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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Παγκόσμια ανάκαμψη: Η ΕΕ χορηγεί 141 εκατ. ΕΤΔ στο Ταμείο Περιορισμού Καταστροφών 
και Ανακούφισης του ΔΝΤ. 

 

2. Διάστημα: Το Galileo παρέχει μια νέα αποκλειστική λειτουργία: υπηρεσία ζεύξης 
επιστροφής. 

 

3. Ο διαγωνισμός Youth4Regions για επίδοξους δημοσιογράφους δέχεται αιτήσεις ως τις 12 
Ιουλίου. 
 

4. Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία (ΗΕRA): η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση. 
 

5. Κορoνοϊός: Η Επιτροπή κινητοποιεί 123 εκατ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία με 
σκοπό την καταπολέμηση της απειλής των παραλλαγών. 
 

6. Δήλωση της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. 
 

7. Κορονοϊός: Η «Ομάδα Ευρώπη» συνεχίζει να στηρίζει τις χώρες εταίρους με πάνω από 26 
δισ. ευρώ σε ένα έτος. 
 

8. Κορoνοϊός: η «Ομάδα Ευρώπη» εξακολουθεί να τηρεί τη δέσμευσή της, προσφέροντας 
στήριξη ύψους άνω των 26 δισ. ευρώ σε χώρες εταίρους μέσα σε ένα έτος. 
 

9. Η Επιτροπή προκηρύσσει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Καινοτομίας αξίας 1 δισ. ευρώ. 
 

10. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του συμβατού με την αγορά 
καθεστώτος προστασίας περιουσιακών στοιχείων για τις τράπεζες στην Ελλάδα. 
 

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 
 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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12. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή προτείνει να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ 
αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας που διανέμονται από την ΕΕ σε περιόδους κρίσης. 
 

13. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον σε υπουργική σύνοδο για την ένταξη 
των μεταναστών. 
 

14. Στρογγυλή τράπεζα για την ένταξη της πολιτιστικής βιομηχανίας στο σύμφωνο για τις 
δεξιότητες.  
 

15. Διαδικτυακή εκδήλωση Speak Date 2021 | 17 - 18 Απριλίου 2021 
 

16. Η Team Europe αύξησε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σε 66,8 δισ. ευρώ, γεγονός που 
την καθιστά τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας παγκοσμίως το 2020 
 

17. NextGenerationEU: Η Επιτροπή ετοιμάζεται να συγκεντρώσει έως και 800 δισ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης. 
 

18. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: νέα πενταετής στρατηγική για την ενίσχυση 
της συνεργασίας πανευρωπαϊκά και για καλύτερη χρήση των ψηφιακών εργαλείων για 
έρευνες. 
 

19. Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: νέα στρατηγική για την πρόληψη της εμπορίας 
ανθρώπων, την εξάρθρωση των εγκληματικών επιχειρηματικών μοντέλων, την προστασία 
και την ενδυνάμωση των θυμάτων. 
 

20. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με εξελίξεις στην Στρατηγική Εμβολιασμού. 
 

21. Η Επιτροπή παρουσιάζει εργαλεία με τα οποία οι καθηγητές μπορούν να βοηθήσουν τους 
μαθητές τους να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση. 
 

22. Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και Στρατηγική της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορία ανθρώπων: Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

23. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη 
στήριξη δραστηριοτήτων εθελοντισμού των νέων. 
 

24. Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μετά τη συμφωνία του Κοτονού για τη νέα 
συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ/Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού. 
 

25. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ/Αφρικής-
Καραϊβικής-Ειρηνικού. 
 

26. Οι Ευρωπαίοι επέλεξαν το νέο κέρμα των 2 ευρώ για τα 35 χρόνια του προγράμματος 
Erasmus+ 
 

27. Η Επιτροπή εκδίδει νέα έγγραφα καθοδήγησης και αποφάσεις για να διευκολύνει την 
έναρξη λειτουργίας του InvestEU. 
 

28. «Εμβολιασμός και Παραπληροφόρηση» Πρόσκληση σε Διαδικτυακό Διάλογο με τους 
πολίτες. 
 

29. Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
μειώθηκαν κατά 13,3 % το 2020 
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30. Καταναλωτικά δάνεια: Πάνω από το ένα τρίτο των ιστοτόπων που εξετάστηκαν ενδέχεται 
να παραβαίνουν τον νόμο. 
 

31. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: εγκαίνια της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. 
 

32. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη 
διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. 
 

33. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. 
 

34. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αυστρία εξασφαλίζουν εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 για 
τα Δυτικά Βαλκάνια. 
 

35. Νέο κέντρο γνώσης της Επιτροπής για τη γεωσκόπηση που αποσκοπεί στην περαιτέρω 
ενίσχυση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής. 
 

36. Οδική ασφάλεια: 4 000 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ το 
2020, ενώ το ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα μειώνεται σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα. 
 

37. Παρατείνεται ως τα τέλη Δεκεμβρίου η απαλλαγή των εισαγωγών ιατρικού εξοπλισμού και 
μέσων ατομικής προστασίας από ΦΠΑ και δασμούς. 
 

38. Ο πρώτος υπερυπολογιστής παγκόσμιας κλάσης της ΕΕ εγκαινιάζεται στη Σλοβενία. 
 

39. Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα. 
 

40. Νέοι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη – Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

41. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες και 
δράσεις για την αριστεία και την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. 
 

42. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο 
πρωτοβουλίες πολιτών. 
 

43. Βιώσιμη χρηματοδότηση και ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για 
να διοχετεύσει χρήματα σε βιώσιμες δραστηριότητες. 
 

44. Καίριο βήμα προς το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό: Τα κράτη μέλη συμφωνούν επί των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
 

45. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την πρώτη επίσημη υποβολή σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από την Πορτογαλία. 
 

46. Η ΕΕ χορηγεί 507 εκατ. ευρώ σε κορυφαίους ερευνητές για καινοτόμα έργα. 
 

47. Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την πρώτη επίσημη υποβολή σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Πορτογαλία. 
 

48. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το βραβείο Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. 
 

49. Ευρωβαρόμετρο: Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από το περασμένο 
καλοκαίρι. 
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50. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση για δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα η οποία εντάσσεται στον Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης. 
 

51. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την οριστικοποίηση των σχεδίων 
ανάκαμψης στο πλαίσιο του NextGenerationEU. 
 

52. Διαχείριση της μετανάστευσης: Νέα στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές και 
την επανένταξη. 
 

53. Νέα στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη: Ερωτήσεις και 
απαντήσεις. 
 

54. Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: η Γερμανία και η Ελλάδα υποβάλλουν 
επίσημα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
 

55. Το διαστημικό πρόγραμμα έτοιμο για απογείωση. 
 

56. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Χρηματοδότηση ρεκόρ ύψους 1,8 δις. 
ευρώ για έργα που προωθούν δικαιώματα και αξίες. 
 

57. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: διπλασιασμός των επενδύσεων τη διετία 
2019-2020. 
 

58. Η ΕΟΚΕ προκηρύσσει το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2021 με θέμα τη δράση για το 
κλίμα. 
 

59. Βελτίωση της νομοθεσίας: συνένωση δυνάμεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ και 
την προετοιμασία για το μέλλον. 
 

60. Βιοτεχνολογία: Η Επιτροπή επιδιώκει ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές 
τεχνικές, καθώς μια μελέτη δείχνει τις δυνατότητες συνεισφοράς των τεχνικών αυτών στη 
βιώσιμη γεωργία και την ανάγκη θέσπισης νέας πολιτικής. 
 

61. Ευρωβαρόμετρο: οι πολίτες της ΕΕ στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία με τις χώρες 
εταίρους και τα νέα άτομα για τη μείωση της φτώχειας. 
 

62. Διαχείριση των συνόρων: Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία Frontex - Σερβίας. 
 

63. Άρχισαν να λειτουργούν 424 κέντρα EUROPE DIRECT σε κάθε γωνιά της ΕΕ. 
________________________________________________________________________________ 
 
1. Παγκόσμια ανάκαμψη: Η ΕΕ χορηγεί 141 εκατ. ΕΤΔ στο Ταμείο Περιορισμού Καταστροφών 
και Ανακούφισης του ΔΝΤ 
 
Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2021 
 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έλαβε συνεισφορά της ΕΕ, ύψους 141 εκατ. ΕΤΔ (που 
ισοδυναμεί με 170 εκατ. ευρώ), στο Ταμείο Περιορισμού Καταστροφών και Ανακούφισης (CCRT), 
το οποίο παρέχει επιχορηγήσεις για ελάφρυνση του χρέους σε χώρες που έχουν πληγεί από 
καταστροφικά συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων καταστροφών δημόσιας υγείας, όπως η COVID-
19.  
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Η εκταμίευση αυτή αποτελεί μέρος συνολικής ενωσιακής συνεισφοράς 183 εκατ. ευρώ στο CCRT 
και συνάδει πλήρως με την πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής κ. φον ντερ Λάιεν για μια 
παγκόσμια πρωτοβουλία ανάκαμψης που συνδέει τις επενδύσεις και την ελάφρυνση του χρέους 
με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1602/MEX_
21_1602_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1555/IP_21_1
555_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Διάστημα: Το Galileo παρέχει μια νέα αποκλειστική λειτουργία: υπηρεσία ζεύξης 
επιστροφής 
 
Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2021 
 
Η Διεθνής Ημέρα Ραδιοφάρων Έρευνας και Διάσωσης, γνωστή και ως «ημέρα 406» έχει σκοπό να 
υπενθυμίσει στους ιδιοκτήτες ραδιοφάρων έρευνας και διάσωσης που εκπέμπουν σε συχνότητα 
406 MHz να δοκιμάσουν τους ραδιοφάρους τους, να ελέγξουν τις μπαταρίες τους και να 
επικαιροποιήσουν την καταχώρισή τους.  
 
Την ημέρα αυτή, η Επιτροπή, από κοινού με τους εταίρους της (μεταξύ άλλων τον Οργανισμό του 
Ευρωπαϊκού GNSS και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος) με περηφάνια τιμά την 
ευρωπαϊκή συμβολή σε αυτή τη διεθνή προσπάθεια μέσω της εγκατάστασης δεκτών συναγερμού 
κινδύνου στους δορυφόρους του συστήματος Galileo. Έτσι επιτυγχάνεται πρωτόγνωρη ταχύτητα 
στην ανίχνευση σημάτων κινδύνου και ακρίβεια στον εντοπισμό της θέσης του ατόμου που 
κινδυνεύει.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1602/MEX_
21_1602_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική δημοσίευση : 
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/galileosar-unique-feature-return-link-enters-full-
operational-capacity-just-one-year-after-its-2021_en 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Ο διαγωνισμός Youth4Regions για επίδοξους δημοσιογράφους δέχεται αιτήσεις ως τις 12 
Ιουλίου 
 
Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει τον πέμπτο διαγωνισμό Youth4Regions 2020 για φοιτητές 
δημοσιογραφίας και νέους δημοσιογράφους.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1602/MEX_21_1602_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1602/MEX_21_1602_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1555/IP_21_1555_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1555/IP_21_1555_EN.pdf
https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/happy-beacon-awareness-day
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.esa.int/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1602/MEX_21_1602_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1602/MEX_21_1602_EN.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/galileosar-unique-feature-return-link-enters-full-operational-capacity-just-one-year-after-its-2021_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/galileosar-unique-feature-return-link-enters-full-operational-capacity-just-one-year-after-its-2021_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/galileosar-unique-feature-return-link-enters-full-operational-capacity-just-one-year-after-its-2021_en
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Αίτηση μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις γειτονικές χώρες και τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες. 33 υποψήφιοι θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα Youth4Regions.  

