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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή δημοσιεύει ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά 
με τον «Ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία». 
 

2. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει τη χαλάρωση των περιορισμών των μη αναγκαίων 
ταξιδιών προς την ΕΕ, ενώ παράλληλα εστιάζεται στις παραλλαγές του ιού μέσω του νέου 
μηχανισμού «φρένου έκτακτης ανάγκης». 
 

3. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 84 εκατ. ευρώ για μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων στον 
Μαραθώνα. 
 

4. Επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής για το 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία 
αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης. 
 

5. Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που 
προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά. 
 

6. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: πρόταση νέου κανονισμού για την αντιμετώπιση των 
στρεβλώσεων που προκαλούνται στην ενιαία αγορά από τις ξένες επιδοτήσεις. 
 

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέα επικεφαλής της αντιπροσωπείας της στην Κύπρο. 
 

8. Ο Χρήστος Στυλιανίδης ορίζεται Ειδικός Απεσταλμένος για την προώθηση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός  ΕΕ. 
 

9. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει ενωσιακή στρατηγική με στόχο την ανάπτυξη και τη 
διαθεσιμότητα φαρμακοθεραπευτικών μέσων. 
 

10. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στην Ελλάδα για τους 
εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης. 
 

11. Εναρκτήρια Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά  
κατά την Επίσημη Παρουσίαση του Επετειακού Γραμματοσήμου για τα 40 χρόνια από την 
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ. 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
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12. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς ανακοίνωσε την ομάδα της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην πρώτη 
«Διεθνή Πρόκληση Κυβερνοασφάλειας». 
 

13. Η Επίτροπος Γιούανσον ταξιδεύει στην Άγκυρα. 
 

14. Παρουσίαση του επετειακού γραμματοσήμου για τα 40 χρόνια από την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΕ. 
 

15. Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης. 
 

16. Κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο: όλοι οι εταίροι δεσμεύονται στην επιδίωξη των 
κοινωνικών στόχων για το 2030. 
 

17. Αρχές, εταιρική σχέση, ευημερία: Η ΕΕ και η Ινδία εγκαινιάζουν συνεργασία για τη βιώσιμη 
συνδεσιμότητα. 
 

18. 9η Μαΐου - Ημέρα της Ευρώπης 2021. 
 

19. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: εναρκτήρια εκδήλωση στο Στρασβούργο. 
 

20. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: κάνε τη φωνή σου να ακουστεί. 
 

21. Εναρκτήρια Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στο 
6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. 
 

22. Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων: Το τρένο «Connecting Europe Express» θα ταξιδέψει σε 26 
χώρες μέσα σε 36 ημέρες. 
 

23. Η Επιτροπή διαθέτει 11 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ικανοτήτων και της συνεργασίας 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. 
 

24. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: έναρξη του 6ου ετήσιου φόρουμ της στρατηγικής της ΕΕ για την 
περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους. 
 

25. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη εταιρειών υπηρεσιών εστίασης που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

26. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, 
του νερού και του εδάφους. 
 

27. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση. 
 

28. Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης: Η Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση και συζήτηση 
σχετικά με τις ψηφιακές αρχές της ΕΕ. 
 

29. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2021: ανάληψη δράσης. 
 

30. Νέος εύχρηστος οδηγός για τη χρηματοδότηση της ΕΕ στον τουρισμό. 
 

31. Το μέλλον της Συνθήκης Σένγκεν: η Επιτροπή ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο σχετικά με 
τη διατήρηση της κινητικότητας σε περιόδους κρίσης και την ενίσχυση της ασφάλειας. 
 

32. Επίσκεψη της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργκρέιτε 
Βέστεϊγιερ, στην Ελλάδα. 
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33. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

34. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
για βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ. 
 

35. Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: η Κύπρος υποβάλλει επίσημο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
 

36. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς επιδοτούμενων δανείων 
ύψους 793 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

37. Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας: Έκκληση για 
απάλειψη των διακρίσεων και προστασία. 
 

38. Η παγκόσμια προσέγγιση της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια συνεργασία στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας: στρατηγική, ανοικτή και με βάση την 
αμοιβαιότητα. 
 

39. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: η συνολική προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία. 
 

40. Φορολογία ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις — Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, 
φιλόδοξο πρόγραμμα για τη φορολογία των επιχειρήσεων. 
 

