσης για τη στήριξη ερευνητών από την Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή εγκαινίασε την πύλη «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας για την Ουκρανία» (ERA4Ukraine), 
μια υπηρεσία μίας στάσης για υπηρεσίες πληροφόρησης και στήριξης σε ερευνητές με έδρα την 
Ουκρανία και ερευνητές που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Η πύλη συγκεντρώνει πρωτοβουλίες 
σε επίπεδο ΕΕ, ανά χώρα και από μη κυβερνητικές ομάδες. Στόχος της είναι να βοηθά ερευνητές 
που πλήττονται να βρίσκουν στέγαση και ευκαιρίες απασχόλησης, να διευκολύνει την 
αναγνώριση των πτυχίων τους και να προσφέρει άλλες υπηρεσίες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1942/IP_22_19
42_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_22_1934_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_22_1934_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/5f4bec40-8d72-4845-9400-7e671ffb693f_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-03/202203_joint-statement_ecn_ukraine-war.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-03/202203_joint-statement_ecn_ukraine-war.pdf
https://antiracism-eusummit2022.eu/agenda/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_22_1934_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_22_1934_EN.pdf
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1942/IP_22_1942_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1942/IP_22_1942_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
ERA4Ukraine 
ΕΣΕ για την Ουκρανία  
Ομιλία της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
Ομιλία της επιτρόπου κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ 
________________________________________________________________________________ 

72. Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των 
πληροφοριών στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης 

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη θέσπιση κοινών μέτρων κυβερνοασφάλειας και 
ασφάλειας των πληροφοριών σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης. 
Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των ικανοτήτων αντιμετώπισης 
κυβερνοαπειλών και περιστατικών, καθώς και στη διασφάλιση μιας ανθεκτικής και ασφαλούς 
δημόσιας διοίκησης της ΕΕ, εν μέσω αυξανόμενων κακόβουλων δραστηριοτήτων στον 
κυβερνοχώρο στο παγκόσμιο τοπίο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1866/IP_22_18
66_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό 
μέτρων για υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς 
της Ένωσης   
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ασφάλεια των πληροφοριών στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Ατομικές συντάξεις: Το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) άρχισε να 
εφαρμόζεται. 
 
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2022 

Άρχισε να εφαρμόζεται ο κανονισμός για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν 
(PEPP), ο οποίος εγκρίθηκε το 2019. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει ο δρόμος για ένα νέο 
εθελοντικό πρόγραμμα σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να 
αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους μέσω ενός ευρέος φάσματος χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα είναι σε θέση να το προσφέρουν. Το PEPP —βασικό 
μέρος του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών— θα 
είναι διαθέσιμο ως συμπλήρωμα των δημόσιων και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, παράλληλα με τα υφιστάμενα εθνικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1941/IP_22_19
41_EL.pdf 
 

https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://erc.europa.eu/news/ERC-for-Ukraine-jobs-for-researchers-fleeing-war
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_1483
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1866/IP_22_1866_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1866/IP_22_1866_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-cybersecurity-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-cybersecurity-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-cybersecurity-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-information-security-institutions-bodies-offices-and-agencies-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-information-security-institutions-bodies-offices-and-agencies-union_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1941/IP_22_1941_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1941/IP_22_1941_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) – κανονισμός 2019/1238 
________________________________________________________________________________ 
 
74. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει τη δεύτερη επιτυχή έκδοση 
ομολόγων του 2022 
 
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε άλλα 10 δισ. ευρώ για το NextGenerationEU μέσω της 
δεύτερης κοινοπρακτικής έκδοσης ομολόγων που πραγματοποιεί το 2022. Με αυτό το δεκαετές 
ομόλογο που λήγει στις 6 Ιουλίου 2032, η συνολική χρηματοδότηση που έχει αντληθεί στο 
πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται σε 91 δισ. ευρώ. Με την τοποθέτηση αυτή θα συνεχιστεί η 
στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και των άλλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
χρηματοδοτούνται μέσω του NextGenerationEU.  
Η Επιτροπή συμπλήρωσε την έκδοση αυτή με άλλο ένα 15ετές ομόλογο ύψους 2,17 δισ. ευρώ για 
τη χρηματοδότηση δανείων αντιστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος SURE για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1935/IP_22_1
935_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

75. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη στήριξη της 
οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρίσης ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να 
κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη 
στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, 
δήλωσε: «Στις κρίσιμες αυτές στιγμές η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στηρίζει την Ουκρανία 
και τον λαό της. Πρέπει να αντιταχθούμε στη βάναυση αυτή εισβολή καθώς διακυβεύεται και η 
δική μας ελευθερία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1949/S
TATEMENT_22_1949_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής - Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη στήριξη της οικονομίας στο 
πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/info/law/pan-european-personal-pension-product-pepp-regulation-2019-1238_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1935/IP_22_1935_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1935/IP_22_1935_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1949/STATEMENT_22_1949_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_1949/STATEMENT_22_1949_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/fb8fb278-0f30-4e3d-9993-7cd2d189ec72_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/fb8fb278-0f30-4e3d-9993-7cd2d189ec72_en
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76. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει τα πρώτα προγράμματα συνεργασίας 
Interreg για την περίοδο 2021-2027, ύψους άνω των 481 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή μόλις ενέκρινε τα πρώτα προγράμματα Interreg της περιόδου προγραμματισμού 
2021-2027· πρόκειται για τρία προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, τα οποία 
συνεπάγονται επένδυση ύψους άνω των 481 εκατ. ευρώ. Τα εγκεκριμένα προγράμματα είναι το 
«Interreg Κεντρική Ευρώπη», το «Interreg Αυστρία - Γερμανία (Βαυαρία)» και το «Interreg 
Γερμανία (Βαυαρία) - Τσεχία». Ο προϋπολογισμός θα διατεθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες 
της ΕΕ για μια έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1868/IP_22_18
68_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
Πρόγραμμα «Interreg Κεντρική Ευρώπη» 
Πρόγραμμα «Interreg Αυστρία - Γερμανία (Βαυαρία)» 
Πρόγραμμα «Interreg Γερμανία (Βαυαρία) / Τσεχία» 
Πολιτική συνοχής της ΕΕ — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

77. Ουκρανία: 3,4 δισ. ευρώ προχρηματοδότησης REACT-EU στα κράτη μέλη που υποδέχονται 
πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

Προκειμένου να στηρίξει τα κράτη μέλη που υποδέχονται και φιλοξενούν πρόσφυγες που 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση κατά 
3,4 δισ. ευρώ της συνολικής προχρηματοδότησης από τη Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη 
Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU). Όταν εγκριθεί από τους συννομοθέτες, αυτή η 
άμεση διοχέτευση ρευστότητας, σε συνδυασμό με την ευελιξία που εισήγαγε η δράση συνοχής 
για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE), θα επιταχύνει την πρόσβαση των κρατών μελών σε 
κονδύλια τα οποία θα μπορούν να δαπανήσουν για υποδομές, στέγαση, εξοπλισμό, καθώς και 
υπηρεσίες απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, υγειονομικής περίθαλψης και 
παιδικής μέριμνας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1961/IP_22_19
61_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/23-03-2022-ukraine-eur3-4-
billion-react-eu-pre-financing-to-member-states-welcoming-refugees-fleeing-ukraine 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σχετικά με την αύξηση της προχρηματοδότησης από τους πόρους REACT-EU 
Ιστότοπος — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1868/IP_22_1868_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1868/IP_22_1868_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://interreg.eu/programme/interreg-austria-germany/
https://interreg.eu/programme/interreg-germanybavaria-czech-republic/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3059
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1961/IP_22_1961_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1961/IP_22_1961_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/23-03-2022-ukraine-eur3-4-billion-react-eu-pre-financing-to-member-states-welcoming-refugees-fleeing-ukraine
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/23-03-2022-ukraine-eur3-4-billion-react-eu-pre-financing-to-member-states-welcoming-refugees-fleeing-ukraine
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/cpr/com_2022_145_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
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Ουκρανία: η ΕΕ ενισχύει την αλληλεγγύη της προς τα άτομα που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες 
περιοχές 
Πρόταση για τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της ΕΕ για τη συνοχή 
________________________________________________________________________________ 
 
78. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει με πάνω από 900 εκατ. ευρώ τη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη στις χώρες σε προενταξιακό στάδιο 
 
Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (IPARD) στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας για την Αλβανία (112 εκατ. ευρώ), τη Βόρεια Μακεδονία 
(97 εκατ. ευρώ), τη Σερβία (288 εκατ. ευρώ) και την Τουρκία (430 εκατ. ευρώ).  
Τα προγράμματα παρέχουν τη βάση για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης 
από την ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027. Η εν λόγω στήριξη της ΕΕ, μαζί με τις εθνικές δημόσιες 
και ιδιωτικές συνεισφορές, αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα συνολικές επενδύσεις ύψους 
πάνω από 2 δισ. ευρώ στις αγροτικές περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1983/MEX_
22_1983_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/european-
commission-will-support-agriculture-and-rural-development-pre-accession-countries-over-eu900-
million-2022-mar-23_en 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Επισιτιστική ασφάλεια: Η Επιτροπή στηρίζει την παγκόσμια δράση για τον μετασχηματισμό 
των συστημάτων τροφίμων μέσω οκτώ παγκόσμιων συνασπισμών 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

Δεδομένης της δεινής κατάστασης της επισιτιστικής ασφάλειας και των υψηλών τιμών των 
τροφίμων μετά από δύο χρόνια πανδημίας του κορονοϊού και εξαιτίας των συνεπειών της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Επιτροπή ενισχύει τη στήριξη που παρέχει στον 
μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων, συμμετέχοντας ενεργά σε οκτώ παγκόσμιους 
συνασπισμούς δράσης.  
Ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τις επενδύσεις σε βιώσιμα συστήματα γεωργίας και 
τροφίμων, τη δράση της ΕΕ για την ανθεκτικότητα σε επισιτιστικές κρίσεις και τη στρατηγική 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο».  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1983/MEX_
22_1983_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1971/IP_22_19
71_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1610
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/care/com_2022_109_1_en.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_en
https://bujqesia.gov.al/
https://ipard.gov.mk/mk/pocetna/
http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/?script=lat
https://ipard.tarim.gov.tr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1983/MEX_22_1983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1983/MEX_22_1983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-will-support-agriculture-and-rural-development-pre-accession-countries-over-eu900-million-2022-mar-23_en
:%20https:/ec.europa.eu/info/news/european-commission-will-support-agriculture-and-rural-development-pre-accession-countries-over-eu900-million-2022-mar-23_en
:%20https:/ec.europa.eu/info/news/european-commission-will-support-agriculture-and-rural-development-pre-accession-countries-over-eu900-million-2022-mar-23_en
:%20https:/ec.europa.eu/info/news/european-commission-will-support-agriculture-and-rural-development-pre-accession-countries-over-eu900-million-2022-mar-23_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/investing-sustainable-agriculture-and-food-systems_el
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/investing-sustainable-agriculture-and-food-systems_el
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/resilience-food-crises_el
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1983/MEX_22_1983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1983/MEX_22_1983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1971
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1971/IP_22_1971_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1971/IP_22_1971_EN.pdf


03 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 - 45 
 

80. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 242 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 1.156 έμπειρων ερευνητών 
στην Ευρώπη και αλλού 
 
Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προκήρυξης του 2021 για μεταδιδακτορικές 
υποτροφίες στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie.  
 
Συνολικά 242 εκατ. ευρώ θα δώσουν τη δυνατότητα σε 1.156 ερευνητές με διδακτορικό τίτλο να 
εργαστούν σε έργα για την αντιμετώπιση διάφορων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική 
αλλαγή, η υγεία, η μετανάστευση, η καταπολέμηση του καρκίνου, οι έξυπνες πόλεις, το έδαφος 
και η υγεία των ωκεανών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1983/MEX_
22_1983_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu242m-to-the-2021-
postdoctoral-fellowships-applicants 
________________________________________________________________________________ 

81. Ουκρανία: στήριξη από την ΕΕ για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις ανάγκες 
των προσφύγων 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη 
των κρατών μελών στην κάλυψη των αναγκών όσων εγκαταλείπουν τις περιοχές όπου μαίνεται ο 
πόλεμος κατά της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού. Μετά την απρόκλητη και αδικαιολόγητη 
ρωσική εισβολή, περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι —κυρίως γυναίκες και παιδιά— έχουν 
φτάσει στην ΕΕ μέσα σε διάστημα τεσσάρων μόλις εβδομάδων. Ο αριθμός των εσωτερικά 
εκτοπισθέντων ατόμων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 6,5 εκατομμύρια. Αντιπροσωπευτική 
της θερμής υποδοχής που επιφυλάσσει η ΕΕ σε όσους και όσες φτάνουν στο έδαφός της είναι η 
ενεργοποίηση για πρώτη φορά της οδηγίας για την προσωρινή προστασία, με την οποία 
παρέχεται ταχεία συνδρομή και σαφές νομικό καθεστώς. Πέρα από την άμεση στήριξη που 
παρέχεται όσον αφορά τη συνδρομή στα σύνορα, την υποδοχή και την πολιτική προστασία, η ΕΕ 
λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι 
μπορούν έχουν πραγματικά πρόσβαση στο δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στη στέγαση και στις θέσεις εργασίας —ειδοποιά γνωρίσματα 
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1946/IP_22_19
46_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση σχετικά με την υποδοχή όσων εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές στην 
Ουκρανία: προετοιμασία της Ευρώπης για την κάλυψη των αναγκών  

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1983/MEX_22_1983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1983/MEX_22_1983_EN.pdf
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu242m-to-the-2021-postdoctoral-fellowships-applicants
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu242m-to-the-2021-postdoctoral-fellowships-applicants
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu242m-to-the-2021-postdoctoral-fellowships-applicants
https://ec.europa.eu/info/files/welcoming-those-fleeing-war-ukraine-readying-europe-meet-needs_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1946/IP_22_1946_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1946/IP_22_1946_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/welcoming-those-fleeing-war-ukraine-readying-europe-meet-needs_en
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Ενημερωτικό δελτίο  
Ιστότοπος – Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία  
Ιστότοπος – Πληροφορίες για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία  
________________________________________________________________________________ 

82. Η Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας με κοινές 
αγορές αερίου και υποχρεώσεις ελάχιστου επιπέδου αποθήκευσης αερίου 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

Δίνοντας τάχιστα συνέχεια στην ανακοίνωση REPowerEU και στη Διακήρυξη των Βερσαλλιών, η 
Επιτροπή παρουσίασε ιδέες για συλλογική ευρωπαϊκή δράση με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα 
βαθύτερα αίτια των προβλημάτων της αγοράς αερίου και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού σε λογικές τιμές για τον επόμενο χειμώνα και τη μετέπειτα περίοδο. Οι ηγέτες θα 
συνεχίσουν τη συζήτηση σχετικά με τις επιλογές αυτές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της 
εβδομάδας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1936/IP_22_19
36_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις προσιτές τιμές ενέργειας 
Παράρτημα της ανακοίνωσης σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις προσιτές τιμές 
ενέργειας 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με την αποθήκευση αερίου 
Παράρτημα της πρότασης κανονισμού σχετικά με την αποθήκευση αερίου 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση για την αποθήκευση αερίου 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πρόταση για την αποθήκευση αερίου 
Ιστότοπος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Ιστότοπος για τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 

83. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την αποθήκευση 
αερίου 

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2022 

1. Γιατί προτείνει η Επιτροπή μια ελάχιστη υποχρέωση αποθήκευσης αερίου; 
Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο σχεδιάστηκαν έχοντας 
υπόψη εξαιρετικά ψυχρούς χειμώνες ή μικρής κλίμακας διαταραχές του εφοδιασμού. Ωστόσο, 
δεν μας παρέχουν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και της αστάθειας των αγορών αερίου που ισχύουν. Η αποθήκευση αερίου μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού της ΕΕ, 
καλύπτοντας, κατά τους συνήθεις χειμώνες, το 25-30 % του αερίου που καταναλώνεται σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1948
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1936/IP_22_1936_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1936/IP_22_1936_EL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices-annex_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices-annex_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage-annex_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1937
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1938
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1937/QAN
DA_22_1937_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο για την πρόταση για αποθήκευση αερίου 
________________________________________________________________________________ 

84. Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη στήριξη 
των γεωργών και των καταναλωτών της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων 
για την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και τη στήριξη των γεωργών και των 
καταναλωτών στην ΕΕ ενόψει της αύξησης των τιμών των τροφίμων και του κόστους των 
εισροών, όπως η ενέργεια και τα λιπάσματα. Η αύξηση των παγκόσμιων τιμών βασικών 
προϊόντων, η οποία επιταχύνθηκε περαιτέρω από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τονίζει 
εκ νέου την ανάγκη να καταστούν η γεωργία και οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ πιο 
ανθεκτικές και βιώσιμες, σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1963/IP_22_19
63_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση με τίτλο «Διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των συστημάτων τροφίμων» 
Παράρτημα της ανακοίνωσης με τίτλο «Διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων» 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τα μέτρα για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και τη 
στήριξη των γεωργών της ΕΕ 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη στήριξη της παγκόσμιας δράσης για τον μετασχηματισμό των 
συστημάτων τροφίμων μέσω οκτώ παγκόσμιων συνασπισμών σε συνέχεια της συνόδου κορυφής 
για τα συστήματα τροφίμων 
Ευρωπαϊκός μηχανισμός ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων επισιτιστικής ασφάλειας 
________________________________________________________________________________ 

