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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Η Επιτροπή ενισχύει την εποπτεία της αγοράς: άνοιγμα νέων εργαστηρίων για τη δοκιμή 
των εκπομπών από μηχανοκίνητα οχήματα. 
 

2. Η Επιτροπή χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα για την κλιματική μετάβαση 
της ΕΕ. 
 

3. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας: Η αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην 
Ουκρανία αποτελεί κοινή ευθύνη. 
 

4. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα για τη στήριξη της 
οικονομίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. 
 

5. Η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για τη μετατροπή των χαρτονομισμάτων του ουκρανικού 
νομίσματος χρίβνια από τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. 
 

6. Ουκρανία: Ευκολότερη και ταχύτερη χρήση των κονδυλίων συνοχής από τα κράτη μέλη για 
την κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων. 
 

7. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει πρόσθετες αποφάσεις 
ισοδυναμίας για τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. 
 

8. Ουκρανία: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση των προτάσεών της για τη δράση συνοχής 
για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη και για πρόσθετη ευελιξία των ταμείων εσωτερικών 
υποθέσεων 2014-2020. 
 

9. Ευρωβαρόμετρο: Ισχυρή στήριξη των πολιτών της ΕΕ στην κοινή πολιτική άμυνας και 
ασφάλειας. 
 

10. Επισιτιστική κρίση: Η ΕΕ ξεκινά μια εβδομάδα εντατικών πολυμερών επαφών για την 
αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας στο Σαχέλ. 
 

11. Πράσινη Συμφωνία: Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές 
ώστε να κατευθυνθεί η μεγάλη βιομηχανία στη μακροπρόθεσμη πράσινη μετάβαση. 
 

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
http://www.europedirect.gr
https://www.yce.gr/


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 - 2 
 

12. Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους με σκοπό την 
προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων από όλα τα κράτη μέλη και την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων, καθώς και μια ανακοίνωση για τον οικολογικό προσανατολισμό με 
σκοπό να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. 
 

13. Επίσκεψη της Επιτρόπου κ. Κάντρι Σίμσον στην Ελλάδα όπου θα συζητήσει την ενεργειακή 
πολιτική και θα συμμετάσχει στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. 
 

14. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τον πέμπτο γύρο κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας. 
 

15. Πράσινη Συμφωνία: Σταδιακή μείωση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των 
οζοντοφθόρων ουσιών. 
 

16. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέοι προτεινόμενοι κανόνες για τα φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου και τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 
 

17. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ για τις 
βιομηχανικές εκπομπές. 
 

18. Γεωργία: Η έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών δείχνει ότι διάφοροι αγροδιατροφικοί 
τομείς της ΕΕ υφίστανται πιέσεις. 
 

19. Ψηφιακό ευρώ: Η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με το ψηφιακό ευρώ. 
 

20. Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις 
βιωσιμότητας και τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. 
 

21. Ουκρανία: Η Επιτροπή βοηθά τους πρόσφυγες με επαγγελματικά προσόντα να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στην ΕΕ. 
 

22. DiscoverEU: νέα πρόσκληση για να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους νέους να 
ταξιδέψουν. 
 

23. Επισιτιστική κρίση: η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για τη στήριξη των περιοχών του Σαχέλ και 
της λίμνης Τσαντ στην Αφρική. 
 

24. Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

25. Προγράμματα «χρυσού διαβατηρίου»: Η Επιτροπή δίνει συνέχεια στη διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της ΜΑΛΤΑΣ. 
 

26. Η ΕΕ δημιουργεί στρατηγικά αποθέματα για χημικές, βιολογικές και ραδιο-πυρηνικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
 

27. Ισότητα: Συνάντηση της Επιτρόπου Ντάλι με ΜΚΟ για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. 
 

28. Η ΕΕ στηρίζει τη διασυνοριακή δημοσιογραφία με 8 εκατ. ευρώ. 
 

29. Νέα βιομηχανική συμμαχία για την τόνωση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στις 
μεταφορές. 
 

30. Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης της Επιτροπής θα βοηθήσει 17 κράτη μέλη να περιορίσουν 
την εξάρτησή τους από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. 
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31. #StandUpForUkraine - Social Media Rally - Παγκόσμια εκστρατεία για τη συγκέντρωση 
χρημάτων 
 

32. «Stand Up For Ukraine»: η κινητοποίηση χρηματοδότησης και βοήθειας για τους πολίτες 
της Ουκρανίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 
 

33. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εκδήλωση δωρητών «Stand Up for Ukraine» για τη στήριξη του 
λαού της Ουκρανίας. 
 

34. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το «NEB LAB» με νέα έργα και 
πρόσκληση σε φίλους. 
 

35. Επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις στην Ελλάδα στις 8 και 9 
Απριλίου. 
 

36. Sulfoxaflor: Η Επιτροπή περιορίζει τη χρήση του επιβλαβούς για τους επικονιαστές 
φυτοφαρμάκου. 
 

37. #EUSpace4Ukraine: Εργαλείο της ΕΕ θέτει τη διαστημική τεχνολογία στην υπηρεσία του 
ουκρανικού λαού. 
 

38. Πειράματα σε ζώα: Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις. 
 

39. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πλατφόρμα για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα της ΕΕ. 
 

40. Το μέλλον της Ευρώπης: Η Ολομέλεια της Διάσκεψης συνεχίζει να συζητά σχέδια 
προτάσεων. 
 

41. ΦΠΑ: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για τη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων και τη 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων. 
 

42. Στο Άγιο Όρος ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, 10-11 Απριλίου. 
 

43. Ο Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις ανακοινώνει την εκταμίευση μιας πρώτης 
πληρωμής ύψους 3,6 δισ. ευρώ για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. 
 

44. Ουκρανία: η ΕΕ διευκολύνει τις συντονισμένες ενέργειες των τηλεπικοινωνιακών φορέων 
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να παραμείνουν συνδεδεμένοι. 
 

45. Ουκρανία: η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της 
Ρωσίας. 
 

46. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της 
Ρωσίας. 
 

47. Stand Up For Ukraine (Στηρίζουμε την Ουκρανία): Δεσμεύσεις για δωρεές ύψους 9,1 δισ. 
ευρώ για τη στήριξη των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων. 
 

48. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εκδήλωση δωρητών «Stand Up For Ukraine» για τη στήριξη του 
λαού της Ουκρανίας. 
 

49. Εισαγωγή, παρεμβάσεις και τελικές παρατηρήσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν στην 
παγκόσμια εκδήλωση δωρητών «Stand Up For Ukraine». 
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50. Global Gateway: Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει σημαντική εκδήλωση για τις 
21-22 Ιουνίου. 
 

51. Ασφάλεια της αεροπορίας: 20 ρωσικές αεροπορικές εταιρείες προστέθηκαν στον κατάλογο 
ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ. 
 

52. Το μέλλον της Ευρώπης: πλησιάζει η οριστικοποίηση των συστάσεων πολιτικής από τη 
Διάσκεψη. 
 

53. Η ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία της με την Αίγυπτο για το κλίμα και την ενέργεια ενόψει της 
COP27. 
 

54. Η Επίτροπος Γκαμπριέλ συναντά εκπροσώπους χωριών με νεοσύστατες επιχειρήσεις. 
 

55. Ευρωπαϊκή δημοσιογραφία: πρόσκληση στους νέους δημοσιογράφους να υποβάλουν 
αίτηση για πρόγραμμα κατάρτισης. 
 

56. Συζήτηση για τη βία κατά των γυναικών στην Ελλάδα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει 
διάλογο και προτείνει λύσεις. 
 

57. Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει τον αδιάλειπτο 
εφοδιασμό της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Μάλτας, 
με φάρμακα. 
 

58. Ουκρανία: Aνθρωπιστική επιχείρηση της ΕΕ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για βοήθεια 
προς τους πρόσφυγες. 
 

59. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Επελέγησαν 20 καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοφυείς 
επιχειρήσεις που θα λάβουν χρηματοδότηση. 
 

60. Χρηματοπιστωτικές αγορές: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες για 
τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. 
 

61. Η Επίτροπος Σίμσον συμμετέχει στον 15ο διάλογο ΕΕ-ΟΠΕΚ για την ενέργεια. 
 

62. Φορολόγηση της αλκοόλης: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τους κανόνες σε 
επίπεδο ΕΕ για τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης. 
 

63. Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 96, Χειμώνας 2021 - 2022 
 

64. Αλιεία: Η Επιτροπή προτείνει δεύτερη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων για τη 
στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
 

65. Διανοητική ιδιοκτησία: η Επιτροπή ενισχύει την προστασία των ευρωπαϊκών βιοτεχνικών 
και βιομηχανικών προϊόντων εντός και εκτός ΕΕ. 
 

66. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κανονισμός για τις γεωγραφικές ενδείξεις βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών προϊόντων. 
 

67. Ουκρανία: Η Επιτροπή διαθέτει 9 εκατ. ευρώ για τη φροντίδα ψυχικής υγείας των 
Ουκρανών προσφύγων. 
 

68. Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ ανακοινώνει δεσμεύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την προστασία 
των ωκεανών. 
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69. Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά 
δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 
 

70. Επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Τίμερμανς στην Τουρκία για ενίσχυση της 
συνεργασίας για το κλίμα. 
 

71. Επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις και του Επιτρόπου Τζεντιλόνι 
στην Ουάσιγκτον, όπου θα συμμετάσχουν στις εαρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ για το 2022. 
 

72. Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας – Ελευσίνα, 7 Μαΐου και Ζάππειο, 8 Μαΐου. 
 

73. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου διαδικτυακού 
περιβάλλοντος. 
 

74. Safety Gate: Τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα παιχνίδια βρίσκονται φέτος στην κορυφή 
του καταλόγου των επικίνδυνων μη εδώδιμων προϊόντων. 
 

75. ΕΕ-Ινδία: Κοινό δελτίο Τύπου για τη σύσταση Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας. 
 

76. Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην Ινδία: Προώθηση μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. 
 

77. Διεθνής καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: Η Επιτροπή υποβάλλει σύσταση 
για ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τη Νορβηγία στον τομέα του ΦΠΑ. 
 

78. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χορηγεί 624 εκατ. ευρώ σε προηγμένους ερευνητές. 
 

79. Επίσκεψη της Επιτρόπου Σίμσον στις ΗΠΑ με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για τις 
καθαρές μορφές ενέργειας. 
 

80. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων: ξεκινάει διαδικτυακή ψηφοφορία για 
τα βραβεία αριστείας που θα ανακοινωθούν στις 18 Μαΐου. 
 

81. Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. 
 

82. Νόμιμη μετανάστευση: προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων στην ΕΕ. 
 

83. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων στην ΕΕ. 
 

84. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις καταχρηστικές αγωγές που ασκούνται κατά δημοσιογράφων 
και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (στρατηγικές αγωγές προς 
αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού). 
 

85. Ψηφιοποίηση των θεωρήσεων: η θεώρηση εισόδου στην ΕΕ γίνεται ευκολότερη. 
 

86. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Ψηφιοποίηση των θεωρήσεων: η θεώρηση εισόδου στην ΕΕ 
γίνεται ευκολότερη. 
 

87. Δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν προς τον Τύπο μετά την ανακοίνωση της 
εταιρείας Gazprom σχετικά με τη διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ. 
 

88. COVID-19: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για την 
επόμενη φάση της πανδημίας. 
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89. H Επίτροπος Κυριακίδου στο Λουξεμβούργο για συζητήσεις σχετικά με τη στήριξη προς την 
Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη αντίδραση στην πανδημία του κορονοϊού. 
 

90. Η Επιτροπή προτείνει την απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ και του Κουβέιτ από την 
υποχρέωση θεώρησης για ταξίδια στην ΕΕ. 
 

91. Η Επιτροπή ανακοινώνει τη συμμετοχή 100 πόλεων στην αποστολή της ΕΕ για κλιματικά 
ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. 
 

92. Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας: η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των πρώτων 
βραβείων για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας. 
 

93. Ουκρανία: 3,5 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη για την υποδοχή προσφύγων από την Ουκρανία. 
 

94. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η Επιτροπή προκηρύσσει ευρεία δημόσια διαβούλευση για 
ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. 
 

95. Η Επιτροπή απονέμει το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον αρχαιολογικό 
χώρο της Νεμέας και σε άλλα 11 μνημεία σε όλη την ΕΕ. 
 

96. Η ΕΕ και διεθνείς εταίροι διατυπώνουν Διακήρυξη για το μέλλον του διαδικτύου. 
 

97. Η Επιτροπή και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων δημιουργούν πιλοτικά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν έμφαση στην προστασία των δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας. 
 

98. Ενέργεια: Η Βουλγαρία θα συστήσει την πρώτη περιφερειακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας αγοράς ενέργειας της ΕΕ. 
 

99. Νέα σύμπραξη δεξιοτήτων για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας. 
 

100. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τις νέες  
          γονιδιωματικές τεχνικές. 
 

101. Διεθνής Ημέρα των Εργαζομένων: για μια Ευρώπη που προασπίζεται ισχυρά εργασιακά  
          δικαιώματα και δίκαιες συνθήκες εργασίας. 
 

102. Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, 7 και 8 Μαΐου: Ραντεβού σε Ελευσίνα και Ζάππειο! 
 

103. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την παραίτηση του Fabrice Leggeri. 
________________________________________________________________________________ 
 

1. Η Επιτροπή ενισχύει την εποπτεία της αγοράς: άνοιγμα νέων εργαστηρίων για τη δοκιμή των 
εκπομπών από μηχανοκίνητα οχήματα 
 

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει δύο νέα εργαστήρια, στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της 
Επιτροπής στην Ίσπρα (Ιταλία), τα οποία θα ενισχύσουν τη δυνατότητα της Επιτροπής να 
διενεργεί δοκιμές εκπομπών σε αυτοκίνητα στην αγορά της ΕΕ. Αυτό θα βοηθήσει την Επιτροπή 
να προσδιορίσει κατά πόσον τα οχήματα συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ 
για τις εκπομπές, βελτιώνοντας την ικανότητά της να ασκεί εποπτεία στην αγορά οχημάτων. Η 
αρμοδιότητα της Επιτροπής να ελέγχει τις εκπομπές των αυτοκινήτων είναι αποτέλεσμα της 

https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-8-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B6%CE%AC%CF%80%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ για την έγκριση τύπου οχημάτων μετά το σκάνδαλο 
«Dieselgate», διά της οποίας θεσπίστηκε η εποπτεία και η επιβολή σε επίπεδο ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2111/IP_22_21
11_EL.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς οχημάτων 
Ενημερωτικό δελτίο 
Νέοι κανόνες για καθαρότερα και ασφαλέστερα αυτοκίνητα αρχίζουν να εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη 
Βίντεο: Δοκιμές εποπτείας της αγοράς για την ασφάλεια σε ρεαλιστικές συνθήκες 
Δορυφορική κάλυψη από την EbS της συνέντευξης Τύπου του επιτρόπου Μπρετόν στο Ιταλικό 
Ινστιτούτο Προστασίας του Περιβάλλοντος (ISPRA) 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Η Επιτροπή χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα για την κλιματική μετάβαση 
της ΕΕ 
 

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνίες επιχορήγησης ύψους 1,1 δισ. ευρώ με επτά έργα μεγάλης 
κλίμακας μέσω του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ, τα οποία χρηματοδοτούνται από έσοδα του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Σκοπός των έργων αυτών είναι η μείωση κατά 
περισσότερο από 76 εκατ. τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq) στη διάρκεια της 
πρώτης δεκαετίας λειτουργίας. Τα επτά έργα αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανική κλίμακα, καλύπτοντας βασικούς τομείς όπως 
το υδρογόνο, ο χάλυβας, τα χημικά προϊόντα, το τσιμέντο, η ηλιακή ενέργεια, τα βιοκαύσιμα και 
η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2163/IP_22_21
63_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Περιγραφή των επιτυχημένων έργων μεγάλης κλίμακας 
Ιστότοπος του Ταμείου Καινοτομίας 
Προτεινόμενη αναθεώρηση του συστήματος ΣΕΔΕ της ΕΕ 
Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας: Η αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην 
Ουκρανία αποτελεί κοινή ευθύνη 
 