Οι νικητές θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και 
των Πόλεων, όπου θα παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης, θα λάβουν καθοδήγηση από 
έμπειρους δημοσιογράφους και θα επισκεφτούν θεσμικά όργανα της ΕΕ και οργανισμούς μέσων 
ενημέρωσης.  

Επιλεγμένοι φοιτητές δημοσιογραφίας και νέοι δημοσιογράφοι θα συμμετάσχουν επίσης στον 
διαγωνισμό για το βραβείο Megalizzi-Niedzielski για επίδοξους δημοσιογράφους που θα 
απονεμηθεί στις 12 Οκτωβρίου. Το έντυπο της αίτησης και οι όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα του προγράμματος  ως τις 12 Ιουλίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1602/MEX_
21_1602_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

4. Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία (ΗΕRA): η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση 

Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2021 

Στις 31 Μαρτίου η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 
Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία (HERA). Στο πλαίσιο της 
απάντησης της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 και μιας ισχυρής Ένωσης Υγείας της ΕΕ, η HERA 
αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας και της ετοιμότητας της Ευρώπης να αντιμετωπίζει 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1522/IP_21_15
22_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανοικτή δημόσια διαβούλευση 
Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 

5. Κορoνοϊός: Η Επιτροπή κινητοποιεί 123 εκατ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία με 
σκοπό την καταπολέμηση της απειλής των παραλλαγών 

Βρυξέλλες,  7 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή κινητοποιεί 123 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το νέο πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, για επείγουσα έρευνα σχετικά με τις παραλλαγές του κορονοϊού. 
Αυτή η πρώτη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» προστίθεται σε μια σειρά δράσεων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ για την καταπολέμηση του κορονοϊού και συμβάλλει στη συνολική δράση της 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
http://www.youth4regions.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1602/MEX_21_1602_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1602/MEX_21_1602_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1522/IP_21_1522_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1522/IP_21_1522_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
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Επιτροπής για την πρόληψη, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των 
παραλλαγών του κορονοϊού, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της 
βιοάμυνας με την ονομασία εκκολαπτήριο HERA. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1548/IP_21_15
48_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»: 
1. Δίκαιη και ανοικτή ανταλλαγή δεδομένων προς υποστήριξη της ευρωπαϊκής ετοιμότητας για 

τη νόσο COVID-19 και άλλες λοιμώδεις νόσους 
2. Υπηρεσίες ερευνητικών υποδομών για ταχεία ερευνητική αντίδραση στη νόσο COVID-19 και 

σε άλλες επιδημίες λοιμωδών νόσων 
3. Εμβόλια & θεραπευτικές κλινικές δοκιμές για την ενίσχυση της πρόληψης και θεραπείας της 

νόσου COVID-19 
4. Ενωμένες ομάδες κατά των ανησυχητικών παραλλαγών της νόσου COVID-19 

Δελτίο Τύπου: Κορoνοϊός: προετοιμασία της Ευρώπης για την αυξημένη απειλή των παραλλαγών 
Η κ. φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του εκκολαπτηρίου HERA για την 
πρόβλεψη της απειλής των παραλλαγών του κορονοϊού 
Παγκόσμια αντίδραση στον κορωνοϊό 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
Ενημερωτικό δελτίο: Η παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: συγκεντρώθηκαν 7,4 δισ. ευρώ για την 
καθολική πρόσβαση σε εμβόλια 
Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για τον κορονοϊό 
Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Δήλωση της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 

Βρυξέλλες,  7 Απριλίου 2021 

Επ΄ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. 
Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε τα εξής: 

 «Από την πρώτη ημέρα της πανδημίας COVID-19, κατέστη σαφές ότι η συνεργασία και η 
αλληλεγγύη προσφέρουν την ασφαλέστερη πορεία εξόδου από αυτήν την κρίση, προς πιο υγιείς 
και πιο ισότιμες κοινωνίες. Ωστόσο, αύριο, καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, οι 
ανισότητες στον τομέα της υγείας εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινότητα για πάρα 
πολλούς από τους πολίτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1622/MEX_
21_1622_EN.pdf 

Ολόκληρη η δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_21_1551 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1548/IP_21_1548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1548/IP_21_1548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-02
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_21_666
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_21_666
https://europa.eu/global-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_731
https://ec.europa.eu/info/files/coronavirus-global-response-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_797
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1622/MEX_21_1622_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1622/MEX_21_1622_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_21_1551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_21_1551
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7. Κορονοϊός: Η «Ομάδα Ευρώπη» συνεχίζει να στηρίζει τις χώρες εταίρους με πάνω από 26 
δισ. ευρώ σε ένα έτος 
 
Βρυξέλλες,  7 Απριλίου 2021 

Πριν από ένα έτος , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος παρουσίασαν ένα σχέδιo, 
με σκοπό τη στήριξη των χωρών εταίρων της ΕΕ στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού, 
συνδυάζοντας πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, υπό την κοινή ονομασία «Ομάδα Ευρώπη».  
 
Ως την 1η Ιανουαρίου 2021, η «Ομάδα Ευρώπη» είχε προσφέρει σε πάνω από 130 χώρες 
εταίρους παγκοσμίως στήριξη άνω των 26 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65 % του συνολικού πακέτου 
μέτρων αντιμετώπισης, το οποίο ανέρχεται σε ποσό άνω των 40 δισ. ευρώ, έχοντας υπερβεί τα 20 
δισ. ευρώ για τα οποία είχε αρχικά αναληφθεί δέσμευση. Το 2020, η «Ομάδα Ευρώπη» 
δαπάνησε 3,2 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών, 3,5 δισ. ευρώ 
για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης και 19,5 δισ. ευρώ για τον 
μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_1641/MEX_2
1_1641_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα στήριξης καθ’ όλο το έτος είναι διαθέσιμα στο 
σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1621 
________________________________________________________________________________ 

8. Κορoνοϊός: η «Ομάδα Ευρώπη» εξακολουθεί να τηρεί τη δέσμευσή της, προσφέροντας 
στήριξη ύψους άνω των 26 δισ. ευρώ σε χώρες εταίρους μέσα σε ένα έτος 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2021 

Πριν από έναν χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασαν τα σχέδια 
για μια στοχευμένη απάντηση της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη των χωρών εταίρων στις προσπάθειές 
τους να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού, συνδυάζοντας πόρους από την ΕΕ, τα 
κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που από κοινού ονομάστηκαν 
«Ομάδα Ευρώπη». Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, η «Ομάδα Ευρώπη» είχε ήδη προσφέρει στήριξη 
ύψους άνω των 26 δισ. ευρώ σε χώρες εταίρους ανά τον κόσμο, δηλαδή το 65 % της συνολικής 
δέσμης μέτρων αντιμετώπισης, η οποία ανέρχεται πλέον σε ποσό άνω των 40 δισ. ευρώ και 
υπερβαίνει το ποσό των 20 δισ. ευρώ για το οποίο αρχικά είχε αναληφθεί δέσμευση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1621/IP_21_16
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα και αριθμητικά στοιχεία της «Ομάδας Ευρώπη» 
Σελίδα του Συμβουλίου για την αλληλεγγύη της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_604
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_1641/MEX_21_1641_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_1641/MEX_21_1641_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1621
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1621
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/coronavirus/global-solidarity/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1621/IP_21_1621_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1621/IP_21_1621_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/coronavirus/global-solidarity/
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9. Η Επιτροπή προκηρύσσει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Καινοτομίας αξίας 1 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  9 Απριλίου 2021 

Μετά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) και την ανακοίνωση των 
πρώτων ευκαιριών χρηματοδότησης, η Επιτροπή προκήρυξε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για το μέσο Accelerator του ΕΣΚ. Η χρηματοδότηση ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ έχει 
ως στόχο να συμβάλει στην επέκταση νεοφυών επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων με δυνατότητες υψηλού αντικτύπου. Περισσότερο από το ήμισυ της 
χρηματοδότησης διατίθεται για ρηξικέλευθες καινοτομίες σε οποιονδήποτε τομέα, ενώ 
χρηματοδότηση ύψους 495 εκατ. ευρώ προορίζεται συγκεκριμένα για καινοτομίες που στηρίζουν 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1606/IP_21_16
06_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το μέσο Accelerator του ΕΣΚ 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ 
Πρόγραμμα εργασίας 2021 του ΕΣΚ 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας για να συμβάλει στη 
μετατροπή των επιστημονικών ιδεών σε ρηξικέλευθες καινοτομίες 
Βίντεο από την ημέρα για τους αιτούντες της 19ης Μαρτίου 2021 
Παρουσιάσεις που προβλήθηκαν την ημέρα για τους αιτούντες 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα 
μέσα Accelerator και Pathfinder του ΕΣΚ διατίθενται στον ιστότοπο του ΕΣΚ. Οι ενδιαφερόμενοι 
αιτούντες μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ.  
________________________________________________________________________________ 

10. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του συμβατού με την αγορά 
καθεστώτος προστασίας περιουσιακών στοιχείων για τις τράπεζες στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες,  9 Απριλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση ενός υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος που 
αποσκοπεί στη στήριξη της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, 
με το σκεπτικό ότι δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση. 

Το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας περιουσιακών στοιχείων (το οποίο έχει την ονομασία 
«Ηρακλής») εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2019, για αρχική διάρκεια 18 μηνών. 
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή το σχέδιό της να παρατείνει το καθεστώς για άλλους 18 
μήνες, έως τον Οκτώβριο του 2022. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1606/IP_21_1606_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1606/IP_21_1606_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eic;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderopen-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eic;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1185
https://www.youtube.com/watch?v=mtmxYEdobSs&list=PLvpwIjZTs-LiUVUEIO6mADfvyc0BEMEFG&index=4
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-applicants-day-presentations-are-available-2021-03-29_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities_en
mailto:%20support@eic.eismea.eu
mailto:%20support@eic.eismea.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6058
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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, στο πλαίσιο του παρατεινόμενου καθεστώτος, το ελληνικό Δημόσιο 
θα συνεχίσει να αμείβεται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς για τον κίνδυνο που θα αναλάβει 
όταν παρέχει εγγύηση στο τμήμα τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με την υψηλότερη 
εξοφλητική προτεραιότητα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1661/IP_21_16
61_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 

Βρυξέλλες,  12 Απριλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη δύο μέτρων σχετικά με μια σημαντική κυπριακή 
κληρονομιά: το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim. Πρώτον, η Επιτροπή καταχωρίζει το 
Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προστατεύοντας με 
τον τρόπο αυτόν την πολύτιμη αυτή ονομασία από την απομίμηση και την αντιποίηση σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Μόνο το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim που παράγεται στην Κύπρο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπεται πλέον να φέρει την καταχωρισμένη ονομασία, με 
προφανή οικονομικά οφέλη για τη νήσο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1623/IP_21_16
23_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή 
Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 
Πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
________________________________________________________________________________ 

12. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή προτείνει να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ 
αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας που διανέμονται από την ΕΕ σε περιόδους κρίσης 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση να απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα όργανα και τους 
οργανισμούς της ΕΕ σε κράτη μέλη και πολίτες σε περιόδους κρίσης. Η πρόταση ανταποκρίνεται 
στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού από την οποία 
αποδείχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο ΦΠΑ που επιβάλλεται σε ορισμένες συναλλαγές αποτελεί 
συντελεστή κόστους σε δημόσιες συμβάσεις που επιβαρύνει τους περιορισμένους 
προϋπολογισμούς. Ως εκ τούτου, η σημερινή πρωτοβουλία θα μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα 
των κονδυλίων της ΕΕ που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος 
κατά την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως οι φυσικές καταστροφές και οι καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Θα ενισχύσει επίσης τους ενωσιακούς φορείς 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1661/IP_21_1661_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1661/IP_21_1661_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1623/IP_21_1623_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1623/IP_21_1623_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/mission-statement-directorate-general-structural-reform-support/monitoring-green-line-regulation_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_el
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response_en
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διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, όπως εκείνους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Ένωσης Υγείας της ΕΕ και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1642/IP_21_16
42_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η Επιτροπή προτείνει να απαλλάσσονται αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας που 
διανέμονται από την ΕΕ σε περιόδους κρίσης 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-
services-distributed-eu-times-crisis_en 
Οδηγία του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά 
με απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών όσον 
αφορά μέτρα της Ένωσης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος 
Αντιμετώπιση της COVID-19 στους τομείς της φορολογίας και των τελωνείων 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον σε υπουργική σύνοδο για την ένταξη 
των μεταναστών 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2021 

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, η 
Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον και η Υπουργός Επικρατείας κ. Μαριάνα 
Βιέιρα ντα Σίλβα, εκπροσωπώντας την πορτογαλική Προεδρία, θα εγκαινιάσουν την άτυπη 
υπουργική σύνοδο για την ένταξη, την οποία διοργανώνει η πορτογαλική Προεδρία. 

Η σύνοδος θα εστιάσει στον αντίκτυπο που έχει η πανδημία στις συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας των μεταναστών και στον ρόλο των πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας  για την 
οικονομική ανάκαμψη. Η σύνοδος θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία να συζητηθεί ο ρόλος των 
κοινωνικών εταίρων και των τοπικών αρχών στη διαμόρφωση των πολιτικών ένταξης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1681/MEX_
21_1681_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Στρογγυλή τράπεζα για την ένταξη της πολιτιστικής βιομηχανίας στο σύμφωνο για τις 
δεξιότητες 
 
Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2021 

Οι Επίτροποι Γκαμπριέλ, Σμιτ και Μπρετόν διοργάνωσαν στρογγυλή τράπεζα σχετικά με το 
σύμφωνο για τις δεξιότητες, με συμμετοχή εκπροσώπων από τους κλάδους του πολιτισμού και 
της δημιουργίας. Η εν λόγω στρογγυλή τράπεζα εντάσσεται σε μια σειρά ανταλλαγών απόψεων 
που έχει στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κλάδου στο σύμφωνο για τις δεξιότητες. 
 
Το σύμφωνο ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων που 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή την 1η Ιουλίου 2020 και εγκαινίαστηκε στις 10 Νοεμβρίου. Στόχος 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1642/IP_21_1642_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1642/IP_21_1642_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2021-vat-buy-to-donate-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2021-vat-buy-to-donate-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2021-vat-buy-to-donate-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1681/MEX_21_1681_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1681/MEX_21_1681_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2059
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1196
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-198680
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του είναι να κινητοποιήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη —κλαδικούς, κοινωνικούς, 
περιφερειακούς και εκπαιδευτικούς εταίρους— ώστε να βοηθήσει τους εργαζομένους να 
αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για μια βιώσιμη, κοινωνική και ανθεκτική 
ανάκαμψη μετά την πανδημία του κορονοϊού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1722/MEX_
21_1722_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Διαδικτυακή εκδήλωση Speak Date 2021 | 17 - 18 Απριλίου 2021 
 
Αθήνα, 13 Απριλίου 2021 

 

 

 

 

 

 
 

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση Speak Date 2021, το Σάββατο 
17 και την Κυριακή 18 Απριλίου 2021. 
 
Κάντε μια πρώτη γνωριμία με τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει μέσα από την τέχνη και τον 
πολιτισμό, σε 15 μόλις λεπτά. 
 
Καθηγητές του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών θα παρουσιάσουν, μέσω της πλατφόρμας zoom, 
γοητευτικές πτυχές του πολιτισμού της κάθε γλώσσας. Από την δανέζικη χιπ χοπ ως τα 
πορτογαλικά γλυκά pastéis de nata κι από την κορεάτικη τέχνη ως το γαλλικό θέατρο και το 
ισπανικό φλαμένκο. 
θα παρουσιαστούν συνολικά 20 θεματικά Speak Date. 
Η δράση διοργανώνεται με στόχο την προώθηση της πολυγλωσσίας και της γλωσσομάθειας. 
Γραφτείτε σε ένα ή περισσότερα Speak Date εδώ: https://speakdate2021.reenio.eu  

Ακολουθήστε μας  
________________________________________________________________________________ 

16. Η Team Europe αύξησε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σε 66,8 δισ. ευρώ, γεγονός που 
την καθιστά τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας παγκοσμίως το 2020 

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2021 

Η ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της αύξησαν σημαντικά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθειά τους (ΕΑΒ) 
προς στις χώρες εταίρους σε 66,8 δισ. ευρώ το 2020. Πρόκειται για αύξηση κατά 15 % σε 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1722/MEX_21_1722_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1722/MEX_21_1722_EN.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/speakdate2021.reenio.eu__;!!DOxrgLBm!TC_bGvWhA5s0h80hb-fkThrq4s0zCbGuOLunCjxLYThvTnuj4Q5_x3CYMHsp9fmb2JmZ1v0hzQ$
https://www.facebook.com/EURepresentationGreece
https://twitter.com/EEAthina
https://www.instagram.com/ee_athina/
https://www.youtube.com/EURepresentationGR
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ονομαστικούς όρους και ισοδύναμη με το 0,50 % του συλλογικού ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος (ΑΕΕ), έναντι 0,41 % το 2019, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΕΑΒ του ΟΟΣΑ). Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιβεβαιώνουν συνεπώς 
τη θέση τους ως ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως, καθώς χορηγούν το 46 % της 
παγκόσμιας βοήθειας που παρέχεται από την ΕΕ και άλλους χορηγούς της Επιτροπής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας και έχουν πραγματοποιήσει σημαντικό άλμα προόδου προς την 
εκπλήρωση της δέσμευσης για χορήγηση τουλάχιστον του 0,7 % του συλλογικού ΑΕΕ ως ΕΑΒ έως 
το 2030. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1701 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα προκαταρκτικά αριθμητικά στοιχεία για την επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια του 2020 για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της  
Παράρτημα-Προκαταρκτικά στοιχεία σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για το 2020, 
πίνακες και γραφήματα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
Δημοσίευση από την Επιτροπή αριθμητικών στοιχείων σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου 
COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο 
Δελτίο Τύπου του ΟΟΣΑ 
________________________________________________________________________________ 

17. NextGenerationEU: Η Επιτροπή ετοιμάζεται να συγκεντρώσει έως και 800 δισ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης. 

Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο δανεισμός στο πλαίσιο του προσωρινού μέσου 
ανάκαμψης NextGenerationEU θα χρηματοδοτείται με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και τους πολίτες τους. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει διαφοροποιημένη στρατηγική 
χρηματοδότησης για να συγκεντρώσει έως και περίπου 800 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές μέχρι 
το 2026. Η προσέγγιση αυτή, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές των κρατικών 
εκδοτών, θα επιτρέψει στην Επιτροπή να συγκεντρώσει τα αναγκαία κεφάλαια με ομαλό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό θα προσελκύσει, επίσης, επενδυτές στην Ευρώπη και 
θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1703 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
Η ΕΕ ως δανειολήπτης Σχέσεις με τους επενδυτές 
Ενημερωτικά δελτία 
Νομικές πράξεις 
Παρουσίαση για τους επενδυτές 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1704
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1704
https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents/annex-tables-and-graphs-eu-and-its-member-states_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents/annex-tables-and-graphs-eu-and-its-member-states_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2020-detailed-summary.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1702
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/legal-texts_en#eu-funding-strategy-for-nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/investor-presentation_en
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18. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: νέα πενταετής στρατηγική για την ενίσχυση 
της συνεργασίας πανευρωπαϊκά και για καλύτερη χρήση των ψηφιακών εργαλείων για 
έρευνες 

Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, η οποία δίνει έμφαση στην ενίσχυση της επιβολής του νόμου και της δικαστικής 
συνεργασίας, στην καταπολέμηση των δομών του οργανωμένου εγκλήματος και των εγκλημάτων 
υψηλής προτεραιότητας, στην αφαίρεση των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες και στην 
ανταπόκριση, με σύγχρονο τρόπο, στις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι ομάδες οργανωμένου 
εγκλήματος εξακολουθούν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται, όπως φαίνεται από τη 
γρήγορη προσαρμογή τους στην πανδημία του κορονοϊού, για παράδειγμα με την αύξηση των 
παραποιημένων ιατρικών προϊόντων και του διαδικτυακού εγκλήματος. Οι ομάδες οργανωμένου 
εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη εμπλέκονται σε διάφορες εγκληματικές 
δραστηριότητες, κυρίως σε παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, οργανωμένο έγκλημα 
κατά της ιδιοκτησίας, απάτη, παράνομη διακίνηση μεταναστών και εμπορία ανθρώπων Το 2019 
τα έσοδα του οργανωμένου εγκλήματος στις κύριες εγκληματικές αγορές ανήλθαν στο 1 % του 
ΑΕΠ της ΕΕ, δηλαδή σε 139 δισ. ευρώ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1662 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος 
για την περίοδο 2021-2025  
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την EMPACT, το εμβληματικό μέσο 
της ΕΕ για τη συνεργασία με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου και σοβαρού διεθνούς 
εγκλήματος  
Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία θα εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων 
για συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ιντερπόλ  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος & Στρατηγική της ΕΕ για την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων 
Ενημερωτικό Δελτίο: Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
Δελτίο Τύπου: Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: νέα στρατηγική για την πρόληψη της 
εμπορίας, την εξάρθρωση των επιχειρηματικών μοντέλων των εγκληματιών, την προστασία και 
την ενδυνάμωση των θυμάτων  
Εκθέσεις της Ευρωπόλ σχετικά με την εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος στη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19  
Αξιολόγηση απειλής όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, 2021,, Ευρωπόλ  
________________________________________________________________________________ 

19. Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: νέα στρατηγική για την πρόληψη της εμπορίας 
ανθρώπων, την εξάρθρωση των εγκληματικών επιχειρηματικών μοντέλων, την προστασία και 
την ενδυνάμωση των θυμάτων 

Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2021 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1662
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_empact_the_eu_flagship_instrument_for_cooperation_to_fight_organised_and_serious_international_crime_swd-2021-74_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_recommendation_for_a_council_decision_com-2021-177-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1664
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1723
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1663
https://www.europol.europa.eu/activities-services/staying-safe-during-covid-19-what-you-need-to-know
https://www.europol.europa.eu/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2021
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Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για 
(2021-2025), η οποία εστιάζεται στην πρόληψη του εγκλήματος, στην προσαγωγή των διακινητών 
στη δικαιοσύνη και στην προστασία και ενδυνάμωση των θυμάτων. Κατά την περίοδο 2017 - 
2018 υπήρξαν περισσότερα από 14.000 καταγεγραμμένα θύματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι τα κέρδη των διακινητών ανέρχονται σε 29,4  δισ .ευρώ μέσα 
σε ένα μόνο έτος. Καθώς η ζήτηση για εκμετάλλευση ανθρώπων αναμένεται να συνεχιστεί, 
καθώς οι διακινητές μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο και η πανδημία 
ενδέχεται να διαμορφώσει συνθήκες που να ευνοούν την αύξηση της εκμετάλλευσης, η σημερινή 
στρατηγική παρουσιάζει τα μέτρα που θα επιτρέψουν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της να 
εξακολουθήσουν να ενισχύουν την αντίδρασή τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1663 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
2021-2025  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος & Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
Ενημερωτικό δελτίο: Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: 
Δελτίο Τύπου: Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: νέα πενταετής στρατηγική για την 
ενίσχυση της συνεργασίας πανευρωπαϊκά και για καλύτερη χρήση των ψηφιακών εργαλείων για 
έρευνες 
Τρίτη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στις ενέργειες για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων  
Δικτυακός τόπος της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων  
________________________________________________________________________________ 
 
20. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με εξελίξεις στην Στρατηγική Εμβολιασμού 
 
Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2021 

Σε δήλωσή της προς τον Τύπο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τις BioNTech-Pfizer για την επιτάχυνση της 
παράδοσης 50 εκατ. δόσεων εμβολίων μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αρχής 
γενομένης από τον Απρίλιο:  
 
«Δίνουμε αγώνα ενάντια στον χρόνο. Όσο πιο γρήγορα επιτύχουμε τον στόχο μας για εμβολιασμό 
του 70 % του ενήλικου πληθυσμού της Ευρωπαϊκης Ένωσης, τόσο καλύτερες θα είναι οι 
προοπτικές μας για ανάσχεση του ιού. Τα καλά νέα είναι ότι ο εμβολιασμός ανεβάζει ταχύτητα σε 
όλη την Ευρώπη! Μέχρι χτες, τα κράτη μέλη είχαν λάβει πάνω από 126 εκατ. δόσεις εμβολίων. 
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι στην ΕΕ φτάσαμε τους 100 εκατ. εμβολιασμούς. Ο 
αριθμός αυτός αποτελεί ένα ορόσημο για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Από 
αυτούς τους 100 εκατ. εμβολιασμούς, πάνω από το ένα τέταρτο αφορά δεύτερες δόσεις, πράγμα 
που σημαίνει ότι πλέον πάνω από 27 εκατ. άνθρωποι είναι πλήρως εμβολιασμένοι.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1742 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1663
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1664
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_1724
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1662
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/node/4598_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1742
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Η πλήρης δήλωση της Προέδρου είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα γαλλικά και στα γερμανικά . 
Μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204306 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Η Επιτροπή παρουσιάζει εργαλεία με τα οποία οι καθηγητές μπορούν να βοηθήσουν τους 
μαθητές τους να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση 
 
Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε ένα σύνολο εκπαιδευτικών εργαλείων, διαθέσιμων σε όλες τις γλώσσες 
της ΕΕ, μέσω των οποίων οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να 
βοηθούν τους μαθητές τους να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση.  
  
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί πόροι έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους για το φαινόμενο 
της παραπληροφόρησης και τις απειλές που αυτό συνεπάγεται, εξηγώντας τους πώς να 
προστατευτούν και δίνοντάς τους την ευκαιρία να διερευνήσουν το θέμα μέσα από πραγματικά 
παραδείγματα.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1742  
 
Οι διδακτικοί πόροι είναι διαθέσιμοι σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ εδώ :  
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_el 
________________________________________________________________________________ 

22. Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και Στρατηγική της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορία ανθρώπων: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2021 

Τι παρουσιάζει η Επιτροπή;  
Η Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος με 
σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση της απειλής από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος και για 
την εξάρθρωση των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Η Επιτροπή προτείνει επίσης στρατηγική για 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με στόχο τη μείωση της ζήτησης, την εξάρθρωση του 
επιχειρηματικού μοντέλου των εμπόρων και την προστασία, την παροχή βοήθειας και την 
ενδυνάμωση των θυμάτων. Οι δύο στρατηγικές συνδέονται στενά, καθώς η εμπορία ανθρώπων 
αποτελεί από μόνη της οργανωμένο έγκλημα. Παράλληλα με τις εν λόγω στρατηγικές, η Επιτροπή 
εκδίδει σύσταση προς το Συμβούλιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ιντερπόλ για τη 
σύναψη συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ιντερπόλ, ώστε να μπορούν οι οργανισμοί της ΕΕ να 
ανταλλάσσουν επικαιροποιημένες πληροφορίες με την Ιντερπόλ σχετικά με εγκληματίες και 
εγκλήματα.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1664/QAN
DA_21_1664_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1741
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_1741
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_21_1741
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204306
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204306
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1742 
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_el
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1664/QANDA_21_1664_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1664/QANDA_21_1664_EL.pdf
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Δελτίο Τύπου: Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: νέα πενταετής στρατηγική για την 
ενίσχυση της συνεργασίας πανευρωπαϊκά και για καλύτερη χρήση των ψηφιακών εργαλείων για 
έρευνες   
Δελτίο Τύπου: Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: νέα στρατηγική για την πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων, την εξάρθρωση των εγκληματικών επιχειρηματικών μοντέλων, την 
προστασία και την ενδυνάμωση των θυμάτων  
Ενημερωτικό δελτίο: Αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος 
Ενημερωτικό δελτίο: Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
Ανακοίνωση σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος 
για την περίοδο 2021-2025  
Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για 
την περίοδο 2021-2025  
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την πλατφόρμα EMPACT, το εμβληματικό 
μέσο της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου και του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος  
Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για 
συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ιντερπόλ  
________________________________________________________________________________ 

23. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη 
στήριξη δραστηριοτήτων εθελοντισμού των νέων 

Βρυξέλλες,  15 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στηρίζει τους 
νέους και τις νέες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε 
διάφορους τομείς, από την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη έως τη στήριξη της 
δράσης για την υγεία και το περιβάλλον, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Η φετινή 
προτεραιότητα θα είναι η υγεία και θα κινητοποιηθούν εθελοντές για να εργαστούν σε έργα που 
έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, και την ανάκαμψη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1725/IP_21_17
25_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
Ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 

24. Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μετά τη συμφωνία του Κοτονού για τη νέα συμφωνία 
εταιρικής σχέσης ΕΕ/Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού 

Βρυξέλλες,  15 Απριλίου 2021 

Η μονογράφηση της νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 
των μελών του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (OACPS, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1723
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1724
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_empact_the_eu_flagship_instrument_for_cooperation_to_fight_organised_and_serious_international_crime_swd-2021-74_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_recommendation_for_a_council_decision_com-2021-177-1_en.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1725/IP_21_1725_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1725/IP_21_1725_EL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e3db90e7-8ac5-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-198453841
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_el
https://europa.eu/youth/solidarity_el
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παλαιότερα γνωστή ως ομάδα κρατών ΑΚΕ) από τους επικεφαλής διαπραγματευτές, την επίτροπο 
Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων Γιούτα Ουρπιλάινεν και τον υπουργό Εξωτερικών του Τόγκο Robert 
Dussey, σηματοδοτεί την επίσημη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μετά τη συμφωνία του 
Κοτονού, θέτοντας το πλαίσιο για την πολιτική, οικονομική και τομεακή συνεργασία για τα 
επόμενα είκοσι έτη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1552/IP_21_15
52_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ/Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού 
________________________________________________________________________________ 

25. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ/Αφρικής-
Καραϊβικής-Ειρηνικού 

Βρυξέλλες,  15 Απριλίου 2021 

Τι είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ/Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού και τι αφορά; 
Η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα πλαίσια 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων. Ενώνει πάνω από 1,5 δισ. ανθρώπους σε 
τέσσερις ηπείρους. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρική σχέση συνδέει την ΕΕ με 79 χώρες της Αφρικής, 
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.  Η συνεργασία μας είναι ευρεία και βασίζεται στις αξίες και τις 
φιλοδοξίες που φέρνουν πιο κοντά την ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρική 
σχέση επικεντρώνεται στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη στις χώρες ΑΚΕ. Η δράση μας περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: τον 
πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία για την ανάπτυξη και το εμπόριο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1553/QAN
DA_21_1553_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ/Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Οι Ευρωπαίοι επέλεξαν το νέο κέρμα των 2 ευρώ για τα 35 χρόνια του προγράμματος 
Erasmus+ 
 
Βρυξέλλες,  15 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε το σχέδιο που επελέγη με δημόσια ψηφοφορία για το αναμνηστικό 
κέρμα των 2 ευρώ που θα εκδοθεί για την 35η επέτειο του προγράμματος Erasmus+. Το σχέδιο 
του Χοακίν Χιμένεθ κέρδισε την ψηφοφορία με 22.000 ψήφους. Τα κράτη της ευρωζώνης θα 
πρέπει τώρα να ολοκληρώσουν τα επόμενα βήματα ώστε να προχωρήσουν στην κοπή και την 
έκδοση του κέρματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1552/IP_21_1552_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1552/IP_21_1552_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1553
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/negotiated-agreement-text-initialled-by-eu-oacps-chief-negotiators-20210415_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1553/QANDA_21_1553_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1553/QANDA_21_1553_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/negotiated-agreement-text-initialled-by-eu-oacps-chief-negotiators-20210415_en.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/images/erasmus-coin-contest-winner-2021.png
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Για τον διαγωνισμό αυτό υποβλήθηκαν πάνω από 70 σχέδια, από τα οποία η κριτική επιτροπή 
επέλεξε έξι που τέθηκαν σε δημόσια ψηφοφορία τον Μάρτιο. Πάνω από 72.000 άτομα ψήφισαν 
για να επιλέξουν το σχέδιο που, κατά τη γνώμη τους, αντιπροσωπεύει και τιμά με τον καλύτερο 
τρόπο την επιτυχία του προγράμματος Erasmus.  
 
Το Erasmus+ αποτελεί μια από τις πιο σπουδαίες πρωτοβουλίες της ΕΕ, μια πραγματική 
ευρωπαϊκή επιτυχία. Από το 1987 που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα, 10 εκατ. άνθρωποι έχουν 
λάβει μέρος σε αυτό.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1761/MEX_
21_1761_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Η Επιτροπή εκδίδει νέα έγγραφα καθοδήγησης και αποφάσεις για να διευκολύνει την 
έναρξη λειτουργίας του InvestEU 
 
Βρυξέλλες,  15 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή εξέδωσε διάφορες εκτελεστικές πράξεις και έγγραφα καθοδήγησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU.  
 
Πρώτον, οι επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες ώστε 
να λάβουν στήριξη από το Ταμείο InvestEU. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές τώρα υπόκεινται 
σε δίμηνη προθεσμία μη διατύπωσης αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, προτού αρχίσουν να ισχύουν.  
 
Δεύτερον, στην καθοδήγηση για τον έλεγχο βιωσιμότητας περιγράφεται λεπτομερώς το πώς οι 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις τρεις διαστάσεις των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη βιωσιμότητα: κλιματική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική. Τις προσεχείς εβδομάδες, η καθοδήγηση θα συμπληρωθεί με 
πρόσθετη καθοδήγηση για την παρακολούθηση του κλίματος και του περιβάλλοντος.  
 