85. Ερωτήσεις και απαντήσεις: η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να εγγυηθεί την παγκόσμια 
επισιτιστική ασφάλεια και να στηρίξει τους γεωργούς και τους καταναλωτές της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2022 

Τι κάνει η Επιτροπή για να εγγυηθεί την επισιτιστική ασφάλεια στην Ουκρανία; 
Η Επιτροπή έχει προτείνει πρόγραμμα στήριξης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ ύψους 330 εκατ. ευρώ 
στην Ουκρανία για να συμβάλει στην ανακούφιση των Ουκρανών από τα δεινά που προκάλεσε η 
ρωσική εισβολή. Η στήριξη αυτή θα συμβάλει στη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά 
και υπηρεσίες, καθώς και στην προστασία.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1937/QANDA_22_1937_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1937/QANDA_22_1937_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1936
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_1938
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1963/IP_22_1963_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1963/IP_22_1963_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems-annex.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems-annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1964
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-supporting-eu-farmers-consumers-war-ukraine.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-supporting-eu-farmers-consumers-war-ukraine.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1971
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1971
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1971
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_el#efscm
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1964/QAN
DA_22_1964_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων 
Παράρτημα σχετικά με τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων 
Δελτίο Τύπου: η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και για 
να στηρίξει τους γεωργούς και τους καταναλωτές της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τα μέτρα για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και τη 
στήριξη των γεωργών της ΕΕ 
Ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων επισιτιστικής ασφάλειας 
Η ευρωπαϊκή ομάδα προβληματισμού για το χοιρινό κρέας 
________________________________________________________________________________ 
 
86. SURE: Η τρίτη έκθεση δείχνει συνεχιζόμενη επιτυχία όσον αφορά την προστασία των 
θέσεων εργασίας και την στήριξη της ανάκαμψης 
 
Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του 
μέσου SURE, με προϋπολογισμό 100 δισ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε για την προστασία των 
θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία της COVID-19. 
Η έκθεση επιβεβαιώνει τα πορίσματα των δύο προγενέστερων εξαμηνιαίων εκθέσεων, και 
συγκεκριμένα ότι το SURE απορρόφησε με επιτυχία τις επιπτώσεις της πανδημίας και στήριξε την 
ανάκαμψη το 2021. Τα εθνικά μέτρα για την αγορά εργασίας που υποστηρίζονται από το SURE 
προσέφεραν αποτελεσματική προστασία από την ανεργία σχεδόν σε 1,5 εκατομμύρια άτομα το 
2020. Αυτό αποτέλεσε καίρια προϋπόθεση για την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη το 2021. Το 
SURE συνέβαλε στο συλλογικό αυτό επίτευγμα με τη χρηματοδότηση καθεστώτων τα οποία 
επέτρεψαν στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν εργαζομένους και δεξιότητες και με τη βοήθεια 
προς τους αυτοαπασχολούμενους ώστε να είναι σε ετοιμότητα να αναλάβουν εκ νέου άμεσα τις 
δραστηριότητές τους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1987/IP_22_19
87_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Τρίτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του SURE 
Δικτυακός τόπος SURE 
Ενημερωτικό δελτίο για το SURE 
Κανονισμός SURE 
Δικτυακός τόπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1964/QANDA_22_1964_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1964/QANDA_22_1964_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems-annex.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems-annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-supporting-eu-farmers-consumers-war-ukraine.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-supporting-eu-farmers-consumers-war-ukraine.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_en#efscm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/animals-and-animal-products/animal-products/pork_el#pigmeatreflectiongroup
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1987/IP_22_1987_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1987/IP_22_1987_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/third-report-implementation-sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
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87. Η ΕΕ ενισχύει την εταιρική σχέση με τον ΠΟΥ για να τονώσει την τοπική παρασκευή 
εμβολίων, φαρμάκων και την παραγωγή τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για να 
εξασφαλίσει την πρόσβαση σ' αυτά 
 
Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2022 

Η επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων Γιούτα Ουρπιλάινεν και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ 
Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus ανακοίνωσαν στη Γενεύη ότι η Επιτροπή και ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενισχύουν τη συνεργασία τους για τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης 
σε ασφαλή, αποτελεσματικά και εγγυημένης ποιότητας εμβόλια, φάρμακα και τεχνολογίες υγείας 
στην υποσαχάρια Αφρική. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1970/IP_22_19
70_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» ύψους 1 δισ. ευρώ για την παρασκευή εμβολίων, φαρμάκων και 
τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά 
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 
Ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο: η ΕΕ δρομολογεί 
σχέδιο ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την προώθηση των οικουμενικών αξιών 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Έναρξη λειτουργίας του νέου Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Μαθητευομένων 

Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2022 

Πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη η εκδήλωση «Η φωνή των μαθητευομένων στο Ευρωπαϊκό 
Έτος Νεολαίας 2022», η οποία θα διαρκέσει μέχρι αύριο (25 Μαρτίου). Η εκδήλωση, που 
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας και το 
Ίδρυμα Bertelsmann, καλεί τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση της μαθητείας και την εκπροσώπηση των 
μαθητευομένων σε εθνικό επίπεδο. Με την ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή θα εγκαινιάσει το 
ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Δικτύο Μαθητευομένων, το οποίο θα δώσει νέα ώθηση στη μαθητεία 
και στη συμμετοχή των νέων σε αυτή.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2005/MEX_
22_2005_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

89. Αλιεία: η Επιτροπή ενεργοποιεί μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων για τη χρηματοδοτική 
στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1970/IP_22_1970_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1970/IP_22_1970_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu1-billion-team-europe-initiative-manufacturing-and-access-vaccines-medicines-and-health_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu1-billion-team-europe-initiative-manufacturing-and-access-vaccines-medicines-and-health_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/ahead-eu-au-summit-african-medicines-regulators-receive-boost-more-100-million-euros-team_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/ahead-eu-au-summit-african-medicines-regulators-receive-boost-more-100-million-euros-team_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/ahead-eu-au-summit-african-medicines-regulators-receive-boost-more-100-million-euros-team_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/strengthening-human-rights-and-democracy-world-eu-launches-eu15-billion-plan-promote-universal_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/strengthening-human-rights-and-democracy-world-eu-launches-eu15-billion-plan-promote-universal_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&furtherEvents=yes&eventsId=1957&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&furtherEvents=yes&eventsId=1957&langId=en
https://apprenticesnetwork.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2005/MEX_22_2005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2005/MEX_22_2005_EN.pdf
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Η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει νέα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων για τη στήριξη των 
τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 
Ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στις επιχειρήσεις των τομέων της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης θαλασσινών μέσω χρηματικής αποζημίωσης 
για τις οικονομικές απώλειες και το πρόσθετο κόστος τους. Θα δώσει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να χορηγούν χρηματική αποζημίωση στις επιχειρήσεις για το διαφυγόν τους 
εισόδημα λόγω της τρέχουσας διατάραξης της αγοράς, καθώς και «ενίσχυση αποθήκευσης» στις 
οργανώσεις παραγωγών. Το μέτρο αυτό έρχεται να προστεθεί στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης, το 
οποίο παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν στήριξη μέσω κρατικών ενισχύσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2003/IP_22_20
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς την απόφαση 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων για τη 
χρηματοδοτική στήριξη του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
________________________________________________________________________________ 

90. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων για τη 
χρηματοδοτική στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2022 

Γιατί ενεργοποιεί η Επιτροπή μέτρα αντιμετώπισης κρίσης; 
Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 
επηρεάζει ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα των θαλασσινών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — αλιείς, 
υδατοκαλλιεργητές, εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας. 