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα πραγματοποίησαν την 23η διμερή σύνοδο κορυφής μέσω 
βιντεοδιάσκεψης την 1η Απριλίου 2022. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Σαρλ Μισέλ 
και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συμμετείχαν στη 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive-industry/technical-harmonisation/technical-harmonisation-eu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2111/IP_22_2111_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2111/IP_22_2111_EL.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/research-facility/vehicle-market-surveillance-facilities_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2022-04/Vehicle_Market_Surveillance_Laboratory-Factsheet_202203.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1530
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213209
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20220401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2163/IP_22_2163_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2163/IP_22_2163_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_el
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σύνοδο κορυφής με τον πρωθυπουργό της Κίνας κ. Li Keqiang και ακολούθησε ανταλλαγή 
απόψεων με τον πρόεδρο της Κίνας κ. Xi Jinping. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2214/IP_22_22
14_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέσεις ΕΕ-Κίνας 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα για τη στήριξη της 
οικονομίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού 
 

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 815 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της 
οικονομίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού.  
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με 
το καθεστώς, η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα 
απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού τομέα. Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες 
ρευστότητας των δικαιούχων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας και μετά από αυτήν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2222/MEX_
22_2222_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.102304 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για τη μετατροπή των χαρτονομισμάτων του ουκρανικού 
νομίσματος χρίβνια από τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία 
 

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2022 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη μετατροπή των 
χαρτονομισμάτων του ουκρανικού νομίσματος χρίβνια στο νόμισμα των κρατών μελών υποδοχής 
από τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου.  
Η εν λόγω πρόταση συμπληρώνει την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η ΕΕ σε όσους 
εγκαταλείπουν την Ουκρανία, ιδίως όταν ταξιδεύουν στα κράτη μέλη της Ένωσης, και συνάδει 
πλήρως με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του ασύλου και με την εξωτερική δράση της ΕΕ. Από 
τότε που ξεκίνησε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, πάνω από 3,8 εκατομμύρια 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2214/IP_22_2214_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2214/IP_22_2214_EL.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-china-relations-factsheet_en#:~:text=The%20EU's%20approach%20towards%20China,China%20has%20shifted%20over%20time
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2222/MEX_22_2222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2222/MEX_22_2222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-conversion-hryvnia-banknotes-currency-host-member-states_en
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άνθρωποι έχουν φθάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον 
πόλεμο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2222/MEX_
22_2222_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

6. Ουκρανία: Ευκολότερη και ταχύτερη χρήση των κονδυλίων συνοχής από τα κράτη μέλη για 
την κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων 
 

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2022 
 
Με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των κρατών μελών τα οποία υποδέχονται και φιλοξενούν 
πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Επιτροπή πρότεινε 
μια απλουστευμένη διαδικασία χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόσθετο κόστος.  
Η πρόταση εισάγει μια νέα «επιλογή απλουστευμένου κόστους» για την κάλυψη των άμεσων 
αναγκών των προσφύγων, όπως τρόφιμα, βασική υλική βοήθεια, καθώς και έξοδα στέγασης και 
μεταφοράς. Η πρόταση αυτή συμπληρώνει την πρόσθετη ευελιξία που έχει ήδη θεσπιστεί με την 
πρόταση για τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη και την αύξηση κατά 3,4 δισ. 
ευρώ της προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του REACT-EU.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2222/MEX_
22_2222_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία είναι διαθέσιμες 
εδώ : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-
solidarity-ukraine_el 
________________________________________________________________________________ 

7. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει πρόσθετες αποφάσεις 
ισοδυναμίας για τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ 
 

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση στην οποία δηλώνεται ότι ορισμένα χρηματιστήρια 
των ΗΠΑ που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) είναι ισοδύναμα με 
τις ρυθμιζόμενες αγορές της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στα εν λόγω χρηματιστήρια των ΗΠΑ θα αντιμετωπίζονται πλέον ως 
χρηματιστηριακά παράγωγα βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_
22_2266_EN.pdf 
 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2263/IP_22_2
263_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2222/MEX_22_2222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2222/MEX_22_2222_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0162&qid=1648801528362
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1961
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2222/MEX_22_2222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2222/MEX_22_2222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_22_2266_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_22_2266_EN.pdf
https://europa.eu/!W8Fb7W
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2263/IP_22_2263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2263/IP_22_2263_EN.pdf
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8. Ουκρανία: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση των προτάσεών της για τη δράση συνοχής για 
τους πρόσφυγες στην Ευρώπη και για πρόσθετη ευελιξία των ταμείων εσωτερικών υποθέσεων 
2014-2020 
 

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2022 
 
Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο των προτάσεών της για τη δράση συνοχής 
για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) και για τα ταμεία εσωτερικών υποθέσεων 2014-2020, 
που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Τα κράτη μέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα εναπομένοντα κονδύλια από 
τα ταμεία συνοχής της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 για την παροχή στήριξης έκτακτης 
ανάγκης σε άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής. Η στήριξη αυτή 
περιλαμβάνει επενδύσεις στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση, την υγεία και τις 
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, αλλά και βασική υλική βοήθεια, όπως τρόφιμα και ρούχα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_
22_2266_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία και τα 
κράτη μέλη που υποδέχονται όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο κατά της 
Ουκρανίας είναι διαθέσιμες στον ειδικό μας ιστότοπο :  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-
ukraine_el 
_______________________________________________________________________________ 
 
9. Ευρωβαρόμετρο: Ισχυρή στήριξη των πολιτών της ΕΕ στην κοινή πολιτική άμυνας και 
ασφάλειας 
 

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2022 
 
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου, η οποία δημοσιεύεται, ήδη 
πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 77% των Ευρωπαίων τάσσονταν υπέρ μιας 
κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ σε κάθε κράτος μέλος η 
πλειοψηφία τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας πολιτικής.  
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου 2022.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_
22_2266_EN.pdf 
 
Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ : 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2553 
_______________________________________________________________________________ 
 
10. Επισιτιστική κρίση: Η ΕΕ ξεκινά μια εβδομάδα εντατικών πολυμερών επαφών για την 
αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας στο Σαχέλ 
 
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_22_2266_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_22_2266_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2553
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_22_2266_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_22_2266_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2553
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2553
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Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν και ο Επίτροπος Διαχείρισης 
Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς αυτή την εβδομάδα θα συμμετάσχουν σε σημαντικές πολυμερείς 
εκδηλώσεις για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας στο Σαχέλ και τη Δυτική Αφρική, 
η οποία επιδεινώνεται λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.  
Η ΕΕ θα απευθύνει έκκληση στους εταίρους να εντείνουν τη δράση τους για τη στήριξη μιας 
περιοχής που αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, από την πανδημία του κορονοϊού έως τις 
επιπτώσεις της εν εξελίξει κλιματικής αλλαγής και την αύξηση των τιμών των τροφίμων λόγω της 
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_
22_2266_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

11. Πράσινη Συμφωνία: Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές 
ώστε να κατευθυνθεί η μεγάλη βιομηχανία στη μακροπρόθεσμη πράσινη μετάβαση  

Βρυξέλλες,  5 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για 
τις βιομηχανικές εκπομπές η οποία αποτελεί βασική νομοθεσία για την πρόληψη και τον έλεγχο 
της ρύπανσης. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα αποτελέσουν γνώμονα για τις βιομηχανικές 
επενδύσεις που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μια ανταγωνιστική, 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία μηδενικής ρύπανσης έως το 2050. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν 
στην προώθηση της καινοτομίας, στην επιβράβευση των πρωτοπόρων και στο να συμβάλουν 
στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ. Η αναθεώρηση θα συμβάλει 
στην μακροπρόθεσμη επενδυτική βεβαιότητα, με τις πρώτες νέες υποχρεώσεις για τη βιομηχανία 
να αναμένονται κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας.   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2238/IP_22_22
38_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες   
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ για τις βιομηχανικές 
εκπομπές   
Ενημερωτικό δελτίο  
Πρόταση οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές   
Πρόταση κανονισμού για τη δικτυακή πύλη για τις βιομηχανικές εκπομπές   
Προτάσεις σχετικά με τη γενίκευση της χρήσης βιώσιμων προϊόντων  
________________________________________________________________________________ 

12. Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους με σκοπό την 
προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων από όλα τα κράτη μέλη και την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων, καθώς και μια ανακοίνωση για τον οικολογικό προσανατολισμό με σκοπό να 
επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 

Βρυξέλλες,  5 Απριλίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_22_2266_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2266/MEX_22_2266_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-revision-industrial-emissions-directive_en
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2238/IP_22_2238_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2238/IP_22_2238_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2240
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-revision-industrial-emissions-directive_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-industrial-emissions-portal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2013gma
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Η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους για να μπορέσει να 
επιτύχει αποτελέσματα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο προς όφελος όλων των Ευρωπαίων 
προσφέροντας έναν σύγχρονο χώρο εργασίας και δημιουργικές σταδιοδρομίες που θα 
προσελκύουν κορυφαία ταλέντα από όλα τα κράτη μέλη.  
Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η ανακοίνωση σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η Επιτροπή κλιματικά ουδέτερη έως το 2030. Δίνει ένα 
καλό παράδειγμα εταιρικής κλιματικής δράσης, σύμφωνα με το πνεύμα των προτάσεων 
πολιτικής για την αποτελεσματική υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η Επιτροπή 
θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030, συγκριτικά με το 2005, 
και θα αντισταθμίσει τις εναπομένουσες εκπομπές μέσω πιστωτικών μορίων για την 
απορρόφηση άνθρακα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1783/IP_22_17
83_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους και τον 
οικολογικό προσανατολισμό 
Ενημερωτικό δελτίο — Μια νέα στρατηγική ανθρώπινων πόρων για την Επιτροπή 
Ενημερωτικό δελτίο — Οικολογικός προσανατολισμός της Επιτροπής 
Πρώτα ο άνθρωπος — Η νέα στρατηγική της Επιτροπής για τους ανθρώπινους πόρους | 
Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους 
Ανακοίνωση σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Επίσκεψη της Επιτρόπου κ. Κάντρι Σίμσον στην Ελλάδα όπου θα συζητήσει την ενεργειακή 
πολιτική και θα συμμετάσχει στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 
 
Βρυξέλλες,  5 Απριλίου 2022 

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον επισκέπτεται την Ελλάδα, όπου θα έχει συζητήσεις 
σχετικά με την ενεργειακή πολιτική με σημαντικούς φορείς χάραξης πολιτικής και με 
επιχειρηματικούς παράγοντες του ελληνικού ενεργειακού τομέα και θα συμμετάσχει στο 7ο 
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.  
Η επίσκεψη στη Ελλάδα πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ, καθώς η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατέδειξε την ανάγκη να 
επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση και να περιοριστούν οι ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων 
το συντομότερο δυνατόν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_
22_2294_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τον πέμπτο γύρο κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας 
 
Στρασβούργο,  5 Απριλίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1783/IP_22_1783_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1783/IP_22_1783_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_2167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_2167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2269
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2270
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/people-first-new-commission-hr-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-new-human-resources-strategy-commission_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-greening-commission_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_22_2294_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_22_2294_EN.pdf
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«Είδαμε όλοι τις φρικιαστικές εικόνες από την Μπούτσα και τις άλλες περιοχές από τις οποίες 
πρόσφατα αποσύρθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις. Χτες μετέφερα στον Πρόεδρο κ. Ζελένσκι τα 
συλλυπητήριά μου και τον διαβεβαίωσα για την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους 
χαλεπούς αυτούς καιρούς. Οι φρικαλεότητες αυτές δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες και δεν 
θα μείνουν αναπάντητες. Οι δράστες των ειδεχθών αυτών εγκλημάτων δεν πρέπει να μείνουν 
ατιμώρητοι. Η ΕΕ συνέστησε μια κοινή ερευνητική ομάδα από κοινού με την Ουκρανία. Αποστολή 
της είναι να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Ουκρανία.  
Η δήλωση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ουκρανικά. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_2281/
STATEMENT_22_2281_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

15. Πράσινη Συμφωνία: Σταδιακή μείωση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των 
οζοντοφθόρων ουσιών 

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δύο νέους κανονισμούς για τον αυστηρότερο έλεγχο των 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (φθοριούχα αέρια) και των οζοντοφθόρων ουσιών Η 
έγκριση των εν λόγω κανονισμών θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τον περιορισμό της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού.  

Η πρόταση για τα φθοριούχα αέρια θα συμβάλει επίσης στη μείωση των εκπομπών κατά 
τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και θα καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. 
Οι δύο προτάσεις μαζί θα μπορούσαν να επιφέρουν συνολική μείωση των ενωσιακών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 490 εκατ. τόνους (ισοδύναμο CO2) έως το 2050. Συγκριτικά, το 
ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου της Γαλλίας το 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2189/IP_22_21
89_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις προτάσεις για τα φθοριούχα αέρια και τις οζοντοφθόρες 
ουσίες 
Πρόταση κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια 
Εκτίμηση επιπτώσεων και αξιολόγηση: Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια 
Θεματική σελίδα: Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (europa.eu) 
Πρόταση κανονισμού για τις οζοντοφθόρες ουσίες 
Εκτίμηση επιπτώσεων και αξιολόγηση: Κανονισμός για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος 
Θεματική σελίδα: Προστασία της στιβάδας του όζοντος (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_22_2281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_2281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/statement_22_2281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_2281/STATEMENT_22_2281_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_2281/STATEMENT_22_2281_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2189/IP_22_2189_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2189/IP_22_2189_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2190
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2190
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_el
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_el
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/protection-ozone-layer/ozone-regulation_el
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/protection-ozone-layer/ozone-regulation_en#ecl-inpage-858
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/protection-ozone-layer/ozone-regulation_en#ecl-inpage-858
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/protection-ozone-layer_el


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 - 14 
 

16. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέοι προτεινόμενοι κανόνες για τα φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου και τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
 

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2022 
 

1. Γιατί η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και τις 
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος; 
Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και οι περισσότερες ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος (ΟΚΟ) έχουν δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη πολλές φορές μεγαλύτερο από 
το διοξείδιο του άνθρακα, οπότε η μείωση των εκπομπών τους είναι απαραίτητη για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της υγείας και της ευημερίας των 
πολιτών της ΕΕ. Οι ΟΚΟ επηρεάζουν επίσης τη στιβάδα του όζοντος, αυξάνοντας την έκθεσή μας 
σε επιβλαβή ακτινοβολία από τον ήλιο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2190/QAN
DA_22_2190_EL.pdf  
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
________________________________________________________________________________ 
 
17. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ για τις 
βιομηχανικές εκπομπές 
 

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2022 
 

Τι είναι οι βιομηχανικές εκπομπές και γιατί πρέπει να δράσουμε; 
Οι βιομηχανικές εκπομπές είναι ρύποι (όπως οξείδια του θείου, οξείδια του αζώτου, αμμώνιο, 
σωματίδια, μεθάνιο, υδράργυρος και άλλα βαρέα μέταλλα) που απορρίπτονται στην 
ατμόσφαιρα, στα ύδατα και το έδαφος από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και βλάπτουν την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι βιομηχανικές εκπομπές προέρχονται από 
δραστηριότητες όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τσιμέντου, η διαχείριση αποβλήτων 
και η αποτέφρωση, καθώς και η εντατική κτηνοτροφία. Η ρύπανση αυτή μπορεί να προκαλέσει 
παθήσεις όπως άσθμα, βρογχίτιδα και καρκίνο, υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακή προσβολή και 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι δαπάνες για την υγεία που σχετίζονται με την εν λόγω ρύπανση 
υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα 
κάθε χρόνο. Οι βιομηχανικές εκπομπές βλάπτουν επίσης τα οικοσυστήματα, τις καλλιέργειες και 
το δομημένο περιβάλλον. Η πρόταση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα οφέλη για την υγεία ύψους 
7,3 δισ. ευρώ ετησίως. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2239/QAN
DA_22_2239_EL.pdf  
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόταση οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές 
Πρόταση κανονισμού για τη διαδικτυακή πύλη βιομηχανικών εκπομπών 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2190/QANDA_22_2190_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2190/QANDA_22_2190_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2189
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2239/QANDA_22_2239_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2239/QANDA_22_2239_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2240
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-revision-industrial-emissions-directive_el
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-industrial-emissions-portal_el
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18. Γεωργία: Η έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών δείχνει ότι διάφοροι αγροδιατροφικοί 
τομείς της ΕΕ υφίστανται πιέσεις 