41. Τουρισμός: νέο σήμα ασφάλειας για να διευκολυνθεί η επανέναρξη της τουριστικής 
περιόδου στην Ευρώπη. 
 

42. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναγνώριση της ιδιότητας του 
γονέα μεταξύ των κρατών μελών. 
 

43. Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει τρίτη σύμβαση με την BioNTech-Pfizer για επιπλέον 
1,8 δισεκατομμύρια δόσεις. 
 

44. Δημόσια υγεία: η οδηγία της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού παράγει αποτελέσματα αλλά 
απαιτείται ισχυρότερη δράση. 
 

45. Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής.  
 

46. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα «Βραβεία Natura 2000» του 2022. 
 

47. Πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» ύψους 1 δισ. ευρώ για την παρασκευή εμβολίων, 
φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' 
αυτά. 
 

48. Οι παγκόσμιοι ηγέτες εγκρίνουν θεματολόγιο για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 
και την αποφυγή μελλοντικών πανδημιών. 
 

49. Η «Ομάδα Ευρώπη» εγκαινιάζει νέα πλατφόρμα χρηματοδότησης για τη στήριξη της 
υγειονομικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας στην Αφρική. 
 

50. Η Επιτροπή εκταμιεύει 14,1 δισ. ευρώ για 12 κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος 
SURE – 2,54 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. 
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51. Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί 
την 1η Ιουνίου. 
 

52. Η Επιτροπή δημοσιεύει έγγραφο καθοδήγησης για την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας 
για την παραπληροφόρηση. 
 

53. Δημιουργική Ευρώπη: Πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ανάκαμψης, της 
ανθεκτικότητας και της πολυμορφίας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. 
 

54. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: εναρκτήρια σύνοδος της ολομέλειας και εκδήλωση 
πολιτών τον Ιούνιο. 
 

55. Η ΕΕ αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια για την Παλαιστίνη στα 34,4 εκατ. ευρώ. 
 

56. Δημόσια υγεία: Αυστηρότεροι κανόνες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
 

57. Βιοποικιλότητα: η έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την 
προστασία των επικονιαστών επισημαίνει τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης. 
 

58. Πρωτοφανή στήριξη στο ευρώ δείχνει το Ευρωβαρόμετρο  -  
Υπέρ της κατάργησης των κερμάτων του 1 και των 2 λεπτών του ευρώ το 67% των 
ερωτηθέντων. 
 

59. Προστασία των καταναλωτών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας 
των καταναλωτών ξεκινούν διάλογο με το TikTok. 
 

60. Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ 2021 εστιάζει στη μηδενική ρύπανση. 
 

61. Ψηφιακή Συνέλευση 2021: ανάληψη ηγετικού ρόλου στην ψηφιακή δεκαετία της 
Ευρώπης. 
 

62. Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή δημοσιεύει καθοδήγηση για την εναρμονισμένη εφαρμογή 
των κανόνων για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και προάγει την παρακολούθηση των 
αλιευτικών εργαλείων. 
 

63. Ερωτήσεις & Απαντήσεις — Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων για 
τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. 
 

64. Κορονοϊός: η Επιτροπή προτείνει επικαιροποίηση των συντονισμένων ταξιδιωτικών 
μέτρων πριν από το καλοκαίρι. 

________________________________________________________________________________ 

1. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή δημοσιεύει ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με 
τον «Ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία» 

Βρυξέλλες,  3 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο 
δεδομένων για την υγεία (EHDS) — ένα σημαντικό δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Υγείας. Ο EHDS αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής υγείας για την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και τη μείωση των ανισοτήτων. Θα προωθήσει την 
πρόσβαση σε δεδομένα υγείας για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, την έρευνα και 
την καινοτομία, καθώς και τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία. Ο EHDS θα θέσει στον πυρήνα 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space/public-consultation
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του τα δικαιώματα των ατόμων να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας. Η 
διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή για απαντήσεις έως τις 26 Ιουλίου 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2083/IP_21_20
83_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δημόσια διαβούλευση 
Χάρτης πορείας για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία 
Ιστότοπος της Επιτροπής σχετικά με τον «Ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία» 
Ηλεκτρονική υγεία (eHealth): Ψηφιακή υγεία και περίθαλψη 
________________________________________________________________________________ 

2. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει τη χαλάρωση των περιορισμών των μη αναγκαίων 
ταξιδιών προς την ΕΕ, ενώ παράλληλα εστιάζεται στις παραλλαγές του ιού μέσω του νέου 
μηχανισμού «φρένου έκτακτης ανάγκης» 

Βρυξέλλες,  3 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη τη χαλάρωση των περιορισμών που ισχύουν για τα μη 
αναγκαία ταξίδια προς την ΕΕ, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος των εκστρατειών 
εμβολιασμού και οι εξελίξεις όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως. 