Ο αντίκτυπος έγκειται στη διαταραχή των εμπορικών ροών βασικών προϊόντων για τον τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από τη Ρωσία και την Ουκρανία, η οποία προκάλεσε αιφνίδια 
αύξηση των τιμών βασικών συντελεστών παραγωγής, όπως η ενέργεια και οι πρώτες ύλες. 
Επιπλέον, η κρίση αυτή είναι πιθανό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον εφοδιασμό της Ένωσης με 
σιτηρά, φυτικά έλαια και λευκά ψάρια από την Ουκρανία και τη Ρωσία, προκαλώντας σημαντική 
αύξηση στις τιμές των ιχθυοτροφών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2004/QAN
DA_22_2004_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου για την αλιεία: Η Επιτροπή ενεργοποιεί μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων για τη 
χρηματοδοτική στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
________________________________________________________________________________ 
 
91. Ουκρανία: Η ΕΕ παρέχει πρόσθετη βοήθεια, οχήματα διάσωσης και εξοπλισμό έκτακτης 
ανάγκης 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_el
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2003/IP_22_2003_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2003/IP_22_2003_EL.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/document/download/d550d1e5-5c3c-47ff-8ca9-3bb41d239957_en?filename=c-2022-1961_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_2004
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2004/QANDA_22_2004_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2004/QANDA_22_2004_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2003
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2003
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Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2022 

Η ΕΕ εξακολουθεί να παρέχει επείγουσα βοήθεια στην Ουκρανία και τις γειτονικές της χώρες, 
προσφέροντας εκατομμύρια είδη πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, καταλύματα και τρόφιμα. 
Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται μια νέα παράδοση μεγάλης κλίμακας. Η αυτοκινητοπομπή 
περιλαμβάνει 21 ασθενοφόρα, 11 πυροσβεστικά, 16 οχήματα έκτακτης ανάγκης και 23 φορτηγά 
που μεταφέρουν 49 τόνους εξοπλισμού υγείας και έκτακτης ανάγκης. Τα οχήματα και η βοήθεια 
προσφέρονται από τη Γαλλία μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και θα φθάσουν 
στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στη Ρουμανία, απ’ όπου θα αποσταλούν στην Ουκρανία. 
Εκτός από τη Γαλλία, όλες οι χώρες της ΕΕ, καθώς και η Νορβηγία και η Τουρκία, έχουν 
προσφέρει βοήθεια έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία μέσω του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ, γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση στο πλαίσιο αυτού του 
μηχανισμού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2066/MEX_
22_2066_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

92. Υποστηρίζουμε την Ουκρανία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Καναδά 
συνεργάζονται με τη Global Citizen για να κινητοποιήσουν στήριξη για τους πρόσφυγες  

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσαν την έναρξη παγκόσμιας 
εκστρατείας για την άντληση χρηματοδότησης με σκοπό τη στήριξη των ατόμων που 
εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της εισβολής, σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση 
προάσπισης των συμφερόντων του πολίτη Global Citizen.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2112/IP_22_21
12_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία — διαθέσιμο στα ουκρανικά και στα ρωσικά 
Υποστήριξη του Καναδά προς την Ουκρανία 
Η αντίδραση του Καναδά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
Πώς βοηθά ο Καναδάς — ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 
  
93. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση σχετικά με τα προγράμματα 
χορήγησης «χρυσών διαβατηρίων» και «χρυσών αδειών διαμονής», και να λάβουν άμεσα 
μέτρα στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 
Βρυξέλλες,  28 Μαρτίου 2022 

Σε σύσταση που εκδόθηκε, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν αμέσως κάθε 
υφιστάμενο πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές και να διασφαλίσουν τη διενέργεια 
αυστηρών ελέγχων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν τα προγράμματα χορήγησης 
άδειας διαμονής σε επενδυτές. Η Επιτροπή έχει συχνά και επανειλημμένα εκφράσει τις σοβαρές 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2066/MEX_22_2066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2066/MEX_22_2066_EN.pdf
https://www.globalcitizen.org/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2112/IP_22_2112_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2112/IP_22_2112_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_uk
https://urldefense.com/v3/__https:/www.international.gc.ca/country-pays/ukraine/relations.aspx?lang=eng*a5__;Iw!!DOxrgLBm!RsfY7TEW7H-8395j9d1qb_v8rBfVkfRdUutsAgRXvMk_QZKtyArfRhptg-EDUVdSv3S8A52iiL27rA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/crisis-crises/ukraine.aspx?lang=eng__;!!DOxrgLBm!RsfY7TEW7H-8395j9d1qb_v8rBfVkfRdUutsAgRXvMk_QZKtyArfRhptg-EDUVdSv3S8A53xdrf5Ow$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/crisis-crises/ukraine-canada-helping-aide.aspx?lang=eng__;!!DOxrgLBm!RsfY7TEW7H-8395j9d1qb_v8rBfVkfRdUutsAgRXvMk_QZKtyArfRhptg-EDUVdSv3S8A52Zv1F09A$
https://ec.europa.eu/home-affairs/recommendation-limit-access-individuals-connected-russian-belarusian-government-citizenship_el
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ανησυχίες της σχετικά με τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε 
επενδυτές και τους εγγενείς κινδύνους που αυτά ενέχουν. Η σημερινή σύσταση αποτελεί μέρος 
της ευρύτερης πολιτικής της Επιτροπής για την ανάληψη αποφασιστικής δράσης σε σχέση με τα 
εν λόγω προγράμματα. Το υφιστάμενο πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας 
αναδεικνύει και πάλι τους συναφείς κινδύνους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1731/IP_22_17
31_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές και τα 
προγράμματα χορήγησης άδειας διαμονής σε επενδυτές, καθώς και με τη λήψη άμεσων μέτρων 
στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 
Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε 
επενδυτές στην ΕΕ, 23 Ιανουαρίου 2019 
________________________________________________________________________________ 

94. Το μέλλον της Ευρώπης: η πρώτη συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις της Διάσκεψης 
περατώνεται 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2022 

 
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην τελική της φάση, μετά τις ανταλλαγές 
του προηγούμενου σαββατοκύριακου σχετικά με προκαταρκτικά σχέδια προτάσεων για όλα τα 
θέματα. 
Η ολομέλεια και οι εννέα ομάδες εργασίας άρχισαν να επεξεργάζονται τις τελικές προτάσεις της 
Διάσκεψης σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2143/IP_22_21
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μαγνητοσκοπήσεις από τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας διατίθενται στο Κέντρο 
Πολυμέσων του Κοινοβουλίου. Ενημερωθείτε για τις συζητήσεις της Ολομέλειας με τη χρήση των 
ακόλουθων συνδέσμων: 
 Παρουσίαση των εθνικών εκδηλώσεων και των συμβολών των ενδιαφερόμενων μερών 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1731/IP_22_1731_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1731/IP_22_1731_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/recommendation-limit-access-individuals-connected-russian-belarusian-government-citizenship_el
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_el
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/working-groups?locale=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2143/IP_22_2143_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2143/IP_22_2143_EL.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming?df=2022-03-25
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming?df=2022-03-25
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-i-opening-agenda-interactive-presentations-of-national-events_20220325-1630-SPECIAL-OTHER
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 Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας· Νεολαία, εκπαίδευση και 
πολιτισμός· Ψηφιακός μετασχηματισμός 

 Ευρωπαϊκή Δημοκρατία· Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια 
 Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· Υγεία 
 Η ΕΕ στον κόσμο· Μετανάστευση 

________________________________________________________________________________ 
 
95. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA καλεί εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και της 
βιομηχανίας να συμμετάσχουν στο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και στο κοινό φόρουμ 
για την κλαδική συνεργασία 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης 
(HERA) προσκαλεί εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και της βιομηχανίας να 
συμμετάσχουν στο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και στο κοινό φόρουμ για την κλαδική 
συνεργασία, δύο νέες ομάδες εμπειρογνωμόνων του συμβουλευτικού φόρουμ της HERA. Οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς τόσο της κοινωνίας των πολιτών όσο και της βιομηχανίας είναι πολύ 
σημαντικοί για την προώθηση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς και των τρωτών σημείων της 
αλυσίδας εφοδιασμού εντός και εκτός της ΕΕ. Η παρουσία τους στις ομάδες εμπειρογνωμόνων 
θα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες της HERA αξιοποιούν περαιτέρω τη συμβολή και την 
εμπειρία τους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_
22_2151_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
96. InvestEU Blue Economy: Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα κινητοποιήσουν 500 εκατ. ευρώ μέσω 
ενός νέου ταμείου μετοχικού κεφαλαίου για τη θαλάσσια οικονομία 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2022 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, και ο 
αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) κ. Roger Havenith 
εγκαινίασαν μια νέα ειδική πρωτοβουλία μετοχικού κεφαλαίου για τη γαλάζια οικονομία στο 
πλαίσιο του InvestEU. Το InvestEU Blue Economy θα κινητοποιήσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ από 
κονδύλια της ΕΕ συνδυάζοντας χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας, τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το InvestEU.   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_
22_2151_EN.pdf  