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις γεωργικές 
αγορές της ΕΕ.  
Η εν λόγω τακτική δημοσίευση παρουσιάζει μια γενική και ανά τομέα επισκόπηση των 
τελευταίων τάσεων και των περαιτέρω προοπτικών για τις αγορές αγροδιατροφικών προϊόντων. 
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
έχει διαταράξει σημαντικά τις παγκόσμιες γεωργικές αγορές. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει 
μεγαλύτερη αβεβαιότητα όσον αφορά τη μελλοντική διαθεσιμότητα σιτηρών και ελαιούχων 
σπόρων και έχει επιφέρει πρόσθετη αστάθεια στις ήδη τεταμένες αγορές. Η ΕΕ είναι σε μεγάλο 
βαθμό αυτάρκης όσον αφορά τα τρόφιμα, με τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα στον 
αγροδιατροφικό τομέα, ενώ η ενιαία αγορά της ΕΕ αναμένεται και πάλι ότι θα αποδείξει την 
ικανότητά της να απορροφά τους κραδασμούς.  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_
22_2294_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες αγορές, ανατρέξτε στη σχετική είδηση 
και στην έκθεση.  
________________________________________________________________________________ 
 
19. Ψηφιακό ευρώ: Η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με το ψηφιακό ευρώ 

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με το ψηφιακό ευρώ.  
Το ψηφιακό ευρώ είναι μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος εκδιδόμενου από κεντρική τράπεζα, 
στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση οι χρήστες, και το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα 
μετρητά. Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να διευκολύνει την εμφάνιση διασυνοριακών λύσεων 
για τις πληρωμές και την ανάπτυξη άμεσων πληρωμών. Θα μπορούσε να στηρίξει την καινοτομία 
και τον ανταγωνισμό των πληρωμών και να ενισχύσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. 
Επιπλέον, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να καλύψει τις νέες ανάγκες πληρωμών της 
Βιομηχανίας 4.0. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού, σε 
τεχνικό επίπεδο, ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με 
την ενδεχόμενη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_
22_2294_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις 
βιωσιμότητας και τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
 
Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2022 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-spring-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_22_2294_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_22_2294_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/supply-shock-caused-russian-invasion-ukraine-puts-strain-various-eu-agri-food-sectors-2022-apr-05_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-spring-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_22_2294_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_22_2294_EN.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων και στοχευμένη 
διαβούλευση σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
αξιολογήσεις και τους παράγοντες βιωσιμότητας στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.  
Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανανεωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021.  
 
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και οι αξιολογήσεις ΠΚΔ είναι γνώμες που παρέχονται 
από εξειδικευμένες οντότητες και χρησιμοποιούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
επαγγελματίες επενδυτές. Οι αξιολογήσεις ΠΚΔ αξιολογούν γενικά τον αντίκτυπο των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων σε μια εταιρεία 
και/ή τον αντίκτυπο μιας εταιρείας στον έξω κόσμο.  
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_
22_2294_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

21. Ουκρανία: Η Επιτροπή βοηθά τους πρόσφυγες με επαγγελματικά προσόντα να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση σχετικά με την αναγνώριση των ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που διαφεύγουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία Η εν 
λόγω σύσταση θα παράσχει στις αρχές των κρατών μελών καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές 
για τη διασφάλιση ταχείας, δίκαιης και ευέλικτης διαδικασίας αναγνώρισης. 
 
Ως αποτέλεσμα της απρόκλητης ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης και εισβολής, πάνω από 4 
εκατομμύρια άνθρωποι που διαφεύγουν τον πόλεμο και αναζητούν προστασία έχουν φθάσει 
στην ΕΕ. Μετά την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους, όπως η στέγαση και η υγειονομική 
περίθαλψη, είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των προσφύγων και την ένταξή τους στις 
χώρες υποδοχής να έχουν, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, πρόσβαση σε θέσεις εργασίας για τις 
οποίες διαθέτουν τα προσόντα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2296/IP_22_22
96_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύσταση σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που διαφεύγουν τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία 
Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην πράξη 
Ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες και τα άτομα που 
εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές στην Ουκρανία 
Ιστότοπος — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
Ιστότοπος — Μετεγκατάσταση στην ΕΕ: Πληροφορίες για τα άτομα που προσπαθούν να 
ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2022-esg-ratings_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_22_2294_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2294/MEX_22_2294_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)2319&lang=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2296/IP_22_2296_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2296/IP_22_2296_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)2319&lang=el
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)2319&lang=el
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-market-services/free-movement-professionals/recognition-professional-qualifications-practice_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-solidarity-refugees-and-those-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_el
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22. DiscoverEU: νέα πρόσκληση για να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους νέους να 
ταξιδέψουν 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 

Το DiscoverEU, η δράση της Επιτροπής που δίνει τη δυνατότητα σε 18χρονους να εξερευνήσουν 
την Ευρώπη κυρίως με το τρένο, εγκαινιάζει τον πρώτο γύρο υποβολής αιτήσεων του 2022. Από 
αύριο 7 Απριλίου το μεσημέρι έως τις 21 Απριλίου το μεσημέρι, οι νέοι που ζουν σε χώρες του 
προγράμματος Erasmus+ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία από τις 35.000 δωρεάν 
ταξιδιωτικές κάρτες. 
Ο φετινός γύρος σηματοδοτεί την είσοδο του DiscoverEU στο Erasmus+. Με την αλλαγή αυτή και 
μέσω της έκτακτης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, το 2022 
θα διατεθούν 70.000 ταξιδιωτικές κάρτες: 35.000 στον γύρο υποβολής αιτήσεων που 
ανακοινώθηκε σήμερα και άλλες 35.000 σε γύρο υποβολής αιτήσεων, ο οποίος προβλέπεται για 
τον Οκτώβριο. Η ένταξη στο Erasmus+ ανοίγει επίσης την πόρτα σε αιτούντες από την Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία, οι οποίοι θα 
μπορέσουν να συμμετάσχουν στη δράση για πρώτη φορά. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2288/IP_22_22
88_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
DiscoverEU: 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
________________________________________________________________________________ 

23. Επισιτιστική κρίση: η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για τη στήριξη των περιοχών του Σαχέλ και της 
λίμνης Τσαντ στην Αφρική 

Paris,  6 Απριλίου 2022 

Στο πλαίσιο της επιδείνωσης της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας λόγω της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την πολιτική και οικονομική της δέσμευση 
έναντι των χωρών εταίρων της Αφρικής. Συνολικά 554 εκατ. ευρώ το 2022 θα διατεθούν για τη 
βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας στο Σαχέλ και τη λίμνη Τσαντ, όπου εκατομμύρια 
άνθρωποι βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί. 

Η στήριξη της ΕΕ, που ανακοινώθηκε κατά την εκδήλωση υψηλού επιπέδου για την επισιτιστική 
ασφάλεια στις περιοχές του Σαχέλ και της λίμνης Τσαντ, η οποία συνδιοργανώθηκε από την ΕΕ, τη 
Λέσχη για το Σαχέλ και τη Δυτική Αφρική και το Παγκόσμιο Δίκτυο κατά των Επισιτιστικών 
Κρίσεων, περιλαμβάνει τόσο ανθρωπιστική δράση όσο και στήριξη των εργασιών για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της επισιτιστικής ανασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο, το 
Καμερούν, το Τσαντ, το Μάλι, τη Μαυριτανία, τον Νίγηρα και τη Νιγηρία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2245/IP_22_22
45_EL.pdf 
 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2288/IP_22_2288_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2288/IP_22_2288_EL.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://europa.eu/youth/home_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2245/IP_22_2245_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2245/IP_22_2245_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Συνάντηση υψηλού επιπέδου σχετικά με την επισιτιστική και διατροφική κρίση στις περιοχές του 
Σαχέλ και της λίμνης Τσαντ 
Ανακοίνωση με τίτλο «Διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των συστημάτων τροφίμων» 
________________________________________________________________________________ 

24. Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 90 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_1769/INF_22_
1769_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1975/IP_22_19
75_EN.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Προγράμματα «χρυσού διαβατηρίου»: Η Επιτροπή δίνει συνέχεια στη διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της ΜΑΛΤΑΣ 
 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα 
[INFR(2020)2301] σε σχέση με το πρόγραμμά της χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, το οποίο 
είναι επίσης γνωστό ως πρόγραμμα «χρυσού διαβατηρίου». Η Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση 
της ενωσιακής ιθαγένειας σε αντάλλαγμα για προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις, χωρίς 
να υπάρχει πραγματικός δεσμός με το οικείο κράτος μέλος, παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2068/IP_22_20
68_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Προειδοποιητική επιστολή – 20 Οκτωβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/echo/news-stories/events/high-level-meeting-food-and-nutrition-crises-sahel-and-lake-chad-regions-2022-04-06_en
https://ec.europa.eu/echo/news-stories/events/high-level-meeting-food-and-nutrition-crises-sahel-and-lake-chad-regions-2022-04-06_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_1769/INF_22_1769_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_1769/INF_22_1769_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1975
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1975/IP_22_1975_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1975/IP_22_1975_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EL&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282020%292301&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2068/IP_22_2068_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2068/IP_22_2068_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1925


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 - 19 
 

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή – 9 Ιουνίου 2021 
Βάση δεδομένων για τις παραβάσεις 
Ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει 
Σύνδεσμος προς τη δέσμη παραβάσεων του Απριλίου 2022 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Η ΕΕ δημιουργεί στρατηγικά αποθέματα για χημικές, βιολογικές και ραδιο-πυρηνικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 
 
Για να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία, όπως οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές (ΧΒΡΠ) απειλές, η Επιτροπή 
δημιουργεί στρατηγικά αποθέματα ικανοτήτων αντίδρασης μέσω του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ.  
Σε αυτά περιλαμβάνεται στρατηγικό απόθεμα rescEU ύψους 540,5 εκατ. ευρώ, το οποίο 
δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA). Το απόθεμα αυτό θα αποτελείται από εξοπλισμό και 
φάρμακα, εμβόλια και άλλα θεραπευτικά μέσα για τη θεραπεία ασθενών που εκτίθενται σε ΧΒΡΠ 
παράγοντες, καθώς και από απόθεμα απολύμανσης rescEU για την παροχή εξοπλισμού 
απολύμανσης και εξειδικευμένων ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2218/IP_22_22
18_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για το rescEU  
Ενημερωτικό δελτίο για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRA) (europa.eu) 
Πρόγραμμα εργασιών της HERA για το 2022 (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Ισότητα: Συνάντηση της Επιτρόπου Ντάλι με ΜΚΟ για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας 
 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 

Η Επίτροπος Χέλενα Ντάλι πραγματοποίησε συνάντηση με 22 οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας και άκουσε τις ανησυχίες τους λόγω 
του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους αυξημένους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες 
στο πλαίσιο του πολέμου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_
22_2325_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_2743
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_22_1769
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2218/IP_22_2218_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2218/IP_22_2218_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://ec.europa.eu/health/latest-updates/factsheet-european-health-emergency-preparedness-and-response-authority-hera-2021-09-16_en
https://ec.europa.eu/health/latest-updates/factsheet-european-health-emergency-preparedness-and-response-authority-hera-2021-09-16_en
https://ec.europa.eu/health/publications/hera-work-plan-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_22_2325_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_22_2325_EN.pdf


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 - 20 
 

28. Η ΕΕ στηρίζει τη διασυνοριακή δημοσιογραφία με 8 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 

Επτά κοινοπραξίες δημοσιογραφικών οργανισμών θα λάβουν στήριξη από την ΕΕ για 
διασυνοριακά έργα με σκοπό την ενίσχυση του τομέα των μέσων ενημέρωσης.  
Τα έργα επιλέχθηκαν μετά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμπράξεις στον 
τομέα της δημοσιογραφίας το 2021, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «NEWS» που ανακοινώθηκε 
στο σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_
22_2325_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα είναι διαθέσιμες εδώ :  https://digital-
strategy.ec.europa.eu/el/node/10868 
ενώ μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο ειδικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2297/IP_22_2
297_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Νέα βιομηχανική συμμαχία για την τόνωση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στις 
μεταφορές 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 

Η βιομηχανική συμμαχία για την αξιακή αλυσίδα των ανανεώσιμων καυσίμων και των καυσίμων 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ξεκινά σήμερα τις εργασίες της με τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπων της βιομηχανίας από την FuelsEurope, την Hydrogen 
Europe, τη SAFRAN, τη SEA Europe. Η συμμαχία έχει αναλάβει να δώσει γρήγορα ώθηση στη 
χρήση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις 
αεροπορικές και τις πλωτές μεταφορές. Επίσης, σήμερα η συμμαχία προκήρυξε ανοικτή 
πρόσκληση για τα μέλη, καλώντας τη βιομηχανία, τις δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών 
και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα να συμμετάσχουν.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_
22_2325_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://transport.ec.europa.eu/transport-
themes/clean-transport-urban-transport/alternative-fuels-sustainable-mobility-
europe/renewable-and-low-carbon-fuels-value-chain-industrial-alliance_en 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης της Επιτροπής θα βοηθήσει 17 κράτη μέλη να περιορίσουν 
την εξάρτησή τους από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10030
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10030
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10185
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_22_2325_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_22_2325_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10868
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10868
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10868
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2297
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2297/IP_22_2297_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2297/IP_22_2297_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_22_2325_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_22_2325_EN.pdf
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/alternative-fuels-sustainable-mobility-europe/renewable-and-low-carbon-fuels-value-chain-industrial-alliance_el
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/alternative-fuels-sustainable-mobility-europe/renewable-and-low-carbon-fuels-value-chain-industrial-alliance_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/alternative-fuels-sustainable-mobility-europe/renewable-and-low-carbon-fuels-value-chain-industrial-alliance_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/alternative-fuels-sustainable-mobility-europe/renewable-and-low-carbon-fuels-value-chain-industrial-alliance_en
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Η Επιτροπή θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη για να βοηθήσει 17 κράτη μέλη να απεξαρτηθούν 
σταδιακά από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU για πιο προσιτή, 
ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια. Η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν τις βέλτιστες μεταρρυθμίσεις πολιτικής, καθώς και να 
επενδύσουν σε τομείς όπως η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, η επιτάχυνση της 
μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 
προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι κοινές ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Τα κράτη μέλη που ζήτησαν 
και θα λάβουν αυτή τη στήριξη κατά την προσεχή περίοδο είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, 
η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η 
Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Φινλανδία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_
22_2325_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
31. #StandUpForUkraine - Social Media Rally - Παγκόσμια εκστρατεία για τη συγκέντρωση 
χρημάτων 

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2022 

Στις 26 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσαν ότι ξεκινά 
παγκόσμια εκστρατεία για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό τη στήριξη των ανθρώπων που 
εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της εισβολής, σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση Global 
Citizen για την προάσπιση των συμφερόντων του πολίτη.  
Στόχος της εκστρατείας «Stand Up For Ukraine» (Στηρίζουμε την Ουκρανία) #StandUpForUkraine 
είναι  να κινητοποιήσει κυβερνήσεις, ιδρύματα, καλλιτέχνες, εταιρείες και ιδιώτες με σκοπό να 
διαθέσουν κεφάλαια για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών στην Ουκρανία και 
τις γειτονικές χώρες και την παροχή αρωγής στους πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους που 
χρήζουν άμεσης βοήθειας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η εκστρατεία ανταποκρίνεται σε 
έκκληση για στήριξη που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής 
Η ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπο της οργάνωσης Global Citizen 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την έναρξη της εκστρατείας 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα σε είδος 
Δελτίο Τύπου της οργάνωσης Global Citizen σχετικά με την παγκόσμια εκδήλωση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
________________________________________________________________________________ 

32. «Stand Up For Ukraine»: η κινητοποίηση χρηματοδότησης και βοήθειας για τους πολίτες 
της Ουκρανίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 

Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2022 

Δυο ημέρες πριν από την παγκόσμια εκδήλωση δωρητών «Stand Up For Ukraine», την οποία 
συνδιοργανώνουν από κοινού η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο 
πρωθυπουργός του Καναδά, κ. Τζάστιν Tριντό, οι προσπάθειες κινητοποίησης και προβολής για 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_22_2325_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2325/MEX_22_2325_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/stand-ukraine-global-campaign-mobilise-support-refugees_el
https://www.globalcitizen.org/en/info/ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2112
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2142
https://www.globalcitizen.org/en/content/stand-up-for-ukraine-pledging-summit-social-rally/
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την εξασφάλιση χρηματοδότησης και δωρεών σε είδος για τον λαό της Ουκρανίας βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Καναδά, σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση 
προάσπισης των συμφερόντων του πολίτη «Global Citizen», καλούν τις κυβερνήσεις, τις ιδιωτικές 
εταιρείες και τους πολίτες να συμβάλουν σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια αλληλεγγύης. 
Η χρηματοδότηση και τα άλλα είδη βοήθειας που θα συγκεντρωθούν στις 9 Απριλίου θα 
διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων στην Ουκρανία 
και εκείνων που εγκατέλειψαν τη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2323/IP_22_23
23_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η εκστρατεία «Stand Up For Ukraine» 
Η ΕΕ στο πλευρό της Ουκρανίας 
Η αντίδραση του Καναδά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
Υποστήριξη της Ουκρανίας – ιστότοπος της πολωνικής κυβέρνησης 
________________________________________________________________________________ 

33. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εκδήλωση δωρητών «Stand Up for Ukraine» για τη στήριξη του 
λαού της Ουκρανίας 

Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2022 

1. Τι είναι το «Stand Up for Ukraine»; 
Στις 26 Μαρτίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα 
να υποστηρίξει την Ουκρανία. 
Ανταποκρινόμενες άμεσα στην έκκληση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του 
Καναδά δρομολόγησαν, μέσα την ίδια ημέρα, παγκόσμια εκστρατεία για να συγκεντρώσουν 
χρηματοδότηση και να στηρίξουν τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. Η εκστρατεία διοργανώνεται σε σύμπραξη με τη διεθνή οργάνωση 
προάσπισης των συμφερόντων του πολίτη Global Citizen. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2322/QAN
DA_22_2322_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

34. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το «NEB LAB» με νέα έργα και 
πρόσκληση σε φίλους 

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το NEB LAB: μια δεξαμενή «προβληματισμού και δράσης» για να γίνει το 
Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένα και απτά έργα. 
Λειτουργώντας ως σημείο σύνδεσης της αναπτυσσόμενης κοινότητας της πρωτοβουλίας και ως 
σημείο ανταλλαγής ιδεών, θα προωθήσει όμορφες, βιώσιμες και συμπεριληπτικές αλλαγές επί 
του πεδίου. 
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Η έναρξη λειτουργίας του «NEB LAB» ξεκινά με πρόσκληση σε φίλους του Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους, ώστε επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς, όπως περιφέρειες, χωριά και πόλεις, να 
συμμετάσχουν πιο άμεσα στο Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2285/IP_22_22
85_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ο ιστότοπος του NEB Lab 
Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους  
Η Επιτροπή ανακοινώνει τον νικητή του διεθνούς διαγωνισμού για τον σχεδιασμό νέων 
εγκαταστάσεων του ΚΚΕρ στη Σεβίλλη — (με εμπάργκο έως τις 13.00/Πέμπτη 7 Απριλίου 2022) 
________________________________________________________________________________ 
 
35. Επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις στην Ελλάδα στις 8 και 9 
Απριλίου 
 
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2022 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα στις 
8 και 9 Απριλίου. 
Στην Αθήνα, θα βρίσκεται όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Το πρωί, 
ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 
και θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου στις 11:35 ώρα Ελλάδος.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_
22_2361_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Sulfoxaflor: Η Επιτροπή περιορίζει τη χρήση του επιβλαβούς για τους επικονιαστές 
φυτοφαρμάκου 
 
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2022 

Υλοποιώντας τη δέσμευσή της για την προστασία των επικονιαστών και την οικοδόμηση 
βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, η Επιτροπή θα εκδώσει κατά τις προσεχείς εβδομάδες 
νομοθεσία που θα περιορίζει τη χρήση του Sulfoxaflor, ενός φυτοφαρμάκου που μπορεί να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στις άγριες μέλισσες, μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Οι συζητήσεις με τα 
κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης του 
Sulfoxaflor δεν κατέληξαν σε επαρκή στήριξη της πρότασης της Επιτροπής για περιορισμό της 
χρήσης του.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_
22_2361_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
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37. #EUSpace4Ukraine: Εργαλείο της ΕΕ θέτει τη διαστημική τεχνολογία στην υπηρεσία του 
ουκρανικού λαού 
 
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2022 

Ο Οργανισμός της ΕΕ για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA), εγκαινιάζει μια πλατφόρμα που 
θέτει το διάστημα στην υπηρεσία του ουκρανικού λαού. 
 
Η πλατφόρμα αυτή έχει στόχο να φέρει σε επαφή φορείς καινοτομίας, νεοφυείς επιχειρήσεις και 
εταιρείες με ΜΚΟ και άλλους φορείς που βοηθούν στο πεδίο. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει 
εφαρμογές και λύσεις, οι οποίες αξιοποιούν ελεύθερα προσβάσιμα δεδομένα από τα συστήματα 
Galileo και Copernicus, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος της 
ΕΕ, για να συνδράμει την ανθρωπιστική αρωγή προς τον ουκρανικό λαό, ενώ καλεί τους φορείς 
καινοτομίας να προτείνουν και νέα εργαλεία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_
22_2361_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Πειράματα σε ζώα: Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις 
 
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2022 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής δημοσιεύει την ετήσια έκθεση του εργαστηρίου 
αναφοράς της ΕΕ για εναλλακτικές μεθόδους αντί των πειραμάτων σε ζώα (EURL ECVAM).  
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, χάρη σε ένα έργο, το οποίο τελεί υπό τη συνδιαχείριση του 
ECVAM, εγκρίθηκε ο πρώτος διεθνώς αποδεκτός νέος τύπος προτύπου που βασίζεται στον 
συνδυασμό μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων (κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για μια 
«καθορισμένη προσέγγιση»). Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές διευκολύνουν την αμοιβαία 
αποδοχή των πειραματικών δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, έχοντας ως 
αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και του 
σχετικού κόστους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_
22_2361_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση είναι διαθέσιμες εδώ : https://joint-research-
centre.ec.europa.eu/jrc-news/jrc-supporting-alternatives-animal-testing-2022-04-07_en 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πλατφόρμα για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο με το οποίο θα εγκαινιάσει την 
πλατφόρμα για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα της ΕΕ.  
Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη σύνδεση καινοτόμων χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και 
εποπτικών αρχών σε όλη την ΕΕ. Έτσι θα στηριχθεί η ανάπτυξη των ψηφιακών 
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά και θα προωθηθεί η χρηματοοικονομική 
καινοτομία, ώστε νέα προϊόντα και υπηρεσίες να τεθούν στην υπηρεσία επιχειρήσεων και 
πολιτών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_
22_2361_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του συνεδρίου : 
https://ec.europa.eu/info/events/finance-220408-eu-digital-finance-platform-event-launch_en 
________________________________________________________________________________ 
 
40. Το μέλλον της Ευρώπης: Η Ολομέλεια της Διάσκεψης συνεχίζει να συζητά σχέδια 
προτάσεων 
 
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2022 

Από την Παρασκευή 8 Απριλίου έως το Σάββατο 9 Απριλίου, η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης θα συνεδριάσει με φυσική παρουσία στο Στρασβούργο, για να συνεχίσει τη 
συζήτησή της επί των σχεδίων προτάσεων. 
Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα συζητήσει τις προτάσεις που εκπονήθηκαν μετά τις συζητήσεις 
που πραγματοποίησαν εννέα ομάδες εργασίας της Ολομέλειας. Αυτά τα πρώτα σχέδια 
προτάσεων, ομαδοποιημένα ανά θέμα, βασίζονται στις συστάσεις των ομάδων Ευρωπαίων 
πολιτών και στις εισηγήσεις των εθνικών ομάδων. Περιλαμβάνουν επίσης τις ιδέες που 
συγκεντρώθηκαν μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ βασίζονται και στις 
συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και τις προηγούμενες 
συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας. Αρκετά μέλη του Κολλεγίου των Επιτρόπων θα 
συμμετάσχουν τόσο στις ομάδες εργασίας που είναι αρμόδιες για την προετοιμασία της 
Ολομέλειας όσο και στην ίδια τη σύνοδο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_
22_2361_EN.pdf 
 
Η ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=el 
και οι πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=el 
________________________________________________________________________________ 
 
41. ΦΠΑ: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για τη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων και τη 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων 
 
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση επισκόπησης της διαχείρισης του φόρου προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ, η οποία περιέχει σειρά συστάσεων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την είσπραξη των εσόδων από τον ΦΠΑ, τις διαδικασίες είσπραξης και τις 
διαδικασίες ελέγχου.  
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_
22_2361_EN.pdf 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της ΕΕ για τη βελτίωση της διαχείρισης του ΦΠΑ, 
καθώς και η σημερινή έκθεση, διατίθενται στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-administration-
european-union-screening-diagnostics-and-recommendations_en 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Στο Άγιο Όρος ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, 10-11 Απριλίου 
 
Αθήνα, 8 Απριλίου 2022 
 
Την Κυριακή 10 Απριλίου ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα 
μεταβεί στο Άγιον Όρος όπου θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσημη επίσκεψη. 
Στις Καρυές, την έδρα της Ιεράς Μοναστικής Κοινότητας θα γίνει δεκτός από τον Πολιτικό 
Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Αθανάσιο Μαρτίνο καθώς και τους εκπροσώπους των Ιερών Μονών 
της Αθωνικής Πολιτείας στο Ιεροκοινοτικό Μέγαρο καθώς και στον Ιερό Ναό Πρωτάτου.  
_______________________________________________________________________________ 
 
43. Ο Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις ανακοινώνει την εκταμίευση μιας πρώτης 
πληρωμής ύψους 3,6 δισ. ευρώ για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 
 
Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2022 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις επισκέπτεται την Ελλάδα όπου θα έχει 
συναντήσεις με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης για να συζητήσει την υλοποίηση του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και τις οικονομικές προοπτικές και τον 
καίριο ρόλο της Ελλάδας για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την 
Ουκρανία λόγω του πολέμου.  
Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, που μεταδόθηκε 
ζωντανά στο Ebs, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε την εκταμίευση της πρώτης 
πληρωμής ύψους 3,6 δισ. ευρώ (εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης) για την Ελλάδα στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία αποτελείται από 1,7 δισ. ευρώ 
σε επιχορηγήσεις και σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2388/MEX_2
2_2388_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας είναι διαθέσιμες στις σχετικές ερωταπαντήσεις :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1358/QAN
DA_22_1358_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
διαθέσιμες εδώ :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_22_2361_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_22_2361_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-administration-european-union-screening-diagnostics-and-recommendations_el
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-administration-european-union-screening-diagnostics-and-recommendations_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-administration-european-union-screening-diagnostics-and-recommendations_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2388/MEX_22_2388_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2388/MEX_22_2388_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1358/QANDA_22_1358_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1358/QANDA_22_1358_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-
facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en 
________________________________________________________________________________ 

44. Ουκρανία: η ΕΕ διευκολύνει τις συντονισμένες ενέργειες των τηλεπικοινωνιακών φορέων 
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να παραμείνουν συνδεδεμένοι 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2022 

Σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, τηλεπικοινωνιακοί φορείς εγκατεστημένοι 
στην ΕΕ και στην Ουκρανία υπέγραψαν κοινή δήλωση σχετικά με τις συντονισμένες προσπάθειές 
τους να εξασφαλίσουν και να διαμορφώσουν ένα σταθερό πλαίσιο για περιαγωγή και διεθνείς 
κλήσεις οικονομικά προσιτές ή δωρεάν μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκόλυναν αυτή την κοινή δήλωση και εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για την υπογραφή της από 27 φορείς —στους οποίους αναμένεται να προστεθούν και 
άλλοι— στην ΕΕ και την Ουκρανία, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και διάφοροι όμιλοι 
που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, καθώς και από την ένωση που εκπροσωπεί διάφορους φορείς 
εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων κινητών επικοινωνιών (MVNO Europe).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2371/IP_22_23
71_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Κοινή δήλωση και υπογράφοντες 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Ουκρανία: η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της 
Ρωσίας 
 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία του Συμβουλίου για την έγκριση πέμπτης δέσμης 
περιοριστικών μέτρων κατά καθεστώτος του Πούτιν ως απάντηση στη βάναυση επίθεση κατά της 
Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού. Μαζί με τις τέσσερις προηγούμενες δέσμες, οι κυρώσεις 
αυτές θα συμβάλουν περαιτέρω στην αύξηση της οικονομικής πίεσης που ασκείται στο Κρεμλίνο 
και θα πλήξουν την ικανότητά του να χρηματοδοτεί την εισβολή του στην Ουκρανία. Τα μέτρα 
αυτά είναι ευρύτερα και πιο αιχμηρά, με αποτέλεσμα να πλήττουν ακόμα σοβαρότερα τη ρωσική 
οικονομία. Συντονίστηκαν με διεθνείς εταίρους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2332/IP_22_23
32_EL.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας[ 
θα είναι διαθέσιμες αργότερα σήμερα] 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/742283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2371/IP_22_2371_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2371/IP_22_2371_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/742283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2332/IP_22_2332_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2332/IP_22_2332_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2333
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1401
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46. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της 
Ρωσίας 

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2022 

Γιατί επιβάλατε σήμερα πρόσθετες κυρώσεις; 
Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη μέγιστη πίεση στον Πούτιν και στη ρωσική κυβέρνηση στην 
κρίσιμη αυτή στιγμή. Οι τέσσερις δέσμες κυρώσεων έπληξαν σοβαρά και περιόρισαν τις πολιτικές 
και οικονομικές επιλογές του Κρεμλίνου. Βλέπουμε απτά αποτελέσματα. Είναι σαφές όμως ότι, 
ενόψει των γεγονότων, πρέπει να αυξήσουμε περαιτέρω την πίεση που ασκούμε. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο η ΕΕ επέβαλε σήμερα περαιτέρω κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές είναι 
ευρύτερες και εντονότερες, με αποτέλεσμα να πλήττουν ακόμα πιο βαθιά τη ρωσική οικονομία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2333/QAN
DA_22_2333_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου – Ουκρανία: η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων 
κατά της Ρωσίας 
Επίσημη Εφημερίδα 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα 
________________________________________________________________________________ 

47. Stand Up For Ukraine (Στηρίζουμε την Ουκρανία): Δεσμεύσεις για δωρεές ύψους 9,1 δισ. 
ευρώ για τη στήριξη των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων 

Warsaw, 9 Απριλίου 2022 

Η παγκόσμια εκδήλωση δωρητών και εκστρατεία «Stand Up for Ukraine» συγκέντρωσε 9,1 δισ. 
ευρώ για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή, εντός και εκτός 
Ουκρανίας, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ανακοίνωσε πρόσθετο δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ για 
την κάλυψη των αναγκών των ατόμων που εκτοπίστηκαν λόγω της εισβολής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2382/IP_22_23
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
Παρατηρήσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν στην παγκόσμια εκδήλωση δωρητών 
Η εκστρατεία «Stand Up For Ukraine» 
Η ΕΕ στο πλευρό της Ουκρανίας 
Η αντίδραση του Καναδά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
Υποστήριξη της Ουκρανίας – ιστότοπος της πολωνικής κυβέρνησης 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2333/QANDA_22_2333_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2333/QANDA_22_2333_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2332
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2382/IP_22_2382_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2382/IP_22_2382_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_2322
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2375
https://www.globalcitizen.org/en/info/ukraine/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/stand-ukraine-global-campaign-mobilise-support-refugees_el
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/crisis-crises/ukraine.aspx?lang=eng&utm_campaign=gac-amc-ukraine-21-22&utm_source=canadahome&utm_medium=feat&utm_content=en
https://www.gov.pl/web/ua
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48. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εκδήλωση δωρητών «Stand Up For Ukraine» για τη στήριξη του 
λαού της Ουκρανίας 