Τρίτον, με την εκτελεστική απόφαση για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης InvestEU 
θεσπίζονται απλουστευμένοι κανόνες λειτουργίας της εύκολα προσβάσιμης βάσης δεδομένων 
για επενδυτικές ευκαιρίες στην ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1761/MEX_
21_1761_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
28. «Εμβολιασμός και Παραπληροφόρηση»  
Πρόσκληση σε Διαδικτυακό Διάλογο με τους πολίτες. 
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021, 17.00 - 18.30 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1761/MEX_21_1761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1761/MEX_21_1761_EN.pdf
https://europa.eu/investeu/home_en
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/about-investeu-fund_en
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/about-investeu-fund_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1761/MEX_21_1761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1761/MEX_21_1761_EN.pdf
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Αθήνα, 15 Απριλίου 2021 

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συζήτηση 
με θέμα την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις σε σχέση με τον εμβολιασμό την εποχή 
της πανδημίας COVID-19.  
  
Η εκδήλωση, που είναι ανοιχτή για το κοινό, έχει στόχο να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να 
ενημερωθούν από αξιόπιστες και επιστημονικές πηγές για τους κινδύνους που δημιουργούν για 
την δημόσια και την ατομική υγεία η αναληθής ή η λανθασμένη πληροφόρηση και οι ψευδείς 
ειδήσεις.  Στην συζήτηση συμμετέχουν στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και των 
υπηρεσιών Υγείας και Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στελέχη της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Οι ομιλητές ασχολούνται ενεργά με την 
αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και της παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία.  
 
Βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ : 
https://ec.europa.eu/greece/sites/default/files/432c1_prog_gr.pdf 
 
#UnitedAgainstCoronavirus #EUdialogues 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
μειώθηκαν κατά 13,3 % το 2020 

Βρυξέλλες,  16 Απριλίου 2021 

Το 2020, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των επιχειρήσεων που καλύπτονται από το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ μειώθηκαν κατά 13,3 % σε σύγκριση με το 2019. 
Η συνολική αυτή μείωση είναι αποτέλεσμα της μείωσης κατά 11,2 % των εκπομπών από 
σταθερές εγκαταστάσεις και της εξαιρετικά μεγάλης πτώσης της τάξης του 64,1 % που σημείωσαν 
οι εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών.  

Οι εκπομπές του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψαν πτώση 14,9 %, η οποία 
αντικατοπτρίζει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού λόγω της πανδημίας, αλλά και τη 
μετάβαση της ηλεκτροπαραγωγής από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο και την αντικατάσταση των 
ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1803/MEX_
21_1803_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/greece/sites/default/files/432c1_prog_gr.pdf
https://ec.europa.eu/greece/sites/default/files/432c1_prog_gr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1803/MEX_21_1803_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1803/MEX_21_1803_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα του ΣΕΔΕ για το 2020 είναι διαθέσιμες εδώ.  
Τα κοινοποιηθέντα από τις επιχειρήσεις και επαληθευμένα δεδομένα εκπομπών για το 2020 είναι 
διαθέσιμα στον ιστότοπο του ημερολογίου συναλλαγών της ΕΕ.  
________________________________________________________________________________ 
 
30. Καταναλωτικά δάνεια: Πάνω από το ένα τρίτο των ιστοτόπων που εξετάστηκαν ενδέχεται 
να παραβαίνουν τον νόμο 

Βρυξέλλες,  16 Απριλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσίευσαν τα 
αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής επισκόπησης 118 ιστοτόπων που παρέχουν καταναλωτικά 
δάνεια μέσω διαδικτύου. Στόχος της επισκόπησης ήταν να ελεγχθούν οι προσφορές μέσω 
συσκευών όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα και να ελεγχθεί κατά πόσον οι έμποροι τηρούν 
τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τις τυποποιημένες 
πληροφορίες που παρέχουν οι διαδικτυακές διαφημίσεις καταναλωτικών δανείων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1803/MEX_
21_1803_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

31. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: εγκαίνια της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας 

Βρυξέλλες,  19 Απριλίου 2021 

 
Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουν 
εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκαινιάζει την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης, καλώντας όλους τους πολίτες της ΕΕ να συμβάλουν στη διαμόρφωση του 
μέλλοντός τους και του μέλλοντος της Ευρώπης συνολικά. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε 24 
γλώσσες, παρέχοντας στους πολίτες ολόκληρης της Ένωσης τη δυνατότητα να μοιράζονται και να 
ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1764/IP_21_17
64_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  

https://ec.europa.eu/clima/ets/
https://ec.europa.eu/clima/ets/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1803/MEX_21_1803_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1803/MEX_21_1803_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1764/IP_21_1764_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1764/IP_21_1764_EL.pdf
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Ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης 
Ενημερωτικά δελτία σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα και την έναρξη της Διάσκεψης. 
Χάρτης της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης; 
________________________________________________________________________________ 

32. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη 
διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2021 

 
Ποιος είναι ο στόχος της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας;  
Η πλατφόρμα αποτελεί τον κεντρικό κόμβο αυτής της δημοκρατικής άσκησης, παρέχοντας στους 
πολίτες τη δυνατότητα να πρωτοστατήσουν σε μια συζήτηση σχετικά με τα θέματα που τους 
αφορούν και τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. 

Η ψηφιακή πλατφόρμα συγκεντρώνει, σε ένα σημείο, όλες τις συμβολές των πολιτών — είτε 
αναρτήθηκαν διαδικτυακά είτε διατυπώθηκαν στο πλαίσιο εκδηλώσεων. Οι συμβολές από όλες 
τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης θα συλλέγονται και θα δημοσιεύονται καθ' όλη τη διάρκεια της 
Διάσκεψης μέσω της πλατφόρμας. 

Στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή, να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των πολιτών και 
να διασφαλιστούν τόσο η προσβασιμότητα όσο και η διαφάνεια της Διάσκεψης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1765/QAN
DA_21_1765_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

33. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 

Βρυξέλλες,  19 Απριλίου 2021 

https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_1821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_1822
https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1765/QANDA_21_1765_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1765/QANDA_21_1765_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1764
https://futureu.europa.eu/
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα («κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα»), οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη 
μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τη στήριξη της οικονομικής 
ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιοχών στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν 
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα αποτελούν την πρώτη 
δέσμη κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αναθεωρούνται μετά την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την ευρωπαϊκή βιομηχανική και ψηφιακή στρατηγική. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1825/IP_21_18
25_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

34. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αυστρία εξασφαλίζουν εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 για 
τα Δυτικά Βαλκάνια 

Βρυξέλλες,  20 Απριλίου 2021 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αυστρία ανακοινώνουν τη σύναψη συμφωνιών για την παράδοση 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι 651.000 δόσεις BioNTech/Pfizer 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαμοιραστούν με τη βοήθεια της 
Αυστρίας. Η πρώτη παράδοση σε όλους τους εταίρους στην περιοχή αναμένεται τον Μάιο, με 
τακτικές παρτίδες να συνεχίζονται έως τον Αύγουστο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1826/IP_21_18
26_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παγκόσμια αντίδραση στον κορωνοϊό 
________________________________________________________________________________ 

35. Νέο κέντρο γνώσης της Επιτροπής για τη γεωσκόπηση που αποσκοπεί στην περαιτέρω 
ενίσχυση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής 

Βρυξέλλες,  20 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα κέντρο γνώσης για τη γεωσκόπηση που αποσκοπεί στη 
μέγιστη αξιοποίηση των γνώσεων που παράγονται από τη γεωσκόπηση, ιδίως από το ευρωπαϊκό 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1825/IP_21_1825_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1825/IP_21_1825_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1826/IP_21_1826_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1826/IP_21_1826_EL.pdf
https://global-response.europa.eu/index_el
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/earthobservation_en
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πρόγραμμα Copernicus, στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η 
στήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, ιδίως 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ψηφιακού Θεματολογίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1770/IP_21_17
70_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νέο κέντρο γνώσης της Επιτροπής για τη γεωσκόπηση 
Διαστημική πολιτική της ΕΕ 
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Διαστημικό Πρόγραμμα 
Πρόγραμμα Copernicus 
________________________________________________________________________________ 

36. Οδική ασφάλεια: 4 000 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ το 
2020, ενώ το ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα μειώνεται σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα 

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα προκαταρκτικά αριθμητικά στοιχεία για τους θανάτους 
από τροχαία δυστυχήματα το 2020. Εκτιμάται ότι πέρυσι σκοτώθηκαν 18 800 άτομα σε τροχαία 
δυστυχήματα, μια πρωτοφανή ετήσια μείωση της τάξης του 17 % σε σύγκριση με το 2019. Αυτό 
σημαίνει ότι σχεδόν 4 000 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ το 2020 
σε σύγκριση με το 2019. Η μείωση του όγκου της κυκλοφορίας, ως αποτέλεσμα της πανδημίας 
COVID-19, είχε σαφή αντίκτυπο, αν και μη μετρήσιμο, στον αριθμό των θανάτων από τροχαία 
δυστυχήματα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1767/IP_21_17
67_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στατιστικά του 2020 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 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Παρατείνεται ως τα τέλη Δεκεμβρίου η απαλλαγή των εισαγωγών ιατρικού εξοπλισμού και 
μέσων ατομικής προστασίας από ΦΠΑ και δασμούς 

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προσωρινή απαλλαγή από τελεωνειακούς δασμούς και 
φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των εισαγωγών από τρίτες χώρες ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και εξοπλισμού ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται στη μάχη κατά του 
κορονοϊού. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1770/IP_21_1770_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1770/IP_21_1770_EL.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/earthobservation_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2449
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2449
https://www.copernicus.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1767/IP_21_1767_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1767/IP_21_1767_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety-statistics-2020_el
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_el
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-waiving-vat-and-customs-duties-vital-medical-equipment_en
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Με την απόφαση παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η απαλλαγή από τελωνειακούς 
δασμούς και ΦΠΑ που ίσχυε ήδη βάσει ήδη υφιστάμενης εξαίρεσης, η οποία επρόκειτο να λήξει 
στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Η παράταση λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις που εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της πανδημίας της COVID-19, καθώς και το 
γεγονός ότι οι εισαγωγές των εν λόγω αγαθών παραμένουν σημαντικές. Το μέτρο θα συνεχίσει να 
στηρίζει οικονομικά τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό όπως μάσκες 
και αναπνευστήρες στο ιατρικό προσωπικό και στους ασθενείς.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1846/MEX_
21_1846_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την απόφαση είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-waiving-vat-and-
customs-duties-vital-medical-equipment_en 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Ο πρώτος υπερυπολογιστής παγκόσμιας κλάσης της ΕΕ εγκαινιάζεται στη Σλοβενία 

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με την Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική 
Υψηλών Επιδόσεων (EuroHPC) και την κυβέρνηση της Σλοβενίας θα εγκαινιάσουν τον 
υπερυπολογιστή Vega σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. 
Πρόκειται για τον πρώτο υπερυπολογιστή της ΕΕ, του οποίου η προμήθεια έγινε από κοινού με 
κονδύλια της ΕΕ και κρατών μελών, μέσω κοινής επένδυσης 17,2 εκατ. ευρώ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1846/MEX_
21_1846_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

39. Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα 

Βρυξέλλες,  21 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη προσωρινή συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, όντας ένα από τα βασικά 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θεσμοθετεί τη δέσμευση της ΕΕ για επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών 
εκπομπών αερίων κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η 
συμφωνία αυτή για τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα αποτελεί βασικό ορόσημο για την Επιτροπή 
φον ντερ Λάιεν, καθώς υλοποιεί μια από τις δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στις πολιτικές 
κατευθύνσεις της προέδρου τον Ιουλίου του 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1828/IP_21_18
28_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1846/MEX_21_1846_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1846/MEX_21_1846_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-waiving-vat-and-customs-duties-vital-medical-equipment_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-waiving-vat-and-customs-duties-vital-medical-equipment_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-waiving-vat-and-customs-duties-vital-medical-equipment_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/home
https://eurohpc-ju.europa.eu/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1846/MEX_21_1846_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1846/MEX_21_1846_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1828/IP_21_1828_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1828/IP_21_1828_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» 
________________________________________________________________________________ 

40. Νέοι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη – Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  21 Απριλίου 2021 

Ευρετήριο: 
1. Νέο κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) 
2. Συντονισμένο σχέδιο – Επικαιροποίηση 2021 
3. Νέος κανονισμός για τα μηχανήματα 
4. Επόμενα στάδια 

Νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ΤΝ 
Γιατί πρέπει να ρυθμίσουμε τη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης; 
Τα δυνητικά οφέλη της ΤΝ για τις κοινωνίες μας είναι πολλαπλά, από τη βελτιωμένη ιατρική 
περίθαλψη έως την καλύτερη εκπαίδευση. Η ΕΕ, αντιμετωπίζοντας την ταχεία τεχνολογική 
ανάπτυξη της ΤΝ, πρέπει να δράσει ως ενιαίο σύνολο για να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες. Ενώ 
για τα περισσότερα συστήματα ΤΝ ο κίνδυνος θα είναι χαμηλός έως μηδενικός, ορισμένα 
συστήματα ΤΝ δημιουργούν κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την αποφυγή 
ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, η αδιαφάνεια πολλών αλγορίθμων μπορεί να 
δημιουργήσει αβεβαιότητα και να παρεμποδίσει την αποτελεσματική επιβολή της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1683/QAN
DA_21_1683_EL.pdf  
________________________________________________________________________________ 

41. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες και 
δράσεις για την αριστεία και την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη 

Βρυξέλλες,  21 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες και δράσεις με στόχο να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος 
κόμβος αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Ο συνδυασμός του πρώτου νομικού πλαισίου για 
την ΤΝ στην ιστορία και ενός νέου συντονισμένου σχεδίου με τα κράτη μέλη θα εγγυάται την 
ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας 
παράλληλα την αποδοχή της ΤΝ, τις επενδύσεις και την καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι νέοι 
κανόνες για τα μηχανήματα θα συμπληρώσουν την εν λόγω προσέγγιση, προσαρμόζοντας τους 
κανόνες ασφαλείας ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών/χρηστριών στη νέα 
πολυδύναμη γενιά προϊόντων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1683#1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1683#2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1683#3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1683#4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1683/QANDA_21_1683_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1683/QANDA_21_1683_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709090
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709090
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709091
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1682/IP_21_16
82_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Νέοι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Νέοι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη — Σελίδα πληροφοριών 
Ανακοίνωση για την προώθηση της ευρωπαϊκής προσέγγισης της τεχνητής νοημοσύνης 
Κανονισμός για την ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
Νέο συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη 
Κανονισμός για τα μηχανολογικά προϊόντα 
Έργα τεχνητής νοημοσύνης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

42. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο 
πρωτοβουλίες πολιτών 

Βρυξέλλες,  21 Απριλίου 2021 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών 
(ΕΠΠ) με τίτλους «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» και «Πράσινες στέγες». 

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» 
[«Civil Servant Exchange Program (CSEP)»] καλούν την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα 
ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι να προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους 
επαγγελματική πείρα σε παρόμοια υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος για περίοδο 2 έως 12 μηνών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1823/IP_21_18
23_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
«Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» 
«Πράσινες στέγες» 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία # EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 

43. Βιώσιμη χρηματοδότηση και ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για 
να διοχετεύσει χρήματα σε βιώσιμες δραστηριότητες 

Βρυξέλλες,  21 Απριλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό τη 
βελτίωση της ροής χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η σημερινή δέσμη μέτρων θα είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη 
κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, καθώς παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1682/IP_21_1682_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1682/IP_21_1682_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1683
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_el
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709089
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709090
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709091
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709109
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1823/IP_21_1823_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1823/IP_21_1823_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/home_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
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αναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις τους προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Η ΕΕ θα αποκτήσει έτσι ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον καθορισμό 
προτύπων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. 

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει: 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1804/IP_21_18
04_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ταξινομία της ΕΕ — Υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις 
εταιρείες, προτιμήσεις βιωσιμότητας και καθήκοντα καταπιστευματοδόχου  
Κατ' εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ  
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Κατ' εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την ταξινομία για το κλίμα 
και τροποποιήσεις των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με καθήκοντα 
καταπιστευματοδόχου και τις επενδυτικές και ασφαλιστικές συμβουλές 
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Πρόταση οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις 
εταιρείες 
Ενημερωτικό δελτίο — Δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του Απριλίου του 2021 
Δικτυακός τόπος της ΓΔ FISMA για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Καίριο βήμα προς το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό: Τα κράτη μέλη συμφωνούν επί των 
τεχνικών προδιαγραφών 
 
Βρυξέλλες,  22 Απριλίου 2021 

Ένα μήνα μετά την πρόταση της Επιτροπής για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, οι 
εκπρόσωποι των κρατών μελών στο δίκτυο eHealth συμφώνησαν επί κατευθυντήριων γραμμών 
που περιγράφουν τις κύριες τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του συστήματος. 
Πρόκειται για καίριο βήμα προς τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής σε επίπεδο ΕΕ. 
Παράλληλα, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να αναπτύξουν άμεσα τις απαιτούμενες τεχνικές 
λύσεις σε εθνικό επίπεδο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1888/MEX_
21_1888_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1883/IP_21_18
83_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την πρώτη επίσημη υποβολή σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από την Πορτογαλία 
 
Βρυξέλλες,  22 Απριλίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1804/IP_21_1804_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1804/IP_21_1804_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1806
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1806
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-communication-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_el
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1888/MEX_21_1888_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1888/MEX_21_1888_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1883
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1883/IP_21_1883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1883/IP_21_1883_EN.pdf
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Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε : «Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη οι 
εκστρατείες εμβολιασμού επιταχύνονται. Παράλληλα, τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικό να 
ξεκινήσει το NextGenerationEU. Η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση 
της υγειονομικής κατάστασης στο πεδίο. Χαιρετίζω το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της 
Πορτογαλίας, το πρώτο που υποβλήθηκε επίσημα στην Επιτροπή. Η υποβολή σηματοδοτεί την 
έναρξη μιας νέας φάσης στη διαδικασία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή προσβλέπει στην αξιολόγηση του πορτογαλικού σχεδίου, το οποίο 
εστιάζει στην ανθεκτικότητα, την κλιματική και ψηφιακή μετάβαση και περιλαμβάνει έργα σε 
όλους σχεδόν τους εμβληματικούς ευρωπαϊκούς τομείς. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε 
στενά με τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσουμε να καταρτίσουν σχέδια υψηλής ποιότητας. Στόχος 
μας παραμένει η έγκριση όλων των σχεδίων έως το καλοκαίρι. Για να πραγματοποιηθούν οι 
πρώτες πληρωμές, πρέπει όλα τα κράτη μέλη να έχουν εγκρίνει την απόφαση για τους ιδίους 
πόρους. Είμαι πεπεισμένη ότι όλα θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως το καλοκαίρι».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1888/MEX_
21_1888_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1869/IP_21_18
69_EN.pdf 
 
και οι σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1870/QAN
DA_21_1870_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 
46. Η ΕΕ χορηγεί 507 εκατ. ευρώ σε κορυφαίους ερευνητές για καινοτόμα έργα 
 
Βρυξέλλες,  22 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές και τις νικήτριες του διαγωνισμού του 2020 για τις 
επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ). Συνολικά 209 
κορυφαίοι ερευνητές και ερευνήτριες από όλη την Ευρώπη θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 
507 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Το έργο τους θα ρίξει φως σε διάφορα 
θέματα, όπως η σχέση της παχυσαρκίας με τον καρκίνο του παγκρέατος, οι απειλές από ιούς της 
άγριας φύσης, τα μικροκυκλώματα υπολογιστών με νευρωνικά δίκτυα που προσομοιάζουν στον 
εγκέφαλο, και νέοι τρόποι για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτηρίων του μέλλοντος.  
 
Τα νέα ερευνητικά προγράμματα δεν διευρύνουν μόνο τη γνωστική βάση της Ευρώπης, αλλά θα 
οδηγήσουν και στη δημιουργία περίπου 1.900 νέων θέσεων εργασίας για μεταδιδακτορικούς 
υπότροφους, διδακτορικούς φοιτητές και λοιπό ερευνητικό προσωπικό.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_1888/MEX_2
1_1888_EN.pdf 
 
Ο πλήρης κατάλογος των επιλεγέντων έργων είναι διαθέσιμος εδώ : 
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2020-adg-results-all-domains.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1888/MEX_21_1888_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1888/MEX_21_1888_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1869/IP_21_1869_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1869/IP_21_1869_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1870
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1870/QANDA_21_1870_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1870/QANDA_21_1870_EN.pdf
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-2020-advanced-grants-examples
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_1888/MEX_21_1888_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_1888/MEX_21_1888_EN.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2020-adg-results-all-domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2020-adg-results-all-domains.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ :  
https://erc.europa.eu/news/erc-2020-advanced-grants-results 
________________________________________________________________________________ 

47. Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την πρώτη επίσημη υποβολή σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Πορτογαλία 

Βρυξέλλες,  22 Απριλίου 2021 

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: 
«Βλέπουμε ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εκστρατείες εμβολιασμού επιταχύνονται. Παράλληλα, 
τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικό να ξεκινήσει το NextGenerationEU. Η οικονομική ανάκαμψη 
πρέπει να συμβαδίζει με απτή βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης. Χαιρετίζω το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας, το πρώτο που υποβλήθηκε επίσημα στην 
Επιτροπή. Η υποβολή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στη διαδικασία υλοποίησης του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή προσβλέπει στην αξιολόγηση του 
πορτογαλικού σχεδίου, το οποίο εστιάζει στην ανθεκτικότητα, στην κλιματική και ψηφιακή 
μετάβαση και περιλαμβάνει έργα σε όλους σχεδόν τους εμβληματικούς ευρωπαϊκούς τομείς. Θα 
συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εντατικά με τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσουμε να 
καταρτίσουν σχέδια υψηλής ποιότητας. Στόχος μας παραμένει η έγκριση όλων των σχεδίων έως 
το καλοκαίρι. Για να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές, πρέπει όλα τα κράτη μέλη να έχουν 
εγκρίνει την απόφαση για τους ιδίους πόρους. Είμαι πεπεισμένη ότι όλα θα έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή έως το καλοκαίρι.» 