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση : https://ec.europa.eu/oceans-
and-fisheries/news/blueinvest-commission-and-eif-agree-mobilise-eu500-million-new-equity-
fund-blue-economy-2022-03-28_en 
________________________________________________________________________________ 
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-ii-panel-1-stronger-economy-social-justice-and-jobs-education_20220326-0830-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-ii-panel-1-stronger-economy-social-justice-and-jobs-education_20220326-0830-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-iii-panel-2-european-democracy-values-and-rights-rule-of-law_20220326-1115-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-iv-panel-3-climat-change-and-health_20220326-1345-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-v-panel-4-eu-in-world-migration_20220326-1545-SPECIAL-OTHER
https://ec.europa.eu/health/health-emergency-preparedness-and-response-hera/advisory-forum_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/blueinvest-commission-and-eib-agree-mobilise-eu500-million-new-equity-fund-blue-economy-2022-03-28_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/blueinvest-commission-and-eif-agree-mobilise-eu500-million-new-equity-fund-blue-economy-2022-03-28_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/blueinvest-commission-and-eif-agree-mobilise-eu500-million-new-equity-fund-blue-economy-2022-03-28_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/blueinvest-commission-and-eif-agree-mobilise-eu500-million-new-equity-fund-blue-economy-2022-03-28_en
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97. Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση με τα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας σχετικά με το 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα της 
διαδικτυακής δημόσιας έρευνας σχετικά με το μέλλον του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης 
της ΕΕ.  
Η έρευνα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρύτερης συζήτησης που ξεκίνησε εκ νέου τον 
Οκτώβριο του 2021 σχετικά με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η έρευνα 
ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και έλαβε 225 έγκυρες απαντήσεις από συμμετέχοντες 
σε 25 χώρες, μεταξύ των οποίων 21 κράτη μέλη της ΕΕ και 4 τρίτες χώρες.  

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/swd_2022_104_2_en.pdf 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_
22_2151_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
98. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή 
συνεργασία 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2022 

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Τζο Μπάιντεν 
συναντήθηκαν την Παρασκευή 25 Μαρτίου το πρωί στις Βρυξέλλες.  
Δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για τη στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης κατά 
τους προσεχείς χειμώνες και για τη βιώσιμη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από 
τη Ρωσία, επενδύοντας στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα 
επιδιώξουν να εξασφαλίσουν για την αγορά της ΕΕ το 2022 πρόσθετες ποσότητες υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) τουλάχιστον 15 δισ. κυβικών μέτρων, ενώ οι ποσότητες αναμένεται να 
αυξηθούν στο μέλλον.  
 
Μπορείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_2043/
STATEMENT_22_2043_EN.pdf 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2066/MEX_
22_2066_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
99. Ευρωβαρόμετρο: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ κινούνται στην κατεύθυνση της 
βιωσιμότητας 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2022 

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2022 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αποδοτική 
χρήση των πόρων και τις πράσινες αγορές που δημοσιεύτηκε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5321
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5321
https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-summary-report-public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/swd_2022_104_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/swd_2022_104_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_2043/STATEMENT_22_2043_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_2043/STATEMENT_22_2043_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2066/MEX_22_2066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2066/MEX_22_2066_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2287
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ΕΕ έχουν ήδη λάβει ουσιαστικά μέτρα για τη μετάβαση των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  
Το 89 % των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν λάβει τουλάχιστον ένα από τα μέτρα που 
απαριθμεί η έρευνα για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, π.χ. χρήση κυρίως ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ανακύκλωση ή ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ 
άλλων, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και το δυναμικό των 
μέτρων της πολιτικής για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασής τους.  
 
Η έρευνα και το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το Ευρωβαρόμετρο είναι διαθέσιμα εδώ : 
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy_en 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_
22_2151_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
100. H Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα καλλυντικά 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προσεχή στοχευμένη αναθεώρηση των 
κανόνων της ΕΕ για τα καλλυντικά, σύμφωνα με τη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών 
προϊόντων.  
Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
για τη βελτίωση των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των διάφορων επικίνδυνων 
ουσιών και την κατ’ εξαίρεση και αυστηρή χρήση τους στα καλλυντικά.  
Η διαβούλευση είναι ανοιχτή ως τις 20 Ιουνίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_
22_2151_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

101. Οδική ασφάλεια στην ΕΕ: ο αριθμός θανάτων από τροχαία ατυχήματα το 2021 παραμένει 
πολύ κάτω από το προ της πανδημίας επίπεδο* 

Βρυξέλλες,  28 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα προκαταρκτικά αριθμητικά στοιχεία για τους θανάτους 
από τροχαία ατυχήματα το 2021. Εκτιμάται ότι πέρυσι σκοτώθηκαν 19 800 άτομα σε τροχαία 
ατυχήματα. Πρόκειται για αύξηση κατά 1 000 θανάτους (+5 %) σε σχέση με το 2020, αλλά 
εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σχεδόν 3 000 (-13 %) λιγότερους θανάτους σε σύγκριση με την 
περίοδο πριν από την πανδημία το 2019. Ο γενικός στόχος είναι να μειωθεί κατά το ήμισυ ο 
αριθμός των θανάτων έως το 2030. Σε όλη την ΕΕ, την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε μείωση 
κατά 36 %. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2012/IP_22_20
12_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Cosmetic_Products_Regulation
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Cosmetic_Products_Regulation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2012/IP_22_2012_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2012/IP_22_2012_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες   
Στατιστικά του 2021 για την οδική ασφάλεια: τι κρύβεται πίσω από τα αριθμητικά στοιχεία;   
Εργασίες της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια και στατιστικές για την οδική ασφάλεια στην ΕΕ 
και ανάλυση   
________________________________________________________________________________ 
 
102. Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων: Σχέδιο 10 σημείων για ισχυρότερο ευρωπαϊκό 
συντονισμό όσον αφορά την υποδοχή ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο 
κατά της Ουκρανίας 

Βρυξέλλες,  29 Μαρτίου 2022 

Στα συμπεράσματά του της 24ης και 25ης Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους με σταθερό πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης και 
κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να διευκολύνει τις 
προσπάθειες αυτές.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2152/IP_22_2
152_EN.pdf 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο  
και η πλήρης έκδοση του σχεδίου 10 σημείων είναι επίσης διαθέσιμη διαδικτυακά :  
https://ec.europa.eu/home-affairs/document/download/5369eb18-9dd0-4d31-ac66-
2a754be3090c_en?filename=The%2010-Point%20Plan-
For%20stronger%20European%20coordination%20on%20welcoming%20people%20fleeing%20the
%20war%20from%20Ukraine_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
103. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για την 
εξαίρεση των ανηλίκων από την περίοδο αποδοχής 270 ημερών των πιστοποιητικών 
εμβολιασμού 

Βρυξέλλες,  29 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού στο πλαίσιο του 
κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες εξαιρούν τους 
ανηλίκους από την περίοδο αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού για 270 ημέρες μετά την 
αρχική σειρά εμβολιασμού. Ως εκ τούτου, η τυποποιημένη περίοδος αποδοχής θα περιορίζεται 
σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Ενώ η αναμνηστική δόση έχει εγκριθεί κατόπιν σύστασης του 
EMA από την ηλικία των 12 ετών, επί του παρόντος δεν συνιστούν όλα τα κράτη μέλη τη 
χορήγηση αναμνηστικών δόσεων σε ανηλίκους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_
22_2162_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι διαθέσιμες 
στον ειδικό ιστότοπο : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-
covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el 
________________________________________________________________________________ 

https://transport.ec.europa.eu/2021-road-safety-statistics-what-behind-figures_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2152/IP_22_2152_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2152/IP_22_2152_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2152
https://ec.europa.eu/home-affairs/10-point-plan-stronger-european-coordination-welcoming-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/document/download/5369eb18-9dd0-4d31-ac66-2a754be3090c_en?filename=The%2010-Point%20Plan-For%20stronger%20European%20coordination%20on%20welcoming%20people%20fleeing%20the%20war%20from%20Ukraine_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/document/download/5369eb18-9dd0-4d31-ac66-2a754be3090c_en?filename=The%2010-Point%20Plan-For%20stronger%20European%20coordination%20on%20welcoming%20people%20fleeing%20the%20war%20from%20Ukraine_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/document/download/5369eb18-9dd0-4d31-ac66-2a754be3090c_en?filename=The%2010-Point%20Plan-For%20stronger%20European%20coordination%20on%20welcoming%20people%20fleeing%20the%20war%20from%20Ukraine_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/document/download/5369eb18-9dd0-4d31-ac66-2a754be3090c_en?filename=The%2010-Point%20Plan-For%20stronger%20European%20coordination%20on%20welcoming%20people%20fleeing%20the%20war%20from%20Ukraine_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/commission-delegated-regulation-amending-regulation-eu-2021-953-regards-exempting-minors-acceptance-period-vaccination-certificates-issued-eu-digital-covid-certificate-format_en
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_22_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_22_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
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104. Απονομή των βραβείων βιώσιμης αστικής κινητικότητας: Ρέθυμνο, Κάσελ, Βαλόγκο και 
Τάμπερε είναι οι μεγάλοι νικητές 