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2022 

1. Τι είναι το «Stand Up for Ukraine»; 
Στις 26 Μαρτίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα 
να ενώσει τις δυνάμεις της για τη στήριξη της Ουκρανίας. 
Ανταποκρινόμενες άμεσα στην έκκληση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του 
Καναδά δρομολόγησαν, την ίδια κιόλας ημέρα, παγκόσμια εκστρατεία για να συγκεντρώσουν 
χρηματοδότηση για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία. Η εκστρατεία διοργανώνεται σε σύμπραξη με τη διεθνή οργάνωση προάσπισης των 
συμφερόντων του πολίτη Global Citizen. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2322/QAN
DA_22_2322_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

49. Εισαγωγή, παρεμβάσεις και τελικές παρατηρήσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν στην 
παγκόσμια εκδήλωση δωρητών «Stand Up For Ukraine» 

Warsaw,  9 Απριλίου 2022 
 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν στην παγκόσμια εκδήλωση δωρητών 
«Stand Up For Ukraine» 
Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, Χιου, κ. πρόεδρε, Τζάστιν. Είναι υπέροχο που 
βρίσκεστε εδώ. Πράγματι, ήμουν χθες στο Κίεβο και επισκέφθηκα την Μπούτσα. Δεν υπάρχουν 
λόγια για τη φρίκη που είδα στην Μπούτσα, το άσχημο πρόσωπο του στρατού του Πούτιν να 
τρομοκρατεί τον πληθυσμό. Τρέφω μεγάλο θαυμασμό για τους γενναίους Ουκρανούς φίλους μας 
που μάχονται εναντίον του. Δίνουν τη δική μας μάχη. Η μάχη αυτή είναι δική μας. Επειδή η 
Ουκρανία δεν αγωνίζεται μόνο για την κυριαρχία και την ακεραιότητά της, αλλά αγωνίζεται 
επίσης για το ερώτημα αν το αποτέλεσμα θα είναι να επικρατήσει η ανθρωπότητα ή αν θα 
επέλθει αποτρόπαιη καταστροφή. Το ερώτημα είναι αν θα υπερισχύσει η δημοκρατία ή αν θα 
επικρατήσει η απολυταρχία. Το ερώτημα είναι αν επικρατεί το δίκαιο της πυγμής ή το κράτος 
δικαίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2375/S
TATEMENT_22_2375_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

50. Global Gateway: Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει σημαντική εκδήλωση για τις 
21-22 Ιουνίου 

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2022 

Η διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης για το 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 
22 Ιουνίου με θέμα «Global Gateway: οικοδόμηση βιώσιμων εταιρικών σχέσεων για έναν 
συνδεδεμένο κόσμο». Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος προσωπικότητες υψηλού επιπέδου απ' 

https://youtu.be/1d_n9uuGs2Q
https://www.globalcitizen.org/en/info/ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2322/QANDA_22_2322_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2322/QANDA_22_2322_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2375/STATEMENT_22_2375_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2375/STATEMENT_22_2375_EL.pdf
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όλο τον κόσμο με στόχο να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
εφαρμογή της στρατηγικής Global Gateway. 
Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης θα είναι διαθέσιμο στις 
αρχές Μαΐου. Οι εγγραφές είναι ανοικτές έως τις 6 Ιουνίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2393/IP_22_23
93_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Global Gateway 
Ιστότοπος Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 
Στον διεθνή Τύπο προσφέρονται ειδικές εγκαταστάσεις και δυνατότητες μέσων επικοινωνίας — 
περισσότερες πληροφορίες εδώ. 
 
Μείνετε συνδεδεμένοι 
Hashtags: #EDD22 #GlobalGateway #EDDYoungLeaders 
Twitter: https://twitter.com/EU_Partnerships 
Facebook: https://www.facebook.com/EUPartnerships/ 
Instagram: https://www.instagram.com/eu_partnerships/ 
YouTube: https://www.youtube.com/user/EUintheWorld 
________________________________________________________________________________ 

51. Ασφάλεια της αεροπορίας: 20 ρωσικές αεροπορικές εταιρείες προστέθηκαν στον κατάλογο 
ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή επικαιροποίησε τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, δηλαδή τον κατάλογο των 
αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση ή σε περιορισμούς εκμετάλλευσης εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Μετά την 
επικαιροποίηση, 21 αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στη Ρωσία συμπεριλήφθηκαν 
στον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ. Αυτό αντικατοπτρίζει σοβαρές ανησυχίες για την 
ασφάλεια πτήσεων λόγω της αναγκαστικής επανανηολόγησης αεροσκαφών ξένης ιδιοκτησίας 
από τη Ρωσία, επιτρέποντας εν γνώσει τους τη λειτουργία τους χωρίς έγκυρα πιστοποιητικά 
αξιοπλοΐας. Αυτό παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας της αεροπορίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2389/IP_22_23
89_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ 
Κατάλογος αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις εντός της ΕΕ  
________________________________________________________________________________ 
 
52. Το μέλλον της Ευρώπης: πλησιάζει η οριστικοποίηση των συστάσεων πολιτικής από τη 
Διάσκεψη 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2393/IP_22_2393_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2393/IP_22_2393_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_el
https://eudevdays.eu/
https://bit.ly/3JnfJTB
https://twitter.com/EU_Partnerships
https://www.facebook.com/EUPartnerships/
https://www.instagram.com/eu_partnerships/
https://www.youtube.com/user/EUintheWorld
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2389/IP_22_2389_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2389/IP_22_2389_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2390
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en
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Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2022 

 
Η σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης στις 8-9 Απριλίου συζήτησε 
συγκεκριμένες προτάσεις. 
Οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι εννέα ομάδων εργασίας υπέβαλαν στην ολομέλεια της 
Διάσκεψης ενοποιημένα σχέδια προτάσεων, ομαδοποιημένα ανά θέμα. Οι προτάσεις βασίστηκαν 
κυρίως στις συστάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και στις εθνικές ομάδες, και 
εμπλουτίστηκαν με τις ιδέες της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. Οι προτάσεις αυτές 
συζητήθηκαν από όλα τα μέλη της ολομέλειας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2402/IP_22_24
02_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μαγνητοσκοπήσεις των συνόδων ολομέλειας ανά θέμα διατίθενται στους ακόλουθους 
συνδέσμους: 

 Υγεία 
 Ευρωπαϊκή δημοκρατία 
 Μετανάστευση 
 Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια 
 Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 
 Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
 Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
 Η ΕΕ στον κόσμο 
 Ψηφιακός μετασχηματισμός 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπήσεις από τις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας 
στο EBS. Η συνέντευξη Τύπου με τους τρεις συμπροέδρους είναι διαθέσιμη εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Η ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία της με την Αίγυπτο για το κλίμα και την ενέργεια ενόψει της 
COP27 
  
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2022 
  
Η ΕΕ και η Αίγυπτος συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα ενέργειας και 
κλίματος μετά από τις χθεσινές ευρείες διαβουλεύσεις μεταξύ του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. 
Φρανς Τίμερμανς και μελών της αιγυπτιακής κυβέρνησης στο Κάιρο.  
  

https://futureu.europa.eu/pages/working-groups?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/european-citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2402/IP_22_2402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2402/IP_22_2402_EL.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-1_20220408-0830-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-2_20220408-0830-SPECIAL-OTHER-2
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-3_20220408-0830-SPECIAL-OTHER-3
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-4_20220408-0830-SPECIAL-OTHER-4
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-5_20220408-0830-SPECIAL-OTHER-5
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-6_20220409-0830-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-7_20220409-0830-SPECIAL-OTHER-2
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-8_20220409-0830-SPECIAL-OTHER-3
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-plenary-9_20220409-0830-SPECIAL-OTHER-4
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/search?kwgg=conference%20on%20the%20future%20of%20europe&mediatype=VIDEO&categories=VideoNews&page=1&sort=shootstartdate&direction=desc
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-223626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2388
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2403/MEX_
22_2403_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
54. Η Επίτροπος Γκαμπριέλ συναντά εκπροσώπους χωριών με νεοσύστατες επιχειρήσεις 
  
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2022 
  
Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια 
Γκαμπριέλ θα συναντηθεί με εκπροσώπους χωριών και αγροτικών περιοχών που φιλοξενούν 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, των 
τροφίμων και της γεωργικής καινοτομίας.  
Επί τη ευκαιρία, η Επίτροπος θα συζητήσει με τους εκπροσώπους των αγροτικών κοινοτήτων 
σχετικά με τις ανάγκες τους για τη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την προσέλκυση 
επιχειρήσεων, την προσέλκυση επενδύσεων για καινοτόμα έργα και τη δημιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2403/MEX_
22_2403_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση αυτή είναι διαθέσιμες εδώ : https://joint-
research-centre.ec.europa.eu/events/commissioner-gabriel-meets-startup-villages-2022-04-12_en 
Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, κάντε κλικ εδώ : https://webcast.ec.europa.eu/startup-
village-2022-04-12 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Ευρωπαϊκή δημοσιογραφία: πρόσκληση στους νέους δημοσιογράφους να υποβάλουν 
αίτηση για πρόγραμμα κατάρτισης 
  
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2022 
  
Η Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα Youth4Regions που απευθύνεται σε φοιτητές 
δημοσιογραφίας και νέους δημοσιογράφους για έκτη συνεχή χρονιά.  
Δεκτές γίνονται αιτήσεις από κράτη μέλη της ΕΕ, γειτονικές χώρες και υπό προσχώρηση χώρες. Οι 
38 νικητές του διαγωνισμού θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 8 έως 14 Οκτωβρίου, όπου θα 
τους προσφερθούν μαθήματα κατάρτισης και καθοδήγηση από έμπειρους δημοσιογράφους, με 
τους οποίους θα συνεργαστούν στην αίθουσα σύνταξης, ενώ θα επισκεφθούν τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και μέσα ενημέρωσης.  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2403/MEX_
22_2403_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Συζήτηση για τη βία κατά των γυναικών στην Ελλάδα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει 
διάλογο και προτείνει λύσεις 
 
Αθήνα, 11 Απριλίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2403/MEX_22_2403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2403/MEX_22_2403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2403/MEX_22_2403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2403/MEX_22_2403_EN.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/events/commissioner-gabriel-meets-startup-villages-2022-04-12_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/events/commissioner-gabriel-meets-startup-villages-2022-04-12_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/events/commissioner-gabriel-meets-startup-villages-2022-04-12_en
https://webcast.ec.europa.eu/startup-village-2022-04-12
https://webcast.ec.europa.eu/startup-village-2022-04-12
https://webcast.ec.europa.eu/startup-village-2022-04-12
http://www.youth4regions.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2403/MEX_22_2403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2403/MEX_22_2403_EN.pdf
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Πέμπτη 14 Απριλίου 2022  
17:30-19:30 στη σελίδα της Αντιπροσωπείας στο Facebook 
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα πραγματοποιεί διαδικτυακή συζήτηση 
με τίτλο «Η  ευρωπαϊκή πρόταση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών». Η 
συζήτηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου στις 17:30, μέσω της σελίδας  της 
Αντιπροσωπείας στο Facebook.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήμερα τη φετινή παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2022 
παρουσίασε νομοθετική πρόταση (Οδηγία για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών 
και της ενδοοικογενειακής βίας) που θεσπίζει κοινά ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα  για την 
προστασία των γυναικών, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τη στήριξη των θυμάτων, την πρόληψη 
και τη συνεργασία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα και πραγματοποιεί δράσεις 
για να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία στο πλαίσιο  της Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 
2020-2025. 
________________________________________________________________________________ 

57. Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει τον αδιάλειπτο 
εφοδιασμό της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Μάλτας, με 
φάρμακα 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία έγκριση από το Συμβούλιο των προτάσεων που 
αποβλέπουν, αφενός, στο να εξασφαλίσουν τον αδιάλειπτο μακροπρόθεσμο εφοδιασμό της 
Βόρειας Ιρλανδίας με φάρμακα από τη Μεγάλη Βρετανία και, αφετέρου, στο να αντιμετωπίσουν 
τα συνεχιζόμενα προβλήματα ανεφοδιασμού στην Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα —αγορές 
που παραδοσιακά προμηθεύονταν φάρμακα από τη Μεγάλη Βρετανία ή μέσω αυτής. Η έγκριση 
αποτελεί συνέχεια της θετικής ψήφου της περασμένης εβδομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις αυτές τον περασμένο Δεκέμβριο, ύστερα από την εκτεταμένη 
συνεργασία που είχε με τους πολίτες, τη βιομηχανία και άλλους εκπροσώπους των επιχειρήσεων 
στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τις εκτεταμένες συνομιλίες με την κυβέρνηση 
του ΗΒ για την εξεύρεση αυτής της μακροχρόνιας λύσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2385/IP_22_23
85_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Ουκρανία: Aνθρωπιστική επιχείρηση της ΕΕ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για βοήθεια 
προς τους πρόσφυγες 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2022 

Από τις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, άμαχοι πρόσφυγες 
συρρέουν στις γειτονικές χώρες, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των ανθρωπιστικών 
αναγκών. Η Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα για την παροχή έκτακτης βοήθειας στα άτομα 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6911
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2385/IP_22_2385_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2385/IP_22_2385_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6912
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που την έχουν ανάγκη, μεταξύ άλλων στηρίζοντας χώρες, όπως τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, 
για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.  
Εκτός από την ανθρωπιστική χρηματοδότηση, την οποία έχει ήδη παράσχει η ΕΕ, αυτή την 
εβδομάδα βρίσκεται σε εξέλιξη και μια ανθρωπιστική επιχείρηση στη Μολδαβία μέσω της 
Ευρωπαϊκής Ικανότητας Ανθρωπιστικής Δράσης, για την ενίσχυση της αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την ΕΕ και τη στήριξη εταίρων ανθρωπιστικής βοήθειας που 
δραστηριοποιούνται ήδη στο πεδίο.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_
22_2421_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανθρωπιστική δράση είναι διαθέσιμες στο 
ενημερωτικό δελτίο για την Ουκρανία και στο ενημερωτικό δελτίο για την Ευρωπαϊκή Ικανότητα 
Ανθρωπιστικής Δράσης.  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2396/IP_22_2
396_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Επελέγησαν 20 καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοφυείς 
επιχειρήσεις που θα λάβουν χρηματοδότηση 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τις 20 καινοτόμες νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που θα 
λάβουν χρηματοδοτική στήριξη ύψους 50.000 ευρώ η καθεμία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EIT 
Community Booster, την οποία δρομολόγησε το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) σε 
συνεργασία με πέντε από τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του.  
Οι επιτυχόντες επελέγησαν ανάμεσα από 1.029 υποψηφίους από 37 χώρες, για να αποτελέσουν 
μοχλό βιώσιμης αλλαγής και να βελτιώσουν την γενικότερη ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων 
πολιτών στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_
22_2421_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον κατάλογο των επιλεγμένων επιχειρήσεων και 
στο δελτίο Τύπου του ΕΙΤ. 
________________________________________________________________________________ 
 
60. Χρηματοπιστωτικές αγορές: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες για 
τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει μια στοχευμένη δημόσια διαβούλευση για να αξιολογήσει την 
επάρκεια των κανόνων της ΕΕ για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), μια 
σημαντική πηγή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης εταιρειών και δημόσιων φορέων.  