Το σχέδιο που υπέβαλαν οι πορτογαλικές αρχές είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-
construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται εντατικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη για να τα 
βοηθήσει να καταρτίσουν σχέδια υψηλής ποιότητας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1869/IP_21_18
69_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό Δελτίο για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Κατανομή επιχορηγήσεων 
Κανονισμός για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
Ιστότοπος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ιστότοπος της Ειδικής Ομάδας για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 
________________________________________________________________________________ 

48. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το βραβείο Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 

Βρυξέλλες,  23 Απριλίου 2021 

Ποιος είναι ο στόχος των βραβείων Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους;  

https://erc.europa.eu/news/erc-2020-advanced-grants-results
https://erc.europa.eu/news/erc-2020-advanced-grants-results
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1869/IP_21_1869_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1869/IP_21_1869_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1870
https://ec.europa.eu/info/files/rrf-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-grants-allocation-member-state_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_el
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Τα πρώτα βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους θα προβάλουν ορθές πρακτικές, 
παραδείγματα και έννοιες που αποτυπώνουν με σαφήνεια τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους: βιωσιμότητα, αισθητική και συμπερίληψη. Τα παραδείγματα αυτά πρέπει είτε να 
έχουν υλοποιηθει ήδη είτε — εάν προέρχονται από σπουδαστές και νέους επαγγελματίες (έως 30 
ετών) — να προετοιμάζουν το έδαφος για το μέλλον. 
Τα βραβεία θα πρέπει να αναδεικνύουν τους βασικούς πυλώνες της πρωτοβουλίας και, ως εκ 
τούτου, να αποτελούν πηγή έμπνευσης για την περαιτέρω ανάπτυξή της. 
 
Ποια είδη έργων είναι επιλέξιμα; 
Το βραβείο Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους θα επιβραβεύσει παραδείγματα που υπάρχουν ήδη 
ή νέες ιδέες και έννοιες σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1865/QAN
DA_21_1865_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
Σελίδα βραβείων 
________________________________________________________________________________ 

49. Ευρωβαρόμετρο: Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από το περασμένο 
καλοκαίρι 

Βρυξέλλες,  23 Απριλίου 2021 

Την περίοδο αυτή που η καθημερινότητα των Ευρωπαίων επηρεάστηκε από την πανδημία του 
κορονοϊού, εδώ και πάνω από ένα έτος, η στάση τους απέναντι στην ΕΕ παραμένει θετική, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου τακτικού Ευρωβαρόμετρου που διενεργήθηκε τον 
Φεβρουάριο-Μάρτιο 2021. 

Η εικόνα της ΕΕ και η εμπιστοσύνη σε αυτή ενισχύθηκαν και ανέρχονται στα υψηλότερα ποσοστά 
τους εδώ και πάνω από μία δεκαετία. 
Οι Ευρωπαίοι πολίτες ξεχωρίζουν την υγεία και την οικονομική κατάσταση ως τις δύο κορυφαίες 
ανησυχίες τους τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
 
Σύμφωνα με την έρευνα σημειώθηκε επίσης αύξηση της ανησυχίας για την παρούσα κατάσταση 
των εθνικών οικονομιών: το 69% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η κατάσταση είναι επί του 
παρόντος «κακή» και το 61% των Ευρωπαίων εξέφρασε τον φόβο ότι η οικονομία της χώρας τους 
θα ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας «το 2023 ή αργότερα». 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1867/IP_21_18
67_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 94 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1865/QANDA_21_1865_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1865/QANDA_21_1865_EL.pdf
https://europa.eu/new-european-Μπάουχαους/index_el
https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1867/IP_21_1867_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1867/IP_21_1867_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2355
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50. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση για δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα η οποία εντάσσεται στον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης 

Βρυξέλλες,  26 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασής της για νέα δανειακή διευκόλυνση του 
δημόσιου τομέα. Μ' αυτόν τον τρόπο έχει σημειωθεί συμφωνία επί όλων των προτάσεων που 
αφορούν τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και εκκρεμεί η τελική έγκρισή τους από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
Η διευκόλυνση απευθύνεται ειδικά σε οντότητες του δημόσιου τομέα, δημιουργώντας όρους 
προτιμησιακής δανειοδότησης για έργα που δεν παράγουν επαρκή έσοδα ώστε να είναι 
οικονομικά βιώσιμα. Αποτελείται από συνδυασμό επιχορηγήσεων (1,5 δισ. ευρώ) από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και δανείων (10 δισ. ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ). Η στήριξη μέσω επιχορηγήσεων θα προστίθεται στο δάνειο της ΕΤΕπ, θα μειώνει την 
οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων και θα αυξάνει την ελκυστικότητα των σχετικών 
επενδύσεων. Θα παρέχεται στους δικαιούχους συμβουλευτική υποστήριξη, μέσω του 
συμβουλευτικού κόμβου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του InvestEU. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1935/IP_21_19
35_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την οριστικοποίηση των σχεδίων 
ανάκαμψης στο πλαίσιο του NextGenerationEU 
 
Βρυξέλλες,  27 Απριλίου 2021 

Η δήλωση της Προέδρου είναι διαθέσιμη σε βίντεο  στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά και 
σε γραπτό κείμενο στα αγγλικά, τα γαλλικά  και τα γερμανικά. 
Ο εμβολιασμός επιταχύνεται σε όλη την Ευρώπη. 
Τώρα επιβάλλεται να ανακάμψει γρήγορα και η οικονομία μας, η οποία επλήγη σφοδρά από την 
πανδημία. 
Μόλις εισήλθαμε σε μια φάση κρίσιμη για την ανάκαμψή μας και για το μέλλον της Ένωσής μας. 
Έχουμε 750 δισ. ευρώ από το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU, τα οποία πρέπει να 
επενδύσουμε γρήγορα. 
Έτσι θα τονώσουμε τις οικονομίες μας, θα τροφοδοτήσουμε την μοναδική ενιαία αγορά μας και 
θα δώσουμε στην Ευρώπη τη δυνατότητα να βγει δυνατότερη από την κρίση. 
Αυτή τη στιγμή, οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ οριστικοποιούν τα εθνικά τους σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_1988/
STATEMENT_21_1988_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1935/IP_21_1935_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1935/IP_21_1935_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204953
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204954
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204955
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1988
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_1988
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_21_1988
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_1988/STATEMENT_21_1988_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_1988/STATEMENT_21_1988_EN.pdf
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52. Διαχείριση της μετανάστευσης: Νέα στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές και 
την επανένταξη 

Βρυξέλλες,  27 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την οικειοθελή επιστροφή και την 
επανένταξη. Η στρατηγική προωθεί την οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη ως αναπόσπαστο 
μέρος ενός κοινού συστήματος της ΕΕ για τις επιστροφές, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο στο 
πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Καθορίζει πρακτικά μέτρα για 
την ενίσχυση του νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου για τις οικειοθελείς επιστροφές από την 
Ευρώπη και από τις χώρες διέλευσης, τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων επιστροφής 
και επανένταξης, τη δημιουργία καλύτερων δεσμών με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την 
ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες-εταίρους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1931/IP_21_19
31_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία: Στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Το ενωσιακό πλαίσιο για την παροχή 
συμβουλών σε θέματα επιστροφής και το εργαλείο βοήθειας για την επανένταξη 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη 
_______________________________________________________________________________ 

53. Νέα στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη: Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  27 Απριλίου 2021 

Τι παρουσιάζει η Επιτροπή; 
Η Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την οικειοθελή επιστροφή και την 
επανένταξη με στόχο την προώθηση της οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης ως 
αναπόσπαστο μέρος ενός κοινού συστήματος της ΕΕ για τις επιστροφές και τη βελτίωση της 
συνολικής αποτελεσματικότητας της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, που αποτελούν βασικούς 
στόχους στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η στρατηγική 
προσδιορίζει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και προτείνει πρακτικά μέτρα, τα 
οποία βασίζονται σε 7 πυλώνες, για την ενίσχυση του νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου για 
τις οικειοθελείς επιστροφές από την Ευρώπη και από τις χώρες διέλευσης, τη βελτίωση της 
ποιότητας των προγραμμάτων επιστροφής και επανένταξης, τη δημιουργία καλύτερων δεσμών 
με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες-εταίρους. Η 
στρατηγική βασίζεται επίσης σε πρωτοβουλίες που είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα έτη και 
στην πείρα που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση εθνικών και κοινών προγραμμάτων 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης προγραμμάτων, καθώς σε χρηματοδοτούμενες από 
την ΕΕ πρωτοβουλίες στις χώρες-εταίρους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1932/QAN
DA_21_1932_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1931/IP_21_1931_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1931/IP_21_1931_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-swd-2021-121_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1932
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1932/QANDA_21_1932_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1932/QANDA_21_1932_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Διαχείριση της μετανάστευσης: Νέα στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς 
επιστροφές και την επανένταξη 
Ανακοίνωση: Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Το πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή συμβουλών 
σε θέματα επιστροφής και το εργαλείο βοήθειας για την επανένταξη 
________________________________________________________________________________ 

54. Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: η Γερμανία και η Ελλάδα υποβάλλουν 
επίσημα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2021 

Η Επιτροπή έλαβε επίσημα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τη Γερμανία και την 
Ελλάδα. Τα σχέδια αυτά καθορίζουν τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα δημόσιων επενδύσεων που 
σχεδιάζει να υλοποιήσει κάθε κράτος μέλος με τη στήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RRF). 

Ο RRF είναι το κύριο εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, του σχεδίου της ΕΕ για να εξέλθει 
ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19. Θα διαθέσει έως και 672,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων (σε τιμές 2018). Το ποσό αυτό κατανέμεται σε επιχορηγήσεις 
συνολικού ύψους 312,5 δισ. ευρώ και 360 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων. Ο RRF θα 
διαδραματίσει καίριο ρόλο βοηθώντας την Ευρώπη να βγει ισχυρότερη από την κρίση και 
διασφαλίζοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1990/IP_21_19
90_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό Δελτίο για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Κατανομή επιχορηγήσεων 
Κανονισμός για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ιστότοπος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ιστότοπος της Ειδικής Ομάδας για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Το διαστημικό πρόγραμμα έτοιμο για απογείωση 
 
Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2021 

H Επιτροπή χαιρετίζει την έκδοση του κανονισμού για το διάστημα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την οποία επισφραγίστηκε η σχετική πολιτική συμφωνία που 
επετεύχθη τον Δεκέμβριο του 2020.  
 
Με 14,88 δισ. ευρώ, το διαστημικό πρόγραμμα διαθέτει τον υψηλότερο μέχρι τώρα 
προϋπολογισμό για το διάστημα και περιλαμβάνει όλες τις διαστημικές δραστηριότητες της ΕΕ σε 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/•%09https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1931
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-swd-2021-121_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1990/IP_21_1990_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1990/IP_21_1990_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1870
https://ec.europa.eu/info/files/rrf-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-grants-allocation-member-state_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2449
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2449
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έναν ενιαίο κανονισμό. Το διαστημικό πρόγραμμα θα εξασφαλίσει τη συνέχεια και την εξέλιξη 
των τριών υπαρχόντων εμβληματικών προγραμμάτων Galileo, Copernicus και EGNOS.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2005/MEX_
21_2005_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1992/IP_21_1
992_EN.pdf 
και το ενημερωτικό δελτίο για το διαστημικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/system/files/2021-04/20210428%20-
%20EU%20Space%20Programme%20Factsheet.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Χρηματοδότηση ρεκόρ ύψους 1,8 δις. 
ευρώ για έργα που προωθούν δικαιώματα και αξίες 
 
Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση σε δύο νέα προγράμματα 
χρηματοδότησης: το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα 
και αξίες». 
Ο προϋπολογισμός και των δύο προγραμμάτων ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-
2027, που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης που διατίθεται για την 
προώθηση των αξιών της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα στην ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2005/MEX_
21_2005_EN.pdf 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για 
τη χρηματοδότηση της δικαιοσύνης εδώ : https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-
consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_el 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: διπλασιασμός των επενδύσεων τη διετία 
2019-2020 
 
Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2021 

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή, την τελευταία διετία, το ποσοστό επενδύσεων 
των πέντε Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατέγραψε σημαντική αύξηση, από 28 % του συνολικού προϋπολογισμού το 2018 σε 56 % στα 
τέλη του 2020.   