Βρυξέλλες,  29 Μαρτίου 2022 

Σε μια υβριδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, το Ρέθυμνο καθώς και τρεις 
πόλεις της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Φινλανδίας κέρδισαν τα βραβεία της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας 2021, το 10ο βραβείο σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
(βραβείο SUMP) και το ευρωπαϊκό βραβείο αστικής οδικής ασφάλειας. Οι πόλεις αυτές υπήρξαν, 
από τις πρώτες που αντιμετώπισαν μεγάλες προκλήσεις αστικής κινητικότητας, όπως 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, ρύπανση, εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου, τροχαία ατυχήματα 
και πίεση στον αστικό χώρο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_
22_2162_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://transport.ec.europa.eu/news/kassel-
rethymno-tampere-and-valongo-win-european-sustainable-urban-mobility-awards-2022-03-28_en 
________________________________________________________________________________ 
 
105. Ασφάλεια και δικαιοσύνη στον ψηφιακό κόσμο: Η Επιτροπή προτείνει διαπραγματευτική 
εντολή για τη νέα σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του κυβερνοεγκλήματος 

Βρυξέλλες,  29 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή πρότεινε διαπραγματευτική εντολή που θα δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να 
συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μιας νέας διεθνούς σύμβασης για την καταπολέμηση της 
χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και των επικοινωνιών για εγκληματικούς σκοπούς.  
Το κυβερνοέγκλημα είναι μια ολοένα και πιο σοβαρή απειλή για την ασφάλεια όσων ζουν και 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των απειλών του 
οργανωμένου εγκλήματος στο διαδίκτυο ,την οποία εκπόνησε η Europol, η επιτάχυνση της 
ψηφιοποίησης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη διάφορων 
κυβερνοαπειλών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_
22_2162_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
106. Έκθεση του δικτύου «Ευρυδίκη»: Πιο δίκαιη και συμπεριληπτική τριτοβάθμια εκπαίδευση 
στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  29 Μαρτίου 2022 

Το δίκτυο «Ευρυδίκη» της Επιτροπής, το οποίο αποτελείται από 40 εθνικές μονάδες σε 37 χώρες 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, δημοσίευσε θεματική έκθεση με τίτλο «Προς την 
ισότητα και τη συμπερίληψη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ευρώπης», στην οποία 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των πολιτικών δεσμεύσεων των επιμέρους χωρών για την 
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_22_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_22_2162_EN.pdf
https://transport.ec.europa.eu/news/kassel-rethymno-tampere-and-valongo-win-european-sustainable-urban-mobility-awards-2022-03-28_en
https://transport.ec.europa.eu/news/kassel-rethymno-tampere-and-valongo-win-european-sustainable-urban-mobility-awards-2022-03-28_en
https://transport.ec.europa.eu/news/kassel-rethymno-tampere-and-valongo-win-european-sustainable-urban-mobility-awards-2022-03-28_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/recommendation-council-decision-negotiations-international-convention-countering-information_en
https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021
https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_22_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_22_2162_EN.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/towards-equity-and-inclusion-higher-education-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/towards-equity-and-inclusion-higher-education-europe_en
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Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ : https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/sites/default/files/towards_equity_and_inclusion_in_he_full_report_5.pdf 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_
22_2162_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

107. Πράσινη Συμφωνία: νέες προτάσεις για να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας και για 
να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Ευρώπης ως προς τους πόρους 

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια δέσμη προτάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, με σκοπό να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας στην ΕΕ, να ενισχυθούν τα 
κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για την πράσινη 
μετάβαση. Όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, η Επιτροπή 
προτείνει νέους κανόνες για να καταστούν σχεδόν όλα τα υλικά αγαθά που κυκλοφορούν στην 
αγορά της ΕΕ πιο φιλικά προς το περιβάλλον, κυκλικά και ενεργειακά αποδοτικά καθ' όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από το στάδιο του σχεδιασμού έως την καθημερινή χρήση, την 
αναπροσαρμογή, και το τέλος του κύκλου ζωής τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2013/IP_22_20
13_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα δομικά υλικά 
Ενημερωτικό δελτίο για τα δομικά υλικά 
Δελτίο Τύπου για την ενδυνάμωση των καταναλωτών 
Ενημερωτικό δελτίο για την ενδυνάμωση των καταναλωτών 
Εισαγωγική ανακοίνωση για τη γενίκευση της χρήσης βιώσιμων προϊόντων 
Πρόταση κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα 
Πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση για την 
περίοδο 2022-2024 
Στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
Έρευνα σχετικά με την πορεία μετάβασης για το οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
Σενάρια για τη συνδημιουργία μιας πορείας μετάβασης για ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και 
ψηφιακό οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
Ιστότοπος της στρατηγικής για βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
Πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα 
Κυκλική οικονομία: βίντεο για τα βιώσιμα υποδήματα  
Κυκλική οικονομία: βίντεο για τα βιώσιμα έπιπλα  
________________________________________________________________________________ 
 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/towards-equity-and-inclusion-higher-education-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/towards_equity_and_inclusion_in_he_full_report_5.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/towards_equity_and_inclusion_in_he_full_report_5.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_22_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_22_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2013/IP_22_2013_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2013/IP_22_2013_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_2014
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2016
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_2015
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2017
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_2121
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49314
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2098
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2099
https://ec.europa.eu/environment/communication-making-sustainable-products-norm_el
https://ec.europa.eu/environment/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/Ecodesign%20and%20Energy%20Labelling%20Working%20Plan%202022-2024
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/Ecodesign%20and%20Energy%20Labelling%20Working%20Plan%202022-2024
https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TextilesTransitionPathway
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/textiles-strategy_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/preview/https%3A%2F%2Feuc-vod.fl.freecaster.net%2F03%2F222683%2FLR_I222683INT1W.mp4
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/preview/https%3A%2F%2Feuc-vod.fl.freecaster.net%2F04%2F222684%2FLR_I222684INT1W.mp4
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108. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα 

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2022 

Γιατί προτείνει η Επιτροπή κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα; 
Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε διάφορα προϊόντα, συχνά χωρίς να σκεφτούμε τι 
σημαίνει η παραγωγή και η κατανάλωσή τους για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα προϊόντα 
χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες υλικών, ενέργειας και άλλων πόρων και προκαλούν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από την 
εξόρυξη πρώτων υλών έως τη μεταποίηση, τη μεταφορά, τη χρήση και το τέλος του κύκλου ζωής 
τους. Το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και το 90 % της απώλειας 
βιοποικιλότητας προκαλούνται από την εξόρυξη και την επεξεργασία πρωτογενών πρώτων υλών. 
Στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται η σημαντική εξάντληση των πόρων, 
η παραγωγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η ρύπανση. Πρόσφατη μελέτη του JRC 
κατέδειξε ότι τα όρια του πλανήτη συνολικά έχουν ήδη ξεπεραστεί ή πρόκειται να ξεπεραστούν 
πολύ σύντομα σε διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων. Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει τώρα δράση για 
να αναστρέψει τις τάσεις αυτές. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2014/QAN
DA_22_2014_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο 
Εισαγωγική ανακοίνωση σχετικά με τη γενίκευση της χρήσης βιώσιμων προϊόντων 
________________________________________________________________________________ 
 
109. Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις για τον οικολογικό προσανατολισμό και την 
ψηφιοποίηση του οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
 
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά σεναρίων που καθορίζουν τον πώς η κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία μπορεί να επιτύχει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.  
Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν αυτά τα σενάρια και να εκφράσουν 
τις απόψεις τους σχετικά με το όραμα και τις δράσεις που απαιτούνται για την οικοδόμηση ενός 
πιο ανθεκτικού, βιώσιμου και καινοτόμου οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε έρευνα και σε εργαστήρια 
που θα πραγματοποιηθούν αργότερα το καλοκαίρι. Μέσω αυτής της διαδικασίας 
συνδημιουργίας, θα οριστικοποιηθεί και θα συμφωνηθεί μια πορεία μετάβασης έως το τέλος του 
έτους.  