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/european-humanitarian-response-capacity-ehrc_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_22_2421_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_22_2421_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_el
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/european-humanitarian-response-capacity-ehrc_el
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/european-humanitarian-response-capacity-ehrc_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2396
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2396/IP_22_2396_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2396/IP_22_2396_EN.pdf
https://eit.europa.eu/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_22_2421_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_22_2421_EN.pdf
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-community-booster-announces-20-selected-new-european-bauhaus-ventures
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-community-booster-announces-20-selected-new-european-bauhaus-ventures
https://ec.europa.eu/info/publications/finance-consultations-2022-money-market-funds_en
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Τα ΑΚΧΑ είναι επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν κυρίως σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 
όπως χρεόγραφα που εκδίδονται από τράπεζες, επιχειρήσεις ή κυβερνήσεις και τα οποία είναι 
καίριας σημασίας για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Ο κανονισμός για τα αμοιβαία κεφάλαια 
της χρηματαγοράς, ο οποίος είναι σε πλήρη ισχύ από τον Ιανουάριο του 2019, ως μέρος του 
νομικού πλαισίου που θέσπισε η ΕΕ μετά την κρίση, αποσκοπούσε στη διατήρηση της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας της ενιαίας αγοράς και στη μείωση των πιστωτικών κινδύνων 
και των κινδύνων ρευστότητας στον τομέα των ΑΚΧΑ. Οι κανόνες αυτοί συνάδουν με τις διεθνείς 
προσπάθειες που αφορούν τη χρηματοδότηση μέσω της αγοράς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_
22_2421_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες κείμενο του κανονισμού για τα ΑΚΧΑ.  
________________________________________________________________________________ 
 
61. Η Επίτροπος Σίμσον συμμετέχει στον 15ο διάλογο ΕΕ-ΟΠΕΚ για την ενέργεια 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2022 

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ κ. Mohammad 
Sanusi Barkindo συμπροήδρευσαν στη 15η συνεδρίαση υψηλού επιπέδου του διαλόγου ΕΕ-ΟΠΕΚ 
για την ενέργεια, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_
22_2421_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Φορολόγηση της αλκοόλης: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τους κανόνες σε 
επίπεδο ΕΕ για τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τους 
συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης για την αλκοόλη.  
Οι ισχύοντες κανόνες στον τομέα αυτό, οι οποίοι έχουν εγκριθεί απ’ όλα τα κράτη μέλη, 
καθορίζουν ελάχιστους συντελεστές για τα αλκοολούχα προϊόντα. Οι εν λόγω κανόνες της ΕΕ 
στηρίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συμβάλλοντας στην αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού. Συμβάλλουν επίσης σημαντικά στη στήριξη άλλων προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως 
η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και η δημόσια υγεία.  
 
Μια γενική πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το θέμα και μια πιο στοχευμένη δημόσια 
διαβούλευση είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και θα διαρκέσουν έως τις 4 Ιουλίου 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_
22_2421_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
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https://ec.europa.eu/info/law/money-market-funds-regulation-eu-2017-1131/law-details_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_22_2421_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2421/MEX_22_2421_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Excise-duty-on-alcohol-and-alcoholic-beverages-evaluation-of-excise-duty-rates-and-tax-structures_el
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63. Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 96, Χειμώνας 2021 - 2022  
Κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνική Έκθεση Ελλάδα 
Έρευνα: Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022 
 
Το «Τακτικό Ευρωβαρόμετρο ΕΒ96» διεξήχθη δια ζώσης από την Kantar στο διάστημα 18 
Ιανουαρίου – 4 Φεβρουαρίου 2022, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική 
Διεύθυνση Επικοινωνίας). Η έρευνα διεξήχθη στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 5 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία), 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το 
Κοσσυφοπέδιο.  

Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε την έκθεση  - κοινή γνώμη για την Ελλάδα :  
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=81420 

________________________________________________________________________________ 

64. Αλιεία: Η Επιτροπή προτείνει δεύτερη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων για τη στήριξη 
των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή πρότεινε νομοθετική τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας 
2014-20 (ΕΤΘΑ), η οποία θα επιτρέψει τη λήψη πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων για τη 
στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ στο πλαίσιο της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Η δέσμη αυτή συμπληρώνει την πρώτη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης 
κρίσεων που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) στις 25 Μαρτίου. Περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση για 
πρόσθετες δαπάνες, για διαφυγόντα έσοδα και για την αποθήκευση προϊόντων, καθώς και για 
την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις που επί του παρόντος 
δεν είναι ασφαλείς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2408/IP_22_24
08_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

65. Διανοητική ιδιοκτησία: η Επιτροπή ενισχύει την προστασία των ευρωπαϊκών βιοτεχνικών 
και βιομηχανικών προϊόντων εντός και εκτός ΕΕ 

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά πλαίσιο για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας για 
τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα που βασίζονται στην πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα 
των παραδοσιακών πρακτικών της περιοχής τους. Το πλαίσιο αυτό θα καλύπτει προϊόντα όπως το 
γυαλί Murano, το ύφασμα τουίντ Donegal, την πορσελάνη Limoges, τα μαχαιροπίρουνα Solingen 
και τα κεραμικά Boleslawiec. Ενώ τα προϊόντα αυτά χαίρουν φήμης και κύρους στην Ευρώπη και 
ενίοτε σε ολόκληρο τον κόσμο, οι παραγωγοί δεν διαθέτουν μέχρι στιγμής ενωσιακή προστασία 
των γεωγραφικών ενδείξεων που να συνδέει την καταγωγή και τη φήμη των προϊόντων τους με 
την ποιότητά τους. 

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=81420
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2022-04/com-2022-179_EN_1.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2022-04/com-2022-179_EN_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2003
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2408/IP_22_2408_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2408/IP_22_2408_EL.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2406/IP_22_24
06_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση κανονισμού 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα βιοτεχνικά και 
βιομηχανικά προϊόντα 
Ακολουθήστε τους λογαριασμούς @EU_Commission και @EU_Growth στο Twitter 
________________________________________________________________________________ 

66. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κανονισμός για τις γεωγραφικές ενδείξεις βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών προϊόντων 

Βρυξέλλες,  13 Απριλίου 2022 

Τι είναι η γεωγραφική ένδειξη; 
Η γεωγραφική ένδειξη είναι ένα σήμα που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ένα προϊόν έχει 
συγκεκριμένη γεωγραφική καταγωγή και διαθέτει συγκεκριμένη φήμη ή ιδιότητες λόγω του εν 
λόγω τόπου καταγωγής. Μια γεωγραφική ένδειξη περιλαμβάνει συνήθως προσδιορισμό του 
τόπου καταγωγής. Όλες οι ομάδες παραγωγών της περιοχής που παράγουν ένα συγκεκριμένο 
προϊόν με προκαθορισμένο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιούν συλλογικά τη γεωγραφική ένδειξη. 
Η Champagne ή το Prosciutto di Parma (ζαμπόν) είναι γνωστά παραδείγματα γεωργικών 
γεωγραφικών ενδείξεων, ένα πλαίσιο που ισχύει ήδη από το 1992. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2407/QAN
DA_22_2407_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
67. Ουκρανία: Η Επιτροπή διαθέτει 9 εκατ. ευρώ για τη φροντίδα ψυχικής υγείας των 
Ουκρανών προσφύγων 

Βρυξέλλες,  13 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποίησε 9 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα EU4Health για να 
βοηθήσει τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία και χρειάζονται επειγόντως υποστήριξη 
ψυχικής υγείας και μετατραυματική υποστήριξη. Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση της ΕΕ θα 
επιτρέψει στη Διεθνή Ομοσπονδία των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις να στηρίξουν το υγειονομικό προσωπικό ώστε να φέρει εις πέρας το έργο του. Θα 
παράσχει επίσης υπηρεσίες ψυχικής υγείας με τη μορφή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών, 
διαλογής ασθενών, ψυχολογικής μετατραυματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής στη γλώσσα 
των προσφύγων.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2441/MEX_
22_2441_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2406/IP_22_2406_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2406/IP_22_2406_EL.pdf
https://ec.europa.eu/growth/publications/regulation-geographical-indications-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_2407
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/geographical-indications-craft-and-industrial-products_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/geographical-indications-craft-and-industrial-products_en
https://twitter.com/EU_Commission
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2407/QANDA_22_2407_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2407/QANDA_22_2407_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-union_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2441/MEX_22_2441_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο σχετικά με την κατανομή της 
χρηματοδότησης του EU4Health και σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη για τους 
εκτοπισθέντες από την Ουκρανία  
________________________________________________________________________________ 

68. Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ ανακοινώνει δεσμεύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την προστασία 
των ωκεανών 

Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2022 

Στη διάσκεψη Our Ocean (OOC) στο Παλάου, η ΕΕ ανανέωσε τις δεσμεύσεις της για τη διεθνή 
διακυβέρνηση των ωκεανών. Η ΕΕ υπέβαλε τις σημαντικότερες δεσμεύσεις που είχε προσφέρει 
ποτέ σε διάσκεψη «Our Ocean», σε όρους αξίας, με την παρουσίαση καταλόγου 44 δεσμεύσεων 
για την περίοδο 2020-2022, ποσού σχεδόν 1 δισ. ευρώ. 
Η διάσκεψη «Our Ocean» αποτελεί σημαντική χρονική στιγμή προκειμένου χώρες από ολόκληρο 
τον κόσμο, η κοινωνία των πολιτών και η βιομηχανία να δεσμευτούν για συγκεκριμένες και 
σημαντικές δράσεις για την προστασία των ωκεανών. Το θέμα της έκδοσης του 2022 είναι «Our 
Ocean, Our People, Our Prosperity» (Οι ωκεανοί μας, οι λαοί μας, η ευημερία μας), και 
προσελκύει εταίρους σε παγκόσμια κλίμακα για την εξεύρεση λύσεων στη βιώσιμη διαχείριση 
των θαλάσσιων πόρων, την αύξηση της ανθεκτικότητας των ωκεανών στην κλιματική αλλαγή και 
τη διαφύλαξη της υγείας τους για τις επόμενες γενιές. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2398/IP_22_23
98_EL.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 
69. Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά 
δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
 
Βρυξέλλες,  20 Απριλίου 2022 
 
Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στην οποία καθορίζονται 
ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον εν 
λόγω τομέα. 
Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την οδηγία του 2011 για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, για να εντοπίσει 
βέλτιστες πρακτικές και τα εναπομείναντα νομοθετικά κενά.  

Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ και θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση απόψεων 
έως τις 13 Ιουλίου 2022 : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/13073-Combating-child-sexual-abuse-review-of-EU-rules_en 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2522/MEX_2
2_2522_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-healthcare_el
https://ourocean2022.pw/
https://ourocean2022.pw/commitments/
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0607
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-Combating-child-sexual-abuse-review-of-EU-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-Combating-child-sexual-abuse-review-of-EU-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2522/MEX_22_2522_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2522/MEX_22_2522_EN.pdf


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 - 39 
 

70. Επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Τίμερμανς στην Τουρκία για ενίσχυση της 
συνεργασίας για το κλίμα 
 

Βρυξέλλες,  20 Απριλίου 2022 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. Φρανς 
Τίμερμανς βρίσκεται στην Άγκυρα, όπου θα συμπροεδρεύσει στον 2ο Διάλογο Υψηλού Επιπέδου 
ΕΕ-Τουρκίας για το Κλίμα. Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης 
κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ και η Τουρκία φιλοδοξούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε 
πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικές για 
την ενεργειακή απόδοση και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2522/MEX_2
2_2522_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
71. Επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις και του Επιτρόπου Τζεντιλόνι 
στην Ουάσιγκτον, όπου θα συμμετάσχουν στις εαρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ για το 2022 
 

Βρυξέλλες,  20 Απριλίου 2022 
 
Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για μια οικονομία στην 
υπηρεσία των ανθρώπων, και ο Επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι βρίσκονται στην 
Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχουν στις εαρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 
Ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι θα λάβει μέρος στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των 
Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 και στην υπουργική σύνοδο της G7.  
Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου της Ουκρανίας, καθώς και 
στη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής για την 
υγεία και σε μια νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση για τις πανδημίες. Ο Επίτροπος θα συναντηθεί 
επίσης με τον κ. Τζερόμ Πάουελ, Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας 
των ΗΠΑ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2522/MEX_2
2_2522_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
72. Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας – Ελευσίνα, 7 Μαΐου και Ζάππειο, 8 Μαΐου 
 
Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης και την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, 
το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα συνδιοργανώνουν στις 7 και 8 Μαΐου τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, με ποικίλες 
δράσεις σε Ελευσίνα και Ζάππειο. 
________________________________________________________________________________ 

73. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου διαδικτυακού 
περιβάλλοντος 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2522/MEX_22_2522_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2522/MEX_22_2522_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2522/MEX_22_2522_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_2522/MEX_22_2522_EN.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/cutt.ly/4F4oHdz__;!!DOxrgLBm!DM9LWfailXeO52Bs6bncrJeK2xG_wBm6zDfKG5scNQwe5G_9MDdIvU96Kk6ee_c8FqDV0aWaUp--Nzjls6_vKIQ-e4stqiaoQfE4Vw$
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/
https://greece.representation.ec.europa.eu/index_el
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Βρυξέλλες,  23 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την πρόταση για την πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020. Η πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες καθορίζει ένα άνευ προηγουμένου νέο πρότυπο για τη λογοδοσία των 
διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο. Θα παρέχει 
καλύτερη προστασία στους χρήστες του διαδικτύου και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, καθώς 
και θα καθορίσει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων στην εσωτερική αγορά, βοηθώντας τις μικρότερες 
πλατφόρμες να επεκταθούν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2545/IP_22_25
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτική σελίδα σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες 
Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

74. Safety Gate: Τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα παιχνίδια βρίσκονται φέτος στην κορυφή του 
καταλόγου των επικίνδυνων μη εδώδιμων προϊόντων 

Βρυξέλλες,  25 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το Safety Gate, το σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα. Η έκθεση καλύπτει τις 
προειδοποιήσεις που κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021 και τα μέτρα που έλαβαν οι 
εθνικές αρχές στη συνέχεια. Στην εν λόγω ετήσια έκθεση, τα αυτοκίνητα βρίσκονται, για πρώτη 
φορά, στην κορυφή του καταλόγου των κοινοποιημένων προϊόντων, και ακολουθούν τα 
παιχνίδια. Επίσης, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, ο εξοπλισμός προστασίας, όπως είναι οι 
μάσκες προσώπου, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος των κοινοποιημένων προϊόντων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1343/IP_22_13
43_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Safety Gate — Αποτελέσματα 2021 
Ενημερωτικό δελτίο — Πορίσματα του συστήματος Safety Gate για το 2021 
Safety Gate — προειδοποιήσεις 
Safety Gate — εγγραφή στις εβδομαδιαίες προειδοποιήσεις 
Δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων 
Διεθνής συνεργασία για την ασφάλεια των προϊόντων, διμερής συνεργασία με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2545/IP_22_2545_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2545/IP_22_2545_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_el
https://ec.europa.eu/info/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_el
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/digital-services-act-questons-and-answers
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1343/IP_22_1343_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1343/IP_22_1343_EL.pdf
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport#recentAlerts
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/subscription
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/international-cooperation-product-safety/bilateral-cooperation_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/international-cooperation-product-safety/bilateral-cooperation_en
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75. ΕΕ-Ινδία: Κοινό δελτίο Τύπου για τη σύσταση Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας 

New Delhi, 25 Απριλίου 2022 

Στη συνάντησή τους στο Νέο Δελχί τη Δευτέρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, κ. Ναρέντρα Μόντι, συμφώνησαν να 
δρομολογήσουν τη σύσταση Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-Ινδίας.  

Αυτός ο μηχανισμός στρατηγικού συντονισμού θα επιτρέψει και στους δύο εταίρους να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στο πλαίσιο του εμπορίου, της αξιόπιστης τεχνολογίας και της 
ασφάλειας και, ως εκ τούτου, να εμβαθύνουν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας σ' 
αυτούς τους τομείς.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2643/IP_22_26
43_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

76. Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην Ινδία: Προώθηση μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης 

New Delhi,  25 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία θα ενισχύσουν την εταιρική σχέση τους και θα εμβαθύνουν τη 
διμερή συνεργασία με έμφαση στην προάσπιση της βασισμένης σε κανόνες παγκόσμιας τάξης, 
στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη 
χαρτογράφηση της ψηφιακής μετάβασης. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη της προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Νέο Δελχί την Κυριακή και τη 
Δευτέρα, όπου συνάντησε τον πρόεδρο της Ινδίας, κ. Ραμ Ναθ Κοβίντ, και συνομίλησε για πολλά 
θέματα με τον Ινδό πρωθυπουργό κ. Ναρέντρα Μόντι. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2648/IP_22_26
48_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εναρκτήρια ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στον Διάλογο του Raisina 
ΕΕ–Ινδία: Κοινό δελτίο Τύπου για την έναρξη του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας 
Δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν με τον Ινδό πρωθυπουργό κ. Μόντι 
Δήλωση σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ του κ. Björn Seibert, επικεφαλής του ιδιαίτερου 
γραφείου της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν, και μελών της ινδικής κυβέρνησης 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στο Ινστιτούτο Ενέργειας και Πόρων 
Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην International Solar Alliance 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέσεις ΕΕ–Ινδίας 
Ενημερωτικό δελτίο: Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ–Ινδίας 
________________________________________________________________________________ 
 
77. Διεθνής καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: Η Επιτροπή υποβάλλει σύσταση 
για ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τη Νορβηγία στον τομέα του ΦΠΑ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2643/IP_22_2643_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2643/IP_22_2643_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2648/IP_22_2648_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2648/IP_22_2648_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2647
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2643
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2602
https://www.eeas.europa.eu/eeas/factsheet-eu-india-relations_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/factsheet-eu-india-connectivity-partnership_en
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Βρυξέλλες,  26 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Νορβηγίας με στόχο την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του 
φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_
22_2666_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας, καθώς και το κείμενο του 
σχεδίου σύστασης, είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/international-fight-against-vat-fraud-commission-
puts-forward-recommendation-strengthen-eus-vat-2022-04-26_en 
________________________________________________________________________________ 
 
78. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χορηγεί 624 εκατ. ευρώ σε προηγμένους ερευνητές 
  
Βρυξέλλες,  26 Απριλίου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ανακοίνωσε τους νικητές του τελευταίου διαγωνισμού 
του για επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας.  
  