Η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η είσοδος στην ΕΕ για λόγους που δεν είναι λόγοι ανάγκης, όχι 
μόνο για όλα τα πρόσωπα που προέρχονται από χώρες με καλή επιδημιολογική κατάσταση, αλλά 
και για όλα τα πρόσωπα που έχουν λάβει την τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου 
εγκεκριμένου από την ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και σε εμβόλια για τα οποία έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2121/IP_21_21
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων 
ταξιδιών προς την ΕΕ και την πιθανή άρση του εν λόγω περιορισμού, 3 Μαΐου 2021 
Ταξίδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 84 εκατ. ευρώ για μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων στον 
Μαραθώνα 
 
Βρυξέλλες,  4 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επένδυση ύψους 84 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για την 
κατασκευή νέων εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στον Μαραθώνα Αττικής. 
Οι νέες υποδομές θα ενισχύσουν την προστασία της δημόσιας υγείας από την απόρριψη 
ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων λυμάτων.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2083/IP_21_2083_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2083/IP_21_2083_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space-
https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_el
https://ec.europa.eu/health/ehealth/home_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03052021_proposal_council_recommendation_COM-2021-232_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2121/IP_21_2121_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2121/IP_21_2121_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03052021_proposal_council_recommendation_COM-2021-232_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2244/MEX_
21_2244_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επενδύσεις που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ελλάδα είναι 
διαθέσιμες στην πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων :  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/EL# 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-04-2021-eu-cohesion-
policy-eur84-million-for-urban-wastewater-treatment-plant-in-marathon-greece 
________________________________________________________________________________ 

4. Επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής για το 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία 
αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή επικαιροποιεί την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική, προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι οι βιομηχανικές φιλοδοξίες της, αφενός, λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις νέες συνθήκες μετά 
την κρίση της COVID-19, και, αφετέρου, οδηγούν τον μετασχηματισμό προς μια πιο βιώσιμη, 
ψηφιακή, ανθεκτική και παγκοσμίως ανταγωνιστική οικονομία. 
 
Η επικαιροποιημένη στρατηγική επιβεβαιώνει τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην 
ανακοίνωση του Μαρτίου του 2020, η οποία δημοσιεύτηκε την παραμονή της κήρυξης της 
πανδημίας COVID-19 από τον ΠΟΥ, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την κρίση, με στόχο την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανοικτής 
στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Προτείνει νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
ενιαίας αγοράς μας, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Αντιμετωπίζει την ανάγκη για καλύτερη 
κατανόηση των εξαρτήσεών μας σε βασικούς στρατηγικούς τομείς και παρουσιάζει μια 
εργαλειοθήκη για την αντιμετώπισή τους. Προσφέρει νέα μέτρα για την επιτάχυνση της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1884/IP_21_18
84_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ανακοίνωση με τίτλο «Επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020: προς μια 
ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης» 
Ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά 2021 
Στρατηγικές εξαρτήσεις και ικανότητες 
Προς έναν ανταγωνιστικό και καθαρό ευρωπαϊκό χάλυβα 
Ενημερωτική σελίδα για την επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής 
Ενημερωτική σελίδα σχετικά με τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις των στρατηγικών τομέων για 
τα συμφέροντα της Ευρώπης   
Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη (Μάρτιος 2020) 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2244/MEX_21_2244_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2244/MEX_21_2244_EN.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/EL
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/EL%23
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-04-2021-eu-cohesion-policy-eur84-million-for-urban-wastewater-treatment-plant-in-marathon-greece
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-04-2021-eu-cohesion-policy-eur84-million-for-urban-wastewater-treatment-plant-in-marathon-greece
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1884/IP_21_1884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1884/IP_21_1884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_1885
https://ec.europa.eu/info/files/communication-updating-2020-new-industrial-strategy-building-stronger-single-market-europes-recovery_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-updating-2020-new-industrial-strategy-building-stronger-single-market-europes-recovery_el
https://ec.europa.eu/info/files/staff-working-document-annual-single-market-report-2021_en
https://ec.europa.eu/info/files/staff-working-document-strategic-dependencies-and-capacities_el
https://ec.europa.eu/info/files/staff-working-document-towards-competitive-and-clean-european-steel_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/depth-reviews-strategic-areas-europes-interests_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/depth-reviews-strategic-areas-europes-interests_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
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5. Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που 
προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά 

Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο μέσο για την αντιμετώπιση πιθανών στρεβλωτικών 
επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στην ενιαία αγορά. Η σημερινή νομοθετική πρόταση έπεται 
της έγκρισης της Λευκής Βίβλου, τον Ιούνιο του 2020, και μιας εκτεταμένης διαδικασίας 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αποσκοπεί στη γεφύρωση του κανονιστικού χάσματος 
στην ενιαία αγορά, όπου οι επιδοτήσεις που χορηγούνται από κυβερνήσεις τρίτων χωρών 
παραμένουν εν πολλοίς ανεξέλεγκτες, ενώ οι επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη 
υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Το νέο εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των ξένων επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις και καταστρατηγούν τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά σε οποιαδήποτε κατάσταση της αγοράς. 
Αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της επικαιροποιημένης βιομηχανικής 
στρατηγικής της ΕΕ που εγκρίθηκε επίσης, με την προώθηση μιας δίκαιης και ανταγωνιστικής 
ενιαίας αγοράς, θέτοντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1982/IP_21_19
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της ΓΔ Ανταγωνισμού για τις ξένες επιδοτήσεις 
Ερωταπαντήσεις 
Σελίδα πληροφοριών 
Πρόταση κανονισμού για τις στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις 
Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων 
Περίληψη της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων 
Λευκή βίβλος 
________________________________________________________________________________ 

6. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: πρόταση νέου κανονισμού για την αντιμετώπιση των 
στρεβλώσεων που προκαλούνται στην ενιαία αγορά από τις ξένες επιδοτήσεις 
 
Βρυξέλλες , 5 Μαΐου 2021 
 
Ποιος είναι ο στόχος του προτεινόμενου κανονισμού; Ποιο θέμα επιδιώκει να αντιμετωπίσει; 
Η ΕΕ βασίζεται σε μια ισχυρή, ανοικτή και ανταγωνιστική ενιαία αγορά για την ευημερία και την 
ανθεκτικότητά της. 
Οι κανόνες ανταγωνισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση δίκαιων όρων για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά. 

Ωστόσο, τα υφιστάμενα εργαλεία δεν είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε ξένες επιδοτήσεις που 
παρέχουν στους αποδέκτες τους αθέμιτο πλεονέκτημα κατά την απόκτηση εταιρειών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ ή τη λήψη άλλων 
επενδυτικών αποφάσεων στην ΕΕ, αφήνοντας ένα «κανονιστικό κενό». 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1070
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1982/IP_21_1982_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1982/IP_21_1982_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1984
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/foreign-subsidies-distorting-internal-market_en
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/impact_assessment_report.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/impact_assessment_executive_summary.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=COM:2020:0253:FIN
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1984/QAN
DA_21_1984_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ιστότοπος της ΓΔ Ανταγωνισμού για τις ξένες επιδοτήσεις 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που 
προκαλούνται στην ενιαία αγορά από τις ξένες επιδοτήσεις 
Σελίδα πληροφοριών 
Προτεινόμενος κανονισμός για τις στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις 
Έκθεση Εκτίμησης των Επιπτώσεων 
Λευκή Βίβλος 
________________________________________________________________________________ 

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέα επικεφαλής της αντιπροσωπείας της στην Κύπρο 

Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2021 

Η Μυρτώ Ζαμπάρτα διορίστηκε επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
Λευκωσία και θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου. Υπό την ιδιότητά της αυτή, θα ενεργεί 
ως επίσημη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο υπό την πολιτική ευθύνη της 
προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 
Η κ. Ζαμπάρτα, Κύπρια υπήκοος, εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί 15 και πλέον χρόνια, 
κατά τη διάρκεια των οποίων έχει αποκτήσει άριστη γνώση σε σειρά τομέων πολιτικής της ΕΕ, και 
ειδικότερα σε ζητήματα διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων, καθώς και στους τομείς της 
ανθρωπιστικής βοήθειας και της διαχείρισης κρίσεων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Ο Χρήστος Στυλιανίδης ορίζεται Ειδικός Απεσταλμένος για την προώθηση της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός  ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει τον κ. Χρήστο Στυλιανίδη, Κύπριο υπήκοο, Ειδικό 
Απεσταλμένο για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων εκτός ΕΕ. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ.  
Ο Ειδικός Απεσταλμένος θα υπάγεται στον Αντιπρόεδρο κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος ηγείται 
του διαλόγου της Επιτροπής με εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, καθώς και με 
φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις.  
Η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων δέχονται επίθεση σε πολλά μέρη 
του κόσμου. Ο σημερινός διορισμός καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να 
αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση και να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των 
θρησκειών και πεποιθήσεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2287/MEX_
21_2287_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1984/QANDA_21_1984_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1984/QANDA_21_1984_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1982
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/foreign-subsidies-distorting-internal-market_en
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/impact_assessment_report.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper.pdf
https://ec.europa.eu/cyprus/home_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2287/MEX_21_2287_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2287/MEX_21_2287_EN.pdf
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9. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει ενωσιακή στρατηγική με στόχο την ανάπτυξη και τη 
διαθεσιμότητα φαρμακοθεραπευτικών μέσων 

Βρυξέλλες,  6 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρώνει την επιτυχημένη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια με μια 
στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 για να στηρίξει την ανάπτυξη 
και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων φαρμακοθεραπευτικών μέσων κατά της COVID-19, 
μεταξύ άλλων και για τη θεραπεία της «μακράς COVID». Η εν λόγω στρατηγική καλύπτει τον 
πλήρη κύκλο ζωής των φαρμάκων: από την έρευνα, την ανάπτυξη και την παρασκευή έως την 
προμήθεια και τη διάθεση. 

Η στρατηγική αποτελεί μέρος της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, στην οποία όλες οι χώρες 
της ΕΕ προετοιμάζονται και αντιδρούν από κοινού σε υγειονομικές κρίσεις και εξασφαλίζουν τη 
διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών και καινοτόμων ιατρικών εφοδίων — 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοθεραπευτικών μέσων που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση της COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2201/IP_21_22
01_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: Στρατηγική της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα 
Ενημερωτικό δελτίο: Στρατηγική της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Εκκολαπτήριο HERA 
Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για τον κορονοϊό 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στην Ελλάδα για τους 
εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 

Αθήνα,  6 Μαΐου 2021 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς επισκέπτεται την Ελλάδα από την Πέμπτη 6 Μαΐου μέχρι 
την Τρίτη 11 Μαΐου.    

Η επίσκεψη του κ. Σχοινά θα ξεκινήσει στις 12:00 από την Αθήνα και την έδρα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου (ENISA) όπου θα τον υποδεχτεί ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής του Οργανισμού Juhan Lepassaar. Το απόγευμα ο κ. Σχοινάς θα μεταβεί στο Εθνικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και θα παραστεί στην εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα για την παρουσίαση του επετειακού γραμματοσήμου για τα 40 χρόνια 
από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και θα απευθύνει χαιρετισμό.  

Την Παρασκευή ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθεί στο αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος με στελέχη της FRONTEX κι αμέσως μετά θα μεταβεί στο Κιλκίς όπου και 
θα  ξεναγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ευρωπού στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-therapeutics_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2201/IP_21_2201_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2201/IP_21_2201_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-therapeutics_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2285
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_641
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
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για την ανάδειξη λιγότερο γνωστών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, με σημαντική 
ευρωπαϊκή διάσταση και συμβολισμό. Κατά την παρουσία του στον αρχαιολογικό χώρο θα 
αναγορευθεί Επίτιμος Δημότης του Δήμου Παιονίας σε ειδική εκδήλωση λόγω των περιοριστικών 
μέτρων προστασίας από την πανδημία COVID-19.  

Το πρωί της Κυριακής 9 Μαΐου (Ημέρα της Ευρώπης) ο κ. Σχοινάς θα επισκεφτεί τον Ιερό Βράχο 
της Ακρόπολης και θα παραστεί στην τελετή ταυτόχρονης Έπαρσης της Ελληνικής σημαίας και της 
σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου.  