Η στοχευμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πορεία μετάβασης για το 
οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα διαρκέσει έως τις 15 Μαΐου 2022.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_
22_2183_EN.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720306186
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2014/QANDA_22_2014_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2014/QANDA_22_2014_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2013
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2016
https://ec.europa.eu/environment/communication-making-sustainable-products-norm_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TextilesTransitionPathway
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TextilesTransitionPathway
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_22_2183_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_22_2183_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_en 
________________________________________________________________________________ 

110. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2022 

Γιατί πρέπει να δράσουμε για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα; 
Στον τομέα των ενδυμάτων και των επίπλων, του ιατρικού και προστατευτικού εξοπλισμού, των 
κτιρίων και των οχημάτων, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούν τον ιστό της 
καθημερινής ζωής. Η κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη έχει τον 
τέταρτο μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, μετά από τα 
τρόφιμα, τη στέγαση και την κινητικότητα. Είναι ο τρίτος τομέας υψηλότερης χρήσης των υδάτων 
και της γης και ο πέμπτος για τη χρήση πρωτογενών πρώτων υλών και για εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2015/QAN
DA_22_2015_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Eνημερωτικό δελτίο για τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα 
Στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
Πορεία μετάβασης για το οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
Εναλλακτικές υποθέσεις για την από κοινού δημιουργία πορείας μετάβασης σε ένα πιο 
ανθεκτικό, βιώσιμο και ψηφιακό οικοσύστημα 
Ιστότοπος της στρατηγικής για βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
________________________________________________________________________________ 

111. Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δικαιώματα των καταναλωτών και 
απαγόρευση της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας 

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τους καταναλωτές, ώστε να 
ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για την πράσινη μετάβαση. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα 
διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν συνειδητές και φιλικές προς το 
περιβάλλον επιλογές όταν αγοράζουν προϊόντα. Οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να 
γνωρίζουν πόσο χρόνο έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει ένα προϊόν και πώς —και κατά πόσον— 
μπορεί να επισκευαστεί. Επιπλέον, οι κανόνες θα ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών 
από αναξιόπιστους ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, απαγορεύοντας την «προβολή 
ψευδοοικολογικής ταυτότητας» και τις πρακτικές που παραπλανούν τους καταναλωτές σχετικά 
με την ανθεκτικότητα ενός προϊόντος. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2015/QANDA_22_2015_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2015/QANDA_22_2015_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2017
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2017
https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TextilesTransitionPathway
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/textiles-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_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_2098/IP_22_20
98_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση οδηγίας όσον αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση 
μέσω καλύτερης προστασίας από αθέμιτες πρακτικές και καλύτερης ενημέρωσης, και παράρτημα 
αυτής 
Ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση» 
Ιστοσελίδα με θέμα «Ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση» 
________________________________________________________________________________ 
 
112. Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: Στήριξη των πόλεων και των πολιτών για τις τοπικές 
πρωτοβουλίες τους 
 
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τρεις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων που θα κάνουν 
πραγματικότητα το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.  
Η στήριξη αυτή αποσκοπεί ειδικά στο να βοηθήσει τους πολίτες, τις πόλεις και τα χωριά να 
ενσωματώσουν σε βάθος το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus στις κοινότητές τους. Η πρώτη και η 
δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι οποίες προκηρύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), επικεντρώνονται σε δραστηριότητες συμμετοχής 
των πολιτών και στη συνδημιουργία δημόσιων χώρων με τους πολίτες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_
22_2183_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις, ανατρέξτε στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2141/IP_22_21
41_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
113. Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με πιθανά μέτρα για την πρόσβαση σε επί του 
οχήματος δεδομένα 
 
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων, που συνοδεύεται από ανοικτή δημόσια 
διαβούλευση σχετικά με πρόταση για την πρόσβαση σε δεδομένα, λειτουργίες και πόρους 
οχημάτων, η οποία θα συμπληρώσει την πρόταση πράξης για τα δεδομένα που δημοσιεύτηκε τον 
Φεβρουάριο του 2022.  
Τόσο η πρόσκληση υποβολής στοιχείων όσο και η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσουν έως τις 
21 Ιουνίου 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_
22_2183_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2098/IP_22_2098_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2098/IP_22_2098_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-empowering-consumer-green-transition-and-annex_en
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-empowering-consumer-green-transition-and-annex_en
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-empowering-consumer-green-transition-and-annex_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2099
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/sustainable-consumption_en
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_22_2183_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_22_2183_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2141
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2141/IP_22_2141_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2141/IP_22_2141_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Access-to-vehicle-data-functions-and-resources_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Access-to-vehicle-data-functions-and-resources_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Access-to-vehicle-data-functions-and-resources_el
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/data-act-proposal-regulation-harmonised-rules-fair-access-and-use-data
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_22_2183_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_22_2183_EN.pdf
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114. Stand Up For Ukraine (Υποστηρίζουμε την Ουκρανία): παγκόσμια εκδήλωση δωρητών για 
τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη 
Βαρσοβία στις 9 Απριλίου 2022 

Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2022 

Ως αναγνώριση του ουσιαστικού ρόλο που διαδραματίζει η Πολωνία για τη στήριξη των 
προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από την εισβολή στην Ουκρανία, η εκδήλωση 
δωρητών Stand Up For Ukraine (Υποστηρίζουμε την Ουκρανία), την οποία διοργανώνουν η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός του 
Καναδά κ. Τζάστιν Τριντό, θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία στις 9 Απριλίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2169/S
TATEMENT_22_2169_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η εκστρατεία Stand Up For Ukraine (Υποστηρίζουμε την Ουκρανία): 
Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας 
Η αντίδραση του Καναδά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
Υποστήριξη της Ουκρανίας – ιστότοπος της πολωνικής κυβέρνησης 
________________________________________________________________________________ 

115. Μετάβαση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ στο επόμενο επίπεδο: καινοτόμες ιδέες για μια 
σύγχρονη και αποτελεσματική τελωνειακή ένωση που παρουσίασε η «ομάδα σοφών» 

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 

Η ομάδα σοφών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τελωνειακή ένωση (WPG) παρουσίασε 
έκθεση που θα τροφοδοτήσει μια ευρεία, διοργανική συζήτηση σχετικά με το μέλλον της 
τελωνειακής ένωσης της ΕΕ. Η ομάδα εργασίας διορίστηκε από τον Επίτροπο κ. Πάολο Τζεντιλόνι 
τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους για να προτείνει καινοτόμες λύσεις στα πλέον πιεστικά 
ζητήματα που αντιμετωπίζει η τελωνειακή ένωση. 
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τελωνειακή ένωση πρέπει να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων, όπως ο αυξανόμενος 
όγκος των εμπορικών συναλλαγών και τα νέα μοντέλα συναλλαγών, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η 
πράσινη μετάβαση, το εξελισσόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2181/IP_22_21
81_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωταποκρίσεις 
Ομάδα σοφών (η ιστοσελίδα περιλαμβάνει την έκθεση που παρουσιάζεται) 
Έκθεση ανάλυσης προοπτικών «Το μέλλον των τελωνείων στην ΕΕ 2040» 
Απαγορεύσεις και περιορισμοί 
Σχέδιο δράσης για τα τελωνεία 
________________________________________________________________________________ 

http://www.forukraine.com/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2169/STATEMENT_22_2169_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2169/STATEMENT_22_2169_EL.pdf
https://www.globalcitizen.org/en/info/ukraine/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/stand-ukraine-global-campaign-mobilise-support-refugees_el
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/crisis-crises/ukraine.aspx?lang=eng&utm_campaign=gac-amc-ukraine-21-22&utm_source=canadahome&utm_medium=feat&utm_content=en
https://www.gov.pl/web/ua
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/wise-persons-group-challenges-facing-customs-union-wpg_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2181/IP_22_2181_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2181/IP_22_2181_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2182
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/wise-persons-group-challenges-facing-customs-union-wpg_en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121859
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/prohibitions-and-restrictions_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-action-plan-supporting-eu-customs-protect-revenues-prosperity-and-security_en
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116. Η γραμμή βοήθειας «Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία» για τους πολίτες θα είναι 
διαθέσιμη πλέον στην ουκρανική και τη ρωσική γλώσσα 
 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 