Η χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 624 εκατ. ευρώ, θα δοθεί σε 253 κορυφαίους ερευνητές 
από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι με το έργο τους κομίζουν νέες γνώσεις σε θέματα όπως η 
αξιοποίηση των μαθηματικών για τη βελτίωση της χρήσης των αντιβιοτικών και της 
χημειοθεραπείας, οι τρόποι προστασίας της βιοποικιλότητας των νησιών, η εξερεύνηση των 
απαρχών του σύμπαντος και η κατανόηση του τρόπου μεταβολής των φθόγγων των γλωσσών με 
την πάροδο του χρόνου. Οι επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας του ΕΣΕ αποσκοπούν στη στήριξη 
άριστων επιστημόνων και ακαδημαϊκών όλων των γνωστικών τομέων, οι οποίοι είναι ήδη 
καθιερωμένοι επικεφαλής έρευνας, με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτυχιών.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_
22_2666_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ : 
https://erc.europa.eu/news/erc-2021-advanced-grants-results 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Επίσκεψη της Επιτρόπου Σίμσον στις ΗΠΑ με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για τις 
καθαρές μορφές ενέργειας 
  
Βρυξέλλες,  26 Απριλίου 2022 

Αυτή την εβδομάδα, η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου θα συνεχίσει τις κοινές εργασίες με τον διατλαντικό μας εταίρο για τη μετάβαση 
σε καθαρές μορφές ενέργειας, στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 
προσπαθειών της ΕΕ να απεξαρτηθεί από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.  
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_22_2666_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_22_2666_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/international-fight-against-vat-fraud-commission-puts-forward-recommendation-strengthen-eus-vat-2022-04-26_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/international-fight-against-vat-fraud-commission-puts-forward-recommendation-strengthen-eus-vat-2022-04-26_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/international-fight-against-vat-fraud-commission-puts-forward-recommendation-strengthen-eus-vat-2022-04-26_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_22_2666_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_22_2666_EN.pdf
https://erc.europa.eu/news/erc-2021-advanced-grants-results
https://erc.europa.eu/news/erc-2021-advanced-grants-results
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_
22_2666_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
80. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων: ξεκινάει διαδικτυακή ψηφοφορία για 
τα βραβεία αριστείας που θα ανακοινωθούν στις 18 Μαΐου 
  
Βρυξέλλες,  26 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκινάει διαδικτυακή ψηφοφορία για τα βραβεία αριστείας στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα βραβεία απονέμονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, η οποία θα διαρκέσει από τις 16 έως τις 20 Μαΐου 2022. Η 
Εβδομάδα τιμά φορείς και άτομα από όλη την ΕΕ που βοηθούν τους νέους και τους ενήλικες να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να βρουν εργασία και να προοδεύσουν στη σταδιοδρομία τους. 
Η φετινή Εβδομάδα Δεξιοτήτων εστιάζει στην πράσινη μετάβαση.  
Τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία των 
πολιτών για θέσεις εργασίας σε νέους τομείς της πράσινης οικονομίας, καθώς και για πράσινες 
θέσεις εργασίας σε όλους τους άλλους τομείς που πάσχουν από ελλείψεις δεξιοτήτων. Κατά 
συνέπεια, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων και 
τη σύσταση του Συμβουλίου, του 2020, σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_
22_2666_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

81. Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με 
τίτλο «End The Slaughter Age» («Βάλτε Τέλος Στην Εποχή Των Σφαγών»).  
Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να αποκλείσει την 
κτηνοτροφία από τις δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για γεωργικές επιδοτήσεις και να 
συμπεριλάβει ηθικές και οικολογικές εναλλακτικές λύσεις, όπως η κυτταρική γεωργία και οι 
φυτικές πρωτεΐνες. Την καλούν επίσης να θεσπίσει κίνητρα για την παραγωγή και την πώληση 
προϊόντων φυτικής προέλευσης και προϊόντων κυτταρικής γεωργίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2668/IP_22_26
68_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΠΠ «End The Slaughter Age» 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_22_2666_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_22_2666_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1196
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_22_2666_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2666/MEX_22_2666_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2668/IP_22_2668_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2668/IP_22_2668_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000003_en
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
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82. Νόμιμη μετανάστευση: προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει μια φιλόδοξη και βιώσιμη πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση. Ως μέρος 
της συνολικής προσέγγισης για τη μετανάστευση που ορίζεται στο σύμφωνο για τη 
μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή προτείνει νομικές, επιχειρησιακές και πολιτικές 
πρωτοβουλίες που θα ωφελήσουν την οικονομία της ΕΕ, θα ενισχύσουν τη συνεργασία με χώρες 
εκτός ΕΕ και θα βελτιώσουν τη συνολική διαχείριση της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα. Η 
δέσμη προτάσεων περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες ενέργειες που σκοπό έχουν να 
διευκολύνουν στην αγορά εργασίας της ΕΕ τα άτομα που έχουν διαφύγει από τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2654/IP_22_26
54_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: Προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων στην ΕΕ 
Αναθεωρημένη οδηγία για την ενιαία άδεια 
Αναθεωρημένη οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Μαρτυρίες 
Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο 
________________________________________________________________________________ 

83. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  27 Απριλίου 2022 

Γιατί προτείνει η Επιτροπή δέσμη μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση; 
Η Επιτροπή προτείνει μια δέσμη προτάσεων για τις δεξιότητες και τα ταλέντα, με στόχο να 
απαντηθούν οι τρέχουσες δημογραφικές και μεταναστευτικές προκλήσεις στην ΕΕ και να 
αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές ανάγκες. Οι προτάσεις αυτές είναι προϊόν της συνολικής 
προσέγγισης που ακολουθεί η ΕΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 
Άσυλο.   
Μια φιλόδοξη και βιώσιμη ενωσιακή πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση θα συμβάλει στην 
προσέλκυση ταλέντων που χρειάζονται οι οικονομίες μας και θα δημιουργήσει ασφαλείς 
διαύλους για την πρόσβαση στην Ευρώπη, στηρίζοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
της ΕΕ και συμβάλλοντας παράλληλα στο να καταστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες πιο συνεκτικές 
και ανθεκτικές.  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2655/QAN
DA_22_2655_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: Προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων στην ΕΕ 
Αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενιαία άδεια 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2654/IP_22_2654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2654/IP_22_2654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-attracting-skills-and-talent-eu_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-directive-single-application-procedure-single-permit-third-country-nationals-reside-work_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-directive-european-parliament-and-council-status-third-country-nationals-long-term_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2656
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223513
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/qanda_22_2655/QANDA_22_2655_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2655/QANDA_22_2655_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-attracting-skills-and-talent-eu_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-directive-single-application-procedure-single-permit-third-country-nationals-reside-work_en
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Αναδιατύπωση της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο 
Μαρτυρίες 
Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο 
________________________________________________________________________________ 

84. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις καταχρηστικές αγωγές που ασκούνται κατά δημοσιογράφων 
και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της 
συμμετοχής του κοινού) 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των δημοσιογράφων και 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες. Οι 
στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού, γνωστές με το αγγλικό 
ακρωνύμιο «SLAPP», αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή παρενόχλησης που χρησιμοποιείται κυρίως 
κατά δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό να αποτραπεί 
ή να τιμωρηθεί η κάλυψη ζητημάτων δημόσιου συμφέροντος.  
Η προτεινόμενη οδηγία καλύπτει τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του 
κοινού σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα. Επιτρέπει στους δικαστές να 
απορρίπτουν ταχέως τις προδήλως αβάσιμες αγωγές κατά δημοσιογράφων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεσπίζει επίσης διάφορες δικονομικές εγγυήσεις και μέσα 
έννομης προστασίας, όπως αποζημίωση και αποτρεπτικές κυρώσεις για την άσκηση 
καταχρηστικών αγωγών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2652/IP_22_26
52_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία 
Σύσταση της Επιτροπής 
Ενημερωτικό δελτίο για την ενίσχυση των δημοκρατιών της ΕΕ: Καλύτερη προστασία των 
δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Συνασπισμός κατά των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού στην 
Ευρώπη (CASE) 
________________________________________________________________________________ 

85. Ψηφιοποίηση των θεωρήσεων: η θεώρηση εισόδου στην ΕΕ γίνεται ευκολότερη 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει την ψηφιοποίηση της διαδικασίας θεωρήσεων Σένγκεν, αντικαθιστώντας 
την αυτοκόλλητη θεώρηση και καθιερώνοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 
θεώρησης μέσω της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας θεωρήσεων. Το νέο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο έθεσε ως στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών 
θεώρησης έως το 2025. Αποτελεί ευκαιρία για την αποτελεσματική βελτίωση της διαδικασίας 

https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-directive-european-parliament-and-council-status-third-country-nationals-long-term_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2656
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223513
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_22_2652/IP_22_2652_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2652/IP_22_2652_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp_en
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp-and-annex_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2653
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2653
https://www.the-case.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en
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υποβολής αιτήσεων θεώρησης με μείωση του κόστους και της επιβάρυνσης για τα κράτη μέλη 
και τους αιτούντες και με παράλληλη βελτίωση της ασφάλειας του χώρου Σένγκεν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2582/IP_22_25
82_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872414/COM_2022_658_1_E
N_ACT_visa.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 

86. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Ψηφιοποίηση των θεωρήσεων: η θεώρηση εισόδου στην ΕΕ 
γίνεται ευκολότερη 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2022 

Γιατί προτείνει η Επιτροπή την καθιέρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων θεώρησης; 
Η Επιτροπή προτείνει σήμερα την ψηφιοποίηση της διαδικασίας θεωρήσεων Σένγκεν, 
αντικαθιστώντας την αυτοκόλλητη θεώρηση και καθιερώνοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήσεων θεώρησης μέσω μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας θεωρήσεων. 
Μέσω της ψηφιοποίησης, η υποβολή αίτησης θεώρησης Σένγκεν θα γίνει ευκολότερη και η ίδια η 
θεώρηση θα είναι ασφαλέστερη και λιγότερο ευάλωτη σε κλοπή και απάτη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2583/QAN
DA_22_2583_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία 
Δελτίο Τύπου: Ψηφιοποίηση των θεωρήσεων: η θεώρηση εισόδου στην ΕΕ γίνεται ευκολότερη 
Ενημερωτικό δελτίο: Ψηφιοποίηση των θεωρήσεων: ευκολότερη θεώρηση εισόδου στην ΕΕ 
Ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 

87. Δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν προς τον Τύπο μετά την ανακοίνωση της εταιρείας 
Gazprom σχετικά με τη διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου σε ορισμένα κράτη μέλη της 
ΕΕ 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2022 
 
«Ισχύει μόνο ό,τι λεχθεί προφορικά» 
Η ανακοίνωση της Gazprom, ότι διακόπτει μονομερώς την προμήθεια φυσικού αερίου σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, αποτελεί νέα πρόκληση του Κρεμλίνου. Δεν μας προκαλεί όμως 
έκπληξη το γεγονός ότι το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τα ορυκτά καύσιμα σε μια απόπειρα να μας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2582/IP_22_2582_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2582/IP_22_2582_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872414/COM_2022_658_1_EN_ACT_visa.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872414/COM_2022_658_1_EN_ACT_visa.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-regards-digitalisation-visa-procedure_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2583
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2584
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2583/QANDA_22_2583_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2583/QANDA_22_2583_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-regards-digitalisation-visa-procedure_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2584
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_en
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εκβιάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμαζόταν εδώ και καιρό για την κίνηση αυτή, σε στενή 
συνεργασία και σε πνεύμα αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς μας εταίρους. Η 
απάντησή μας θα είναι άμεση, αρραγής και συντονισμένη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2685/S
TATEMENT_22_2685_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

88. COVID-19: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για την 
επόμενη φάση της πανδημίας 

Βρυξέλλες,  27 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει σειρά δράσεων για τη διαχείριση της τρέχουσας φάσης της πανδημίας 
COVID-19 και την προετοιμασία για την επόμενη. Με βάση τη συνεργασία, η ΕΕ έχει μέχρι 
στιγμής σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές χάρη στα εμβόλια κατά της COVID-19, έχει διατηρήσει 
σε λειτουργία την ενιαία αγορά της, ελαχιστοποίησε τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και 
κινητοποίησε την ικανότητα παραγωγής προϊόντων κρίσιμης σημασίας όταν διαταράσσονταν οι 
αλυσίδες εφοδιασμού.  
Στη νέα φάση της πανδημίας, θα απαιτηθεί, για άλλη μια φορά, συντονισμός, εκεί όπου είναι 
αναγκαία η διατήρηση της ετοιμότητας και η ικανότητα αντίδρασης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα πριν από το φθινόπωρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επαγρύπνηση και ο συνεχής συντονισμός της ετοιμότητας και της αντίδρασης στον τομέα της 
υγείας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2646/IP_22_26
46_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με τη διατήρηση της ετοιμότητας και της αντίδρασης της ΕΕ κατά της COVID-
19 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο: COVID-19 — Διατήρηση της ετοιμότητας και της αντίδρασης της ΕΕ: 
Μελλοντικές προοπτικές 
Ενημερωτικό δελτίο: EU FAB 
________________________________________________________________________________ 

89. H Επίτροπος Κυριακίδου στο Λουξεμβούργο για συζητήσεις σχετικά με τη στήριξη προς την 
Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη αντίδραση στην πανδημία του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  27 Απριλίου 2022 

Στις 28 Απριλίου, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου θα 
πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Λουξεμβούργο στο πλαίσιο των προσπαθειών της 
Επιτροπής να στηρίξει υγειονομικά τους Ουκρανούς πρόσφυγες, να διαχειριστεί τη συνεχιζόμενη 
πανδημία του κορονοϊού και να θέσει σε εφαρμογή την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2685/STATEMENT_22_2685_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2685/STATEMENT_22_2685_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2646/IP_22_2646_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2646/IP_22_2646_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/covid-19-sustaining-eu-preparedness-and-response_en
https://ec.europa.eu/health/publications/covid-19-sustaining-eu-preparedness-and-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2664
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2694/MEX_
22_2694_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
90. Η Επιτροπή προτείνει την απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ και του Κουβέιτ από την 
υποχρέωση θεώρησης για ταξίδια στην ΕΕ 
 

Βρυξέλλες,  27 Απριλίου 2022 
 

Η Επιτροπή πρότεινε την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κατάρ και του 
Κουβέιτ.  
Εφόσον υπάρξει συμφωνία επί της πρότασης αυτής, οι πολίτες του Κατάρ και του Κουβέιτ που 
διαθέτουν βιομετρικό διαβατήριο δεν θα χρειάζονται πλέον θεώρηση όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ 
για βραχεία διαμονή έως 90 ημερών, εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, για 
επαγγελματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς σκοπούς. Η εν λόγω πρόταση υποβάλλεται 
κατόπιν αξιολόγησης από την Επιτροπή ορισμένων κριτηρίων, όπως η παράτυπη μετανάστευση, 
η δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα οικονομικά οφέλη και οι σχέσεις της Ένωσης με τις δύο χώρες.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2694/MEX_
22_2694_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2506/IP_22_2
506_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872333/COM_2022_189_1_E
N_ACT_part1_v6.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872336/SWD_2022_129_1_E
N_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf 
 