Τη Δευτέρα, ο κ. Σχοινάς θα απευθύνει εναρκτήρια ομιλία στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας (15:30) θα συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ 
καθώς και θέματα του χαρτοφυλακίου του με τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη, στο πλαίσιο του 
προγράμματος της πρώτης ημέρας του Φόρουμ. 
________________________________________________________________________________ 

11. Εναρκτήρια Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά  
κατά την Επίσημη Παρουσίαση του Επετειακού Γραμματοσήμου για τα 40 χρόνια από την 
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  6 Μαΐου 2021 

"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
Ήμουν 17 χρόνων όταν έβλεπα στην τηλεόραση τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να υπογράφει τη 
Συνθήκη Ένταξης της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη. Ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή γινόμουν 
μάρτυρας μιας ιστορικής στιγμής, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, αλλά κυρίως για 
τη γενιά μου, τη γενιά των εφήβων του Ζαππείου του '79. 

Κι έλαχε σε αυτή την γενιά, των εφήβων του Ζαππείου να κτίσει την Ευρωπαϊκή Ελλάδα, την 
Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, όπως είχε τύχει στη προηγούμενη γενιά των Ελλήνων οραματιστών 
να πραγματώσουν το όραμα της Ένταξης. Και φυσικά προβάλλει τώρα το ξεχωριστό καθήκον της 
επόμενης γενιάς, που σαρανταρίζει μαζί με την Ευρωπαία Ελλάδα,  αυτών που γεννήθηκαν μέσα 
στην Ευρώπη και μεγαλώνουν με τις κατακτήσεις του παρελθόντος,  να βελτιώσει αλλά και να 
υπερασπιστεί όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_2331/SPE
ECH_21_2331_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς ανακοίνωσε την ομάδα της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην πρώτη 
«Διεθνή Πρόκληση Κυβερνοασφάλειας» 

Βρυξέλλες,  6 Μαΐου 2021 

Κατά την πρώτη επίσκεψή του στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), ο 
κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής 
μας και υπεύθυνος για τη στρατηγική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε την 
ομάδα της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην πρώτη «Διεθνή Πρόκληση Κυβερνοασφάλειας». Οι 36 
νέοι παίκτες που θα συμμετάσχουν στην «ομάδα ΕΕ» είναι ηλικίας από 18 έως 26 ετών και 
προέρχονται από 17 ευρωπαϊκές χώρες.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_2331/SPEECH_21_2331_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_2331/SPEECH_21_2331_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/en/mex_21_2323/MEX_
21_2323_EN.pdf 

Περισσότερα :  
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/vice-president-schinas-announces-team-eu-for-
the-first-cyber-world-cup 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Η Επίτροπος Γιούανσον ταξιδεύει στην Άγκυρα 

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2021 

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα 
συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας κ. Φουάτ Οκτάϊ, τον Υπουργό Εξωτερικών κ. 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σουλεϊμάν Σοϊλού.  

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής των σχετικών πτυχών της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, σε συνέχεια της επίσκεψης της 
Προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ 
Μισέλ στις 6 Απριλίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2323/MEX_
21_2323_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Παρουσίαση του επετειακού γραμματοσήμου για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας 
στην ΕΕ 
 
Αθήνα, 7 Μαΐου 2021 
 

 
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρουσίασε το επετειακό 
γραμματόσημο για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
παρουσίαση, σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, έλαβε χώρα χθες Πέμπτη 6 Μαΐου, στο Εθνικό Μουσείο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2323/MEX_21_2323_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2323/MEX_21_2323_EN.pdf
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/vice-president-schinas-announces-team-eu-for-the-first-cyber-world-cup
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/vice-president-schinas-announces-team-eu-for-the-first-cyber-world-cup
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2323/MEX_21_2323_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2323/MEX_21_2323_EN.pdf
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Σύγχρονης Τέχνης όπου παρουσιάστηκε επίσης, η πρωτότυπη ψηφιακή έκδοση του παιδικού 
graphic novel «Η Ευρώπη είμαστε εμείς». 
Με το πέρας της εκδήλωσης, η πρόσοψη του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
φωταγωγήθηκε με τα χρώματα της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως φιλοτεχνήθηκε επί του 
επετειακού γραμματοσήμου: https://youtu.be/80WR5yleXnE  
 
Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του επετειακού γραμματοσήμου: 
https://bit.ly/3vMH236 
Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του παιδικού graphic novel «Η 
Ευρώπη είμαστε εμείς» στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αντιπροσωπείας με τη συγγραφέα κα 
Φωτεινή Κωνσταντοπούλου: https://bit.ly/2QR3kSM 
 
Μπορείτε να διαβάσετε το ψηφιακό βιβλίο  
Σε συσκευές apple: https://apple.co/2SrHdTg 
Σε συσκευές android: https://bit.ly/3xQVNnC  
Φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης https://we.tl/t-Y3qynIMIex 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021 
 
Παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Μαΐου ο εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης – ο οποίος φέτος 
συμπίπτει με την επέτειο των 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. – που διοργανώνεται 
από την Περιφέρεια Αττικής με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα. 
 
Λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας από την πανδημία, ο εορτασμός θα περιοριστεί στην 
έπαρση της Ελληνικής Σημαίας και της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης. 
 
Στη λιτή τελετή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπήσει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς και θα παραστούν εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής και 
στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. 
________________________________________________________________________________ 

16. Κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο: όλοι οι εταίροι δεσμεύονται στην επιδίωξη των 
κοινωνικών στόχων για το 2030 

Porto,  7 Μαΐου 2021 

Οι εταίροι υιοθέτησαν τους τρεις πρωταρχικούς στόχους για το 2030 που καθορίζονται στο 
σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με μια κοινή 
κοινωνική δέσμευση του Πόρτο: 
1) Τουλάχιστον το 78% των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται. 
2) Τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο. 
3) Ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα 
πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 
εκατομμυρίων παιδιών. 

https://youtu.be/80WR5yleXnE
https://bit.ly/3vMH236
https://bit.ly/2QR3kSM
https://apple.co/2SrHdTg
https://bit.ly/3xQVNnC
https://we.tl/t-Y3qynIMIex
http://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
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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_21_2301/IP_21_23
01_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δέσμευση της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Πόρτο 
Ιστότοπος της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Πόρτο 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ανακοίνωση: Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ιστότοπος του σχεδίου δράσης 
________________________________________________________________________________ 

17. Αρχές, εταιρική σχέση, ευημερία: Η ΕΕ και η Ινδία εγκαινιάζουν συνεργασία για τη βιώσιμη 
συνδεσιμότητα 

Βρυξέλλες,  8 Μαΐου 2021 

Με την ευκαιρία της συνόδου των ηγετών ΕΕ-Ινδίας στο Πόρτο και μέσω βιντεοδιάσκεψης, η ΕΕ 
και η Ινδία σύναψαν συνολική εταιρική σχέση συνδεσιμότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή 
τους να συνεργαστούν για τη στήριξη της ανθεκτικής και βιώσιμης συνδεσιμότητας τόσο στην 
Ινδία όσο και σε τρίτες χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Αφρικής, της Κεντρικής 
Ασίας και του Ινδικού-Ειρηνικού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2327/IP_21_23
27_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της συνόδου των ηγετών ΕΕ-Ινδίας 
Κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής των ηγετών ΕΕ-Ινδίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τη σύνοδο των ηγετών ΕΕ-Ινδίας 
Κείμενο της εταιρικής σχέσης συνδεσιμότητας μεταξύ ΕΕ-Ινδίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ινδίας 
Κατάλογος των εν εξελίξει έργων συνδεσιμότητας ΕΕ-Ινδίας 
Κοινή ανακοίνωση (2018): Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας - Δομικά στοιχεία μιας 
στρατηγικής της ΕΕ  
Συμπεράσματα του Συμβουλίου (2018): Σύνδεση της Ευρώπης με την Ασία 
Ενημερωτικό δελτίο για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας 
Ιστότοπος της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ινδία 
________________________________________________________________________________ 
 