Εκτός από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στις οποίες η Επιτροπή απαντά σε ερωτήσεις πολιτών 
σχετικά με θέματα που αφορούν την ΕΕ, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδική υπηρεσία 
ουκρανικής και ρωσικής γλώσσας για ερωτήσεις σχετικά με την «Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την 
Ουκρανία».  
Οποιοδήποτε άτομο στην ΕΕ και από το εξωτερικό μπορεί να επικοινωνήσει με το κέντρο 
επικοινωνίας Europe Direct (EDCC) και να λάβει απαντήσεις στα ουκρανικά και τα ρωσικά. Είτε 
πρόκειται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ προς την Ουκρανία, τα 
περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας, την προσωρινή προστασία των ανθρώπων που προσπαθούν 
να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είτε για βασικές πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα που απορρέουν απ’ αυτήν και από άλλες μορφές στήριξης σε όσους έχουν ανάγκη, 
καμία ερώτηση δεν θα μείνει αναπάντητη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_
22_2204_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
117. Σύνοδος κορυφής των ηγετών ΕΕ-Κίνας με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία 
παράλληλα με διμερή ζητήματα 
 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 

Την 1η Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θα πραγματοποιήσουν την 23η διμερή σύνοδο 
κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης.  
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ, συνοδευόμενοι από τον Ύπατο Εκπρόσωπο κ. Τζουζέπ 
Μπορέλ, θα διεξαγάγουν συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Κίνας κ. Λι Κετσιάνγκ, ενώ θα 
ακολουθήσει συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κίνας κ. Σι Τζινπίνγκ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_
22_2204_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο 
της αντιπροσωπίας της ΕΕ στο Πεκίνο : https://www.eeas.europa.eu/delegations/china_en 
________________________________________________________________________________ 
 
118. Η Επιτροπή θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ουκρανίας στο 
πρόγραμμα LIFE για το κλίμα και το περιβάλλον 
 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκινά διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, για να προσφέρει στη χώρα τη 
δυνατότητα να προσχωρήσει στο πρόγραμμα LIFE για το κλίμα και το περιβάλλον. Το πρόγραμμα 

https://european-union.europa.eu/contact-eu_uk
https://european-union.europa.eu/contact-eu_uk
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us/answering-your-questions_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us/answering-your-questions_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en
https://www.eeas.europa.eu/delegations/china_en
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
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LIFE έχει κυρίως ως στόχο να συμβάλει στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία, στην 
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και στην αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα LIFE, η Ουκρανία θα μπορεί να επωφεληθεί από 
χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του περιβάλλοντός της μετά την καταστροφή που 
προκάλεσε η ρωσική εισβολή, είτε πρόκειται για ρύπανση, καταστροφή οικοσυστημάτων είτε για 
άλλες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_
22_2204_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

119. Η Επιτροπή ενισχύει τις γεωγραφικές ενδείξεις με σκοπό τη διατήρηση της υψηλής 
ποιότητας και τη βελτίωση της προστασίας 

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για την αναθεώρηση του συστήματος 
γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα. Με τα 
νέα μέτρα αναμένεται ότι θα αυξηθεί η χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων σε ολόκληρη την 
Ένωση προς όφελος της αγροτικής οικονομίας καθώς και ότι θα επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας, ιδίως στο διαδίκτυο. Σκοπός είναι να διασφαλιστούν η υψηλή ποιότητα και τα 
υψηλά πρότυπα τροφίμων της ΕΕ, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι η πολιτιστική, γαστρονομική 
και τοπική κληρονομιά μας διατηρείται και πιστοποιείται ως αυθεντική εντός της ΕΕ και σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2185/IP_22_21
85_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ για τον οίνο, τα 
αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα 
Λίγα λόγια για τα συστήματα ποιότητας 
GIview 
eAmbrosia — το μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
120. NextGenerationEU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει εργαλείο που θα παρέχει λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εσόδων από πράσινα ομόλογα 
 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον πίνακα δεικτών για τα πράσινα ομόλογα 
NextGenerationEU, ένα εργαλείο για την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU. Ο πίνακας δεικτών δείχνει πώς 
επενδύουν τα κράτη μέλη της ΕΕ τα χρήματα που αντλούνται από τις εκδόσεις πράσινων 
ομολόγων. Παρέχοντας επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σχετικό μέτρο, το εργαλείο 
δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα εύκολης απεικόνισης και ανάλυσης των δεδομένων αυτών.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2185/IP_22_2185_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2185/IP_22_2185_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_el
https://www.tmdn.org/giview/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds/reporting_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds/reporting_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_
22_2204_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
121. Παραπληροφόρηση: Οι διαδικτυακές πλατφόρμες συνεχίζουν την αναθεώρηση του 
κώδικα δεοντολογίας υπό το πρίσμα του πολέμου στην Ουκρανία 
Υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα πρώτα μέτρα του 2022 για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό 
 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 

Η κρίση του κορονοϊού και η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας καταδεικνύουν 
τις απειλές και τις προκλήσεις της παραπληροφόρησης στις κοινωνίες μας. Τα σημερινά και τα 
μελλοντικά συμβαλλόμενα μέρη του κώδικα δεοντολογίας συμμετέχουν ενεργά στη λήψη 
επειγόντων μέτρων για τον περιορισμό της παραπληροφόρησης που σχετίζεται με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν τροφοδοτούν τις εργασίες σχετικά με τον κώδικα 
και συμβάλλουν στον σχεδιασμό σημαντικών μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
αυτού του άνευ προηγουμένου κύματος παραπληροφόρησης. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι σημερινοί 
και οι μελλοντικοί υπογράφοντες τον κώδικα ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι θα χρειαστούν 
πρόσθετο χρόνο για να ολοκληρώσουν την αναθεώρηση του κώδικα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_
22_2204_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
122. Ευρωβαρόμετρο: H συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων είναι ικανοποιημένη από 
τον ρόλο της ΕΕ στη διασφάλιση της πρόσβασης σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 και 
τάσσεται υπέρ του εμβολιασμού 
 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 
 
Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από τον ρόλο της ΕΕ στη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 και έχουν θετική στάση έναντι 
των εμβολίων, όπως αποκαλύπτει μια έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε.  
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις θετικές τάσεις που εντοπίστηκαν στην πρώτη έρευνα που 
διενεργήθηκε τον Μάιο του 2021. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Φεβρουαρίου 
2022, περισσότεροι από επτά στους δέκα Ευρωπαίους πολίτες (71%) πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε εμβόλια κατά της 
νόσου COVID-19 στη χώρα τους. Επιπλέον, το 53% (+6%) είναι ικανοποιημένο με τον τρόπο που η 
ΕΕ διαχειρίστηκε τη στρατηγική εμβολιασμού, ενώ το 38% (-7%) δεν είναι ικανοποιημένο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_
22_2204_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2692
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
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123. Βιοποικιλότητα: Η ΕΕ τάχθηκε υπέρ ισχυρών στόχων για τη φύση στις διαπραγματεύσεις 
του ΟΗΕ στη Γενεύη ενόψει της διάσκεψης COP15 
 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 
 
Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημειώθηκε στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για τη βιοποικιλότητα που πραγματοποιήθηκαν από τις 13 έως τις 29 Μαρτίου 
στη Γενεύη, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη να επιδιωχθούν φιλόδοξοι στόχοι και να 
καταβληθούν φιλόδοξες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα (COP15) στο Kunming αργότερα εντός του τρέχοντος 
έτους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_
22_2204_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
124. Τελωνειακή ένωση: Η Επιτροπή δημοσιεύει νέο εργαλείο που βοηθά τα κράτη μέλη να 
ελέγχουν τα απαγορευμένα εμπορεύματα και τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε 
περιορισμούς στα σύνορα της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε, κατάλογο της νομοθεσίας της ΕΕ που απαγορεύει ή θέτει περιορισμούς 
για ορισμένα εμπορεύματα και ουσίες στην ΕΕ.  
Ελεγχόμενα εμπορεύματα υπάρχουν σε πολλούς βασικούς τομείς προτεραιότητας, όπως η 
προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής 
ιδιοκτησίας. Άλλα εμπορεύματα και ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε άδεια ή σε άλλες 
τομεακές απαιτήσεις βάσει του δικαίου της ΕΕ περιλαμβάνουν πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών, 
εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ύποπτες ταμειακές ροές 
που ενδέχεται να στηρίζουν παράνομες δραστηριότητες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_
22_2204_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς, καθώς και ο 
ίδιος ο κατάλογος, διατίθενται στο διαδίκτυο.  
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2204/MEX_22_2204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/prohibitions-and-restrictions_el
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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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