και στις σχετικές ερωταπαντήσεις : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_2507/QAN
DA_22_2507_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
91. Η Επιτροπή ανακοινώνει τη συμμετοχή 100 πόλεων στην αποστολή της ΕΕ για κλιματικά 
ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 
 

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τις 100 πόλεις της ΕΕ που θα συμμετάσχουν στην αποστολή της ΕΕ για 
100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, την αποκαλούμενη αποστολή «πόλεις». 
Οι 100 πόλεις προέρχονται και από τα 27 κράτη μέλη, ενώ 12 επιπλέον πόλεις προέρχονται από 
συνδεδεμένες χώρες ή με δυνατότητα σύνδεσης στο πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη, το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (2021-2027).      
Οι αστικές μας περιοχές φιλοξενούν το 75 % των πολιτών της ΕΕ. Παγκοσμίως, οι αστικές 
περιοχές καταναλώνουν πάνω από το 65 % της παγκόσμιας ενέργειας, που αντιστοιχεί σε 
περισσότερο από το 70 % των εκπομπών CO2. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό οι πόλεις να 
λειτουργούν ως οικοσυστήματα πειραματισμού και καινοτομίας, ώστε να βοηθηθούν όλες τις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2694/MEX_22_2694_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2694/MEX_22_2694_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2694/MEX_22_2694_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2694/MEX_22_2694_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2506
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2506/IP_22_2506_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2506/IP_22_2506_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872333/COM_2022_189_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872333/COM_2022_189_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872336/SWD_2022_129_1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872336/SWD_2022_129_1_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_2507/QANDA_22_2507_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_2507/QANDA_22_2507_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-cities-mission-meet-cities_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4747
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 - 49 
 

υπόλοιπες περιοχές κατά τη μετάβασή τους στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2591/IP_22_25
91_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο «Αποστολή “πόλεις” της ΕΕ: Γνωρίστε τις πόλεις» 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Βίντεο 
100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 
________________________________________________________________________________ 
 
92. Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας: η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των πρώτων 
βραβείων για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας 
 

Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές των πρώτων ευρωπαϊκών βραβείων ένταξης και 
πολυμορφίας με στόχο να αναδείξει τις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις περιφέρειες σε ολόκληρη 
την ΕΕ δίνοντας το παράδειγμα σε πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς. Οι νικητές, που είναι 
διασκορπισμένοι σε πέντε κράτη μέλη —Κροατία, Γερμανία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία— 
έχουν αναγνωριστεί για το έργο τους για την οικοδόμηση δικαιότερων κοινωνιών μέσω της 
προώθησης της πολυμορφίας και της ένταξης όσον αφορά το φύλο, τη φυλετική και εθνοτική 
καταγωγή, τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ 
και την ένταξη των Ρομά. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2708/IP_22_27
08_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Πολυμορφία της ΕΕ — Πρωτοβουλίες και βραβείο 2022 
Εργαλειοθήκη για τα μέσα ενημέρωσης 
Συνοπτική παρουσίαση των βραβείων από τα μέσα ενημέρωσης 
Οδηγός του EUFRA για τις πόλεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
93. Ουκρανία: 3,5 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη για την υποδοχή προσφύγων από την Ουκρανία 
 

Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2022 
 

Η Επιτροπή κατέβαλε προκαταβολές ύψους πάνω από 3,5 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη προκειμένου 
να τα βοηθήσει να διαχειριστούν την άφιξη των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία 
λόγω του πολέμου. Οι πληρωμές για το πρόγραμμα REACT-EU πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της 
Δράσης συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_
22_2725_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2591/IP_22_2591_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2591/IP_22_2591_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-cities-mission-meet-cities_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_2592
https://youtu.be/MbzPpUnzLzo
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://www.eudiversity2022.eu/the-award/
https://www.eudiversity2022.eu/the-award/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2708/IP_22_2708_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2708/IP_22_2708_EL.pdf
https://www.eudiversity2022.eu/el/
https://eudiversity2022.eu/el/vraveia/kentro-typou/
https://www.eudiversity2022.eu/media/a3lkkh0r/eu-capitals-of-inclusion-and-diversity_media_backgrounder_en.pdf
https://fra.europa.eu/el/publication/2022/human-rights-cities-booklet
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
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94. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η Επιτροπή προκηρύσσει ευρεία δημόσια διαβούλευση για 
ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων 

Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2022 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή ξεκινά δημόσια 
διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία της για τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου 
συστήματος τροφίμων. Με αυτή την πρωτοβουλία-πλαίσιο, η Επιτροπή φιλοδοξεί να καταστήσει 
τα συστήματα τροφίμων μας πιο βιώσιμα και ανθεκτικά, ώστε να παρέχουν τρόφιμα υγιεινά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Το πλαίσιο για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων θα συμβάλει επίσης 
στην καθιέρωση κατάλληλης επισήμανσης των τροφίμων, η οποία θα βοηθά τους καταναλωτές 
να κάνουν βιώσιμες επιλογές. Όλοι όσοι συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, από 
τους γεωργούς και τη βιομηχανία τροφίμων έως τους λιανεμπόρους και τους καταναλωτές, 
μπορούν να συμβάλουν στη μετάβαση αυτή.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_
22_2725_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
95. Η Επιτροπή απονέμει το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον αρχαιολογικό 
χώρο της Νεμέας και σε άλλα 11 μνημεία σε όλη την ΕΕ 

Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2022 

Η Επιτροπή απένειμε το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε 12 ιστορικούς χώρους 
που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης, μεταξύ 
των οποίων και ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_
22_2725_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 12 νέους ιστορικούς χώρους είναι διαθέσιμες στο 
διαδίκτυο : https://culture.ec.europa.eu/news/commission-announces-12-new-european-
heritage-label-sites 
________________________________________________________________________________ 

96. Η ΕΕ και διεθνείς εταίροι διατυπώνουν Διακήρυξη για το μέλλον του διαδικτύου 

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και διάφοροι διεθνείς εταίροι πρότειναν Διακήρυξη 
για το μέλλον του Διαδικτύου, στην οποία παρουσιάζονται το όραμα και οι αρχές ενός αξιόπιστου 
διαδικτύου. Οι εταίροι υποστηρίζουν ένα ανοικτό, ελεύθερο, παγκόσμιο, διαλειτουργικό, 
αξιόπιστο και ασφαλές μέλλον για το Διαδίκτυο και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την 
προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και σε ολόκληρο τον 
ψηφιακό κόσμο. Μέχρι στιγμής, 60 εταίροι έχουν προσυπογράψει τη Διακήρυξη, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και 
άλλες χώρες τις προσεχείς εβδομάδες. Ο κατάλογος των οργανισμών που έχουν υπογράψει τη 
διακήρυξη είναι διαθέσιμος εδώ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
https://culture.ec.europa.eu/el/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/horoi-me-sima-eyropaikis-politistikis-klironomias
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
https://culture.ec.europa.eu/news/commission-announces-12-new-european-heritage-label-sites
https://culture.ec.europa.eu/news/commission-announces-12-new-european-heritage-label-sites
https://culture.ec.europa.eu/news/commission-announces-12-new-european-heritage-label-sites
https://culture.ec.europa.eu/news/commission-announces-12-new-european-heritage-label-sites
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/743990
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2695/IP_22_26
95_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Διακήρυξη για το μέλλον του διαδικτύου 
Ενημερωτικό δελτίο – Διακήρυξη για το μέλλον του Διαδικτύου 
________________________________________________________________________________ 
 
97. Η Επιτροπή και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων δημιουργούν πιλοτικά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν έμφαση στην προστασία των δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας  
  
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετάσχει σε πιλοτικό έργο για την υποστήριξη και τη χρήση δύο 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (EU Voice και EU Video) που βασίζονται σε λογισμικό 
ανοικτού κώδικα. Οι δύο πλατφόρμες προσφέρουν αυτοφιλοξενούμενες υπηρεσίες κοινωνικής 
δικτύωσης που βασίζονται στη χρήση δωρεάν λογισμικών ανοικτού κώδικα, τα οποία ανήκουν 
στην «ομοσπονδία» Fediverse. Η πλατφόρμα EU Voice βασίζεται στο λογισμικό Mastodon, ενώ η 
EU Video στο Peertube.  
 
Οι πλατφόρμες συνδέουν τους χρήστες σε ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην προστασία της 
ιδιωτικότητας και όπου δεν υπάρχουν διαφημίσεις και δεν συλλέγονται πληροφορίες για το 
προφίλ των χρηστών. Όλα τα σχετικά δεδομένα φιλοξενούνται εντός της ΕΕ. Έτσι, τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ θα μπορέσουν να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας και να ενισχύσουν την ακεραιότητα και την 
ανθεκτικότητα των επικοινωνιών στην ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_
22_2725_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΕΠΔ. 
________________________________________________________________________________ 
 
98. Ενέργεια: Η Βουλγαρία θα συστήσει την πρώτη περιφερειακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας αγοράς ενέργειας της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2022 
 
Μετά την ανακοίνωση της Gazprom στις 27/04/2022 για διακοπή των παραδόσεων φυσικού 
αερίου στη Βουλγαρία, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Βουλγαρίας κ. Άσεν Βασίλεφ είχε 
σειρά συνεδριάσεων με την Επιτροπή. 
Σε αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βουλγαρία συμφώνησαν να συστήσουν στη Σόφια μια 
πρώτη περιφερειακή ειδική ομάδα στο πλαίσιο της πλατφόρμας αγοράς ενέργειας της ΕΕ. Η 
πιλοτική αυτή ομάδα θα εξετάσει τις ανάγκες, τις τιμές και τις ροές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και πτυχές που αφορούν τις υποδομές.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2695/IP_22_2695_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2695/IP_22_2695_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/743990
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/743991
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/edps-launches-pilot-phase-two-social-media_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/read_22_2730/READ
_22_2730_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, και σύντομα θα είναι διαθέσιμες και 
στα τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα βουλγαρικά. 
________________________________________________________________________________ 
 
99. Νέα σύμπραξη δεξιοτήτων για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας  
  
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2022 
  
Mε την υποστήριξη της Επιτροπής, συστάθηκε μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων για το 
οικοσύστημα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας. Στόχος της σύμπραξης είναι η 
θέσπιση ενός κοινού μοντέλου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ευρώπη με σκοπό τη 
συγκέντρωση πόρων και την υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών αναβάθμισης δεξιοτήτων 
και επανειδίκευσης στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας.  
 
Η σύμπραξη θα προωθήσει ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης «πάνω στη δουλειά» για να 
ενισχύσει την ανθεκτικότητα του κλάδου και να εφοδιάσει τους επαγγελματίες με τις δεξιότητες 
που χρειάζονται. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές, πράσινες, επιχειρηματικές και 
τεχνικές δεξιότητες, καθώς και στις τέχνες και τη χειροτεχνία. Οι εμπλεκόμενοι εταίροι 
συμφώνησαν μια σειρά δεσμεύσεων και δεικτών για τη βελτίωση των πληροφοριών για τις 
δεξιότητες, τη δημιουργία νέων προγραμμάτων κατάρτισης και την αύξηση του αριθμού των 
ατόμων που καταρτίζονται. Για παράδειγμα, οι εταίροι θα προωθήσουν την αμοιβαία 
αναγνώριση των διαδρομών κατάρτισης σε όλες τις χώρες της ΕΕ.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_
22_2725_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύμφωνο της ΕΕ για τις Δεξιότητες είναι διαθέσιμες 
εδώ : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en 
________________________________________________________________________________ 
 
100. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τις νέες 
γονιδιωματικές τεχνικές 
 
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση, καλώντας την κοινωνία των πολιτών, τις 
δημόσιες αρχές, τους επιχειρηματικούς φορείς και όλους τους ενδιαφερομένους να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές για τα φυτά. Οι νέες 
γονιδιωματικές τεχνικές επεμβαίνουν στο γενετικό υλικό οργανισμών που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για διατροφικούς, βιομηχανικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς. Οι νέες αυτές 
τεχνικές, που επιτρέπουν ταχύτερες, ειδικότερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες 
αναπαραγωγής, αναπτύχθηκαν κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η επέκταση της χρήσης τους 
αναμένεται να συνεχιστεί.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/read_22_2730/READ_22_2730_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/read_22_2730/READ_22_2730_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/read_22_2730
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/read_22_2730
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/read_22_2730
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/read_22_2730
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2725/MEX_22_2725_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/PactforSkills
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2743/MEX_
22_2743_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας για τις νέες γονιδιωματικές 
τεχνικές και στο ενημερωτικό μας δελτίο.  
________________________________________________________________________________ 
 
101. Διεθνής Ημέρα των Εργαζομένων: για μια Ευρώπη που προασπίζεται ισχυρά εργασιακά 
δικαιώματα και δίκαιες συνθήκες εργασίας 
 
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2022 
  
Την Κυριακή 1η Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γιορτάσει τη Διεθνή Ημέρα των Εργαζομένων. Η 
Επιτροπή είναι προσηλωμένη στην προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των καλύτερων 
δυνατών συνθηκών εργασίας, εντός και εκτός ΕΕ, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2743/MEX_
22_2743_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Επιτροπής για μια ισχυρή κοινωνική 
Ευρώπη είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el 
________________________________________________________________________________ 
 
102. Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, 7 και 8 Μαΐου: Ραντεβού σε Ελευσίνα και Ζάππειο! 

 
Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης και την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, 
το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα σας προσκαλούν στις 7 και 8 Μαΐου στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, για να 
συμμετέχετε σε ποικίλες δράσεις σε Ελευσίνα και Ζάππειο. 
Ελευσίνα, Σάββατο 7 Μάϊου, 13:00-22:30 - Δημοκρατία και Πολιτισμός 
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα και η 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης συνδιοργανώνουν στην 
Ελευσίνα σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο τον πολιτισμό και τη δημοκρατία στην Ευρώπη του 
σήμερα. Νέοι από ολόκληρη την Αττική καλούνται να συναντήσουν νέους της περιοχής και να 
συμμετάσχουν σε πολλές και διαφορετικές δράσεις. 
________________________________________________________________________________ 
 
103. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την παραίτηση του Fabrice Leggeri 
  
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2022 
  
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την παραίτηση με άμεση ισχύ του εκτελεστικού διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), κ. Fabrice Leggeri. 
Η κ. Aija Kalnaja, ως η αρχαιότερη αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια του Frontex, θα 
αναπληρώσει και θα αναλάβει την ηγεσία του οργανισμού με άμεση ισχύ. Για να εξασφαλιστεί η 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2743/MEX_22_2743_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2743/MEX_22_2743_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology_el
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology_el
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-04/sc_modif-genet_pub-cons-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2743/MEX_22_2743_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2743/MEX_22_2743_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-8-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B6%CE%AC%CF%80%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/
https://greece.representation.ec.europa.eu/index_el
https://urldefense.com/v3/__https:/2023eleusis.eu/__;!!DOxrgLBm!F5lqq6E93vdprZ_UyMgzqRsc91e-w_ajfplgZNCWVOsefddVFskCXGuZwRdsLOcVUD3VZGSxP-R5Q8sVPyg-UYK_TAXh_CK55vmq8cOnRw$


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 - 54 
 

πλήρης συνέχεια του οργανισμού, η Επιτροπή θα προβεί άμεσα στην πρόσληψη και τον διορισμό 
νέου εκτελεστικού διευθυντή. 
Προτεραιότητα της Επιτροπής είναι μια ισχυρή, αποτελεσματική και λειτουργική Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_2751/
STATEMENT_22_2751_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Frontex στις 28-29 
Απριλίου 2022 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_2751/STATEMENT_22_2751_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_2751/STATEMENT_22_2751_EN.pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/management-board-conclusions-from-the-extraordinary-mb-meeting-of-28-29-april-2022-nr08YV
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/management-board-conclusions-from-the-extraordinary-mb-meeting-of-28-29-april-2022-nr08YV
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

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

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

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

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

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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