Αυτή η σημαντική αύξηση της δαπάνης το 2020 δείχνει ότι, παρά τις εξαιρετικές περιστάσεις 
λόγω της κρίσης του κορονοϊού, η αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη των 
επενδύσεων στις περιφέρειες της Ευρώπης σημειώνει αύξηση. Αυτό εν μέρει οφείλεται στην 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2005/MEX_21_2005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2005/MEX_21_2005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1992
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1992/IP_21_1992_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1992/IP_21_1992_EN.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-programme-overview_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/system/files/2021-04/20210428%20-%20EU%20Space%20Programme%20Factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/system/files/2021-04/20210428%20-%20EU%20Space%20Programme%20Factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2005/MEX_21_2005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2005/MEX_21_2005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_el
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_el
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/annual_2020/implementation_2020_report.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el
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ευελιξία που εισήχθη στη νομοθεσία για την πολιτική συνοχής μέσω των πρωτοβουλιών 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII και CRII +), χάρη στις οποίες τα κράτη 
μέλη μπόρεσαν να ανακατευθύνουν μη δαπανηθέντες πόρους στους τομείς που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Μέσω αυτού του μέτρου, πάνω από 22 δισ. ευρώ 
χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των τομέων της υγείας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της 
απασχόλησης και των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, με 
πρόσθετη δυνατότητα ενωσιακής συγχρηματοδότησης σε ποσοστό 100 %.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2005/MEX_
21_2005_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1936/IP_21_19
36_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Η ΕΟΚΕ προκηρύσσει το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2021 με θέμα τη δράση για το 
κλίμα 
 
Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2021 

Η ΕΟΚΕ θα βραβεύσει έως και πέντε έργα για την προστασία του κλίματος που αναδεικνύουν 
την πολύτιμη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εγκαινίασε τη διαδικασία υποβολής 
υποψηφιοτήτων για το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2021. Επιλέγοντας τη δράση για το 
κλίμα ως θέμα του βραβείου της, η ΕΟΚΕ θα επιβραβεύσει δημιουργικές και καινοτόμες 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της δίκαιης μετάβασης προς μια οικονομία 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.  
 
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν την 
έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο βραβείο μπορούν επίσης να συμμετέχουν ιδιώτες που διαμένουν στην 
ΕΕ. Επιλέξιμες είναι οι πρωτοβουλίες και τα έργα που υλοποιούνται εντός της ΕΕ. 
 
Η προθεσμία για την αποστολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 
(ώρα Βρυξελλών).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη: 
Μονάδα Τύπου της ΕΟΚΕ – Laura Lui, + 32 (0)2 546 91 89, laurairena.lui@eesc.europa.eu 
________________________________________________________________________________ 

59. Βελτίωση της νομοθεσίας: συνένωση δυνάμεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ και 
την προετοιμασία για το μέλλον 

Βρυξέλλες,  29 Απριλίου 2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2005/MEX_21_2005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2005/MEX_21_2005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1936
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1936/IP_21_1936_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1936/IP_21_1936_EN.pdf
mailto:laurairena.lui@eesc.europa.eu


4  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 - 37 
 

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, στην οποία προτείνει 
αρκετές βελτιώσεις στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Για την προώθηση της ανάκαμψης της 
Ευρώπης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ η ΕΕ να νομοθετεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, 
καθιστώντας παράλληλα τη νομοθεσία της καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αύριο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1901/IP_21_19
01_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η ανακοίνωση για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2021 
Ερωταπαντήσεις σχετικά με την ανακοίνωση για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2021 
Η άσκηση απολογισμού του 2019 
Θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας 
Η νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ 
Η διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας» 
Πλατφόρμα «Fit for Future» 
REFIT – για μια απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία 
________________________________________________________________________________ 

60. Βιοτεχνολογία: Η Επιτροπή επιδιώκει ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές 
τεχνικές, καθώς μια μελέτη δείχνει τις δυνατότητες συνεισφοράς των τεχνικών αυτών στη 
βιώσιμη γεωργία και την ανάγκη θέσπισης νέας πολιτικής 

Βρυξέλλες,  29 Απριλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, μελέτη σχετικά με τις 
νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGT). Από τη μελέτη προκύπτει ότι οι NGT, δηλαδή οι τεχνικές 
τροποποίησης του γονιδιώματος ενός οργανισμού, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός 
πιο βιώσιμου συστήματος τροφίμων στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». 

Παράλληλα, στη μελέτη διαπιστώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τους ΓΤΟ, η οποία 
εγκρίθηκε το 2001, δεν είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό όσον αφορά τις εν λόγω 
καινοτόμες τεχνολογίες. Η Επιτροπή θα δρομολογήσει τώρα ευρεία και ανοικτή διαδικασία 
διαβούλευσης προκειμένου να συζητηθεί ο σχεδιασμός νέου νομικού πλαισίου για αυτές τις 
τεχνικές βιοτεχνολογίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1985/IP_21_19
85_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η πλήρης μελέτη, η επιστολή της Επιτροπής προς το Συμβούλιο με την οποία διαβιβάστηκε η 
μελέτη και περιγράφει τις περαιτέρω δράσεις πολιτικής, καθώς και οι ερωτήσεις και απαντήσεις 
διατίθενται εδώ : https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en 

________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-joining-forces-make-better-laws_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1901/IP_21_1901_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1901/IP_21_1901_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-joining-forces-make-better-laws_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1902
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-taking-stock-and-sustaining-our-commitment_en#:~:text=In%20late%202018%2Fearly%202019%2C%20the%20Commission%20took%20stock,other%20EU%20institutions%20as%20well%20as%20Commission%20staff.
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_el#simplifying-eu-laws
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_el
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1985/IP_21_1985_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1985/IP_21_1985_EL.pdf
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en
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61. Ευρωβαρόμετρο: οι πολίτες της ΕΕ στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία με τις χώρες 
εταίρους και τα νέα άτομα για τη μείωση της φτώχειας 

Βρυξέλλες,  29 Απριλίου 2021 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την αναπτυξιακή συνεργασία, 
σχεδόν 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ δηλώνουν ότι είναι σημαντική η δημιουργία εταιρικών σχέσεων 
με χώρες εκτός της ΕΕ με σκοπό τη μείωση της φτώχειας. 

Η παγκόσμια πανδημία δεν έχει επηρεάσει αρνητικά τη στήριξη των πολιτών για τη δράση της ΕΕ 
στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την τάση που 
καταγράφεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, η οποία καταδεικνύει ότι η συνεργασία με τις χώρες 
εταίρους εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1550/IP_21_15
50_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εδώ θα βρείτε ενημερωτικά δελτία ανά χώρα στις εθνικές γλώσσες όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ, καθώς και ενημερωτικά δελτία για τα συνολικά αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ και για τη 
νεολαία ως ομάδα-στόχο : https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2267 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Διαχείριση των συνόρων: Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία Frontex - Σερβίας 
 
Βρυξέλλες,  30 Απριλίου 2021 

Το Σάββατο, 1η Μαΐου, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία περί καθεστώτος για συνεργασία στον τομέα 
της διαχείρισης των συνόρων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας.  
 
Βάσει της συμφωνίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) θα 
μπορεί να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις στη Σερβία, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιων προκλήσεων 
διαχείρισης των συνόρων. Η Frontex θα μπορεί να αναπτύσσει ομάδες συνοριοφυλάκων και 
εμπειρογνωμόνων στα σύνορα μεταξύ της Σερβίας και των γειτονικών της κρατών μελών της ΕΕ, 
εάν χρειαστεί. Η Frontex θα παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη, βοηθώντας τους 
Σέρβους συνοριοφύλακες να διενεργούν ελέγχους στα σημεία διέλευσης και αποτρέποντας 
παράνομες διελεύσεις των συνόρων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_2081/MEX_2
1_2081_EN.pdf 
 
Περισσότερες Πληροφορίες :  
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/05/26/border-management-eu-
concludes-agreements-with-montenegro-and-serbia-on-frontex-cooperation/ 
________________________________________________________________________________ 
 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1550/IP_21_1550_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1550/IP_21_1550_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2267
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_2081/MEX_21_2081_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_2081/MEX_21_2081_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/05/26/border-management-eu-concludes-agreements-with-montenegro-and-serbia-on-frontex-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/05/26/border-management-eu-concludes-agreements-with-montenegro-and-serbia-on-frontex-cooperation/
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63. Άρχισαν να λειτουργούν 424 κέντρα EUROPE DIRECT σε κάθε γωνιά της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  30 Απριλίου 2021 

Την 1η Μαΐου άρχισαν να λειτουργούν 424 κέντρα EUROPE DIRECT νέας γενιάς σε όλη την ΕΕ. 
Τα κέντρα αυτά θα φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τις αξίες της σε κάθε γωνιά 
της Ευρώπης. Θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
πολιτών, εξηγώντας στο κοινό τι κάνει η Ευρώπη για να καταπολεμήσει την πανδημία του 
κορονοϊού και πώς ενισχύει την ανάκαμψη μέσω του NextGenerationEU και μέτρων για την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.  
 
Το νέο δίκτυο EUROPE DIRECT θα παρέχει έγκαιρες και τεκμηριωμένες πληροφορίες για 
ευρωπαϊκά θέματα, αλλά θα επιδιώξει και τη συνεργασία με τους πολίτες όσον αφορά την 
κατάσταση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα EUROPE DIRECT νέας γενιάς, έχοντας 
εκσυγχρονισμένο ρόλο και εντολή, θα διοργανώσουν διαλόγους με τους πολίτες και 
συμμετοχικές εκδηλώσεις, π.χ. σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.  
 
Θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ στα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και θα τους εμπλέκουν στις 
δραστηριότητές τους. Θα βοηθήσουν επίσης την Επιτροπή να παρακολουθεί τοπικές ευαισθησίες 
ως προς τις πολιτικές της ΕΕ.  
 
Επίσης, τα νέα κέντρα θα προωθήσουν στα σχολεία την ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων 
πολιτών στα κοινά και θα συντονιστούν με άλλα δίκτυα της ΕΕ στις περιφέρειες, εξασφαλίζοντας 
στους πολίτες, τις οργανώσεις και τις επιχειρήσεις ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σε 
τοπικό επίπεδο. Βρείτε το πλησιέστερο κέντρο EUROPE DIRECT επιλέγοντας το κράτος μέλος σας 
στον χάρτη (επικαιροποιήθηκε την 1η Μαΐου με νέο κατάλογο κέντρων).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_2081/MEX_2
1_2081_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
  

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=el
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_2081/MEX_21_2081_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_2081/MEX_21_2081_EN.pdf
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Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 27 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
  

________________________________________________________________________________ 

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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