18. 9η Μαΐου - Ημέρα της Ευρώπης 2021 
 
Ιωάννινα, 9 Μαΐου 2021 
 
Την 9η Μαΐου γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή 
σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν». (https://europa.eu/.../europe-
day/schuman-declaration_el) Σε ομιλία του στο Παρίσι το 1950, ο Ρομπέρ Σουμάν, ο οποίος τότε 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2301/IP_21_2301_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2301/IP_21_2301_EL.pdf
http://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23697&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/08/eu-india-connectivity-partnership-8-may-2021/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2327/IP_21_2327_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2327/IP_21_2327_EL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-summit/2021/05/08/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/08/joint-statement-eu-india-leaders-meeting-8-may-2021/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98010/eu-india-leaders%E2%80%99-meeting-8-may-factsheet_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/08/eu-india-connectivity-partnership-8-may-2021/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98011/eu-india-connectivity-partnership_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98011/eu-india-connectivity-partnership_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_5803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_5803
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/10/15/connecting-europe-and-asia-council-adopts-conclusions/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50699/connecting-europe-asia-eu-strategy_en
https://eeas.europa.eu/delegations/india_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_el?fbclid=IwAR0gPvGuIurJRSXHnvU3GTrb0t63f5GpNXHzC_Xz9alwB0cXfKSY8dSLu4U
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_el?fbclid=IwAR0gPvGuIurJRSXHnvU3GTrb0t63f5GpNXHzC_Xz9alwB0cXfKSY8dSLu4U
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ήταν υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην 
Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. 
Όραμά του ήταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργάνου που θα διαχειριζόταν κεντρικά την 
παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Η συνθήκη για την ίδρυση του οργάνου αυτού υπεγράφη έναν 
μόλις χρόνο μετά. Η πρόταση του Σουμάν θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Συμμετοχή στην Ημέρα της Ευρώπης 
Με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ανοίγουν στις αρχές Μαΐου 
τις πόρτες τους στο κοινό, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Τα κατά τόπους γραφεία της ΕΕ 
στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλες τις 
ηλικίες. 
Κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα συμμετέχουν σε επισκέψεις, δημόσιες συζητήσεις, συναυλίες και 
άλλες εορταστικές εκδηλώσεις, που σκοπό έχουν να ενημερώσουν το κοινό γύρω από την ΕΕ. 
Αφότου ξέσπασε η κρίση COVID-19, η ΕΕ προσκαλεί πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου 
ολόκληρου να ανακαλύψουν την Ευρώπη με ασφαλή, κυρίως εικονικό τρόπο, μέσα από φυσικές 
ή υβριδικές εκδηλώσεις και επιτόπιες επισκέψεις όπου το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες. 
 
Ανακαλύψτε τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας 
Δραστηριότητες ανά όργανο : https://europeday.europa.eu/index_el 
Η ΕΕ στη χώρα σας : https://europeday.europa.eu/eu-your-country_el 
________________________________________________________________________________ 

19. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: εναρκτήρια εκδήλωση στο Στρασβούργο 

Βρυξέλλες,  9 Μαΐου 2021 

 

Η εκδήλωση σήμανε την έναρξη στη συμμετοχική διαδικασία της Διάσκεψης που διοργανώνεται 
από κοινού από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Την Ημέρα της Ευρώπης για το 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο φιλοξένησε 
την εναρκτήρια εκδήλωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης 
Οι πρόεδροι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εκφώνησαν ομιλίες σχετικά με το όραμά τους για την 
Ευρώπη, μετά από χαιρετισμό του προέδρου Μακρόν, ενώ οι συμπρόεδροι της Εκτελεστικής 
Επιτροπής απάντησαν σε ερωτήσεις πολιτών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στην αίθουσα 
βρέθηκαν φοιτητές Erasmus από όλη την ΕΕ, με μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης, 
σεβόμενοι πλήρως τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες, ενώ περίπου 500 πολίτες συμμετείχαν 
στην εκδήλωση εξ αποστάσεως. Εξ αποστάσεως συμμετείχαν επίσης υπουργοί Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ, καθώς 
και άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feuropeday.europa.eu%2Findex_el%3Ffbclid%3DIwAR3IagGiIFi7M-wH48Xmza81fZX78da8D8WC-F_cYFvThh5zfO1-3NHbGr4&h=AT1Go9bealW8haKjC80MUdxi2awLaspy2jg-9K-wUkXz5RoLx_IkQb0yV9iUV2akVDL7I4nc7geLRg0MxqaDMHdfyxqIigujfBqVWnvGrV9D1DLQdttTBEu-y-fckQJqU9EJ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT054IUchf9d6FOqZVbys8LoDZqAZaCQLEN9HDUQDuCfo6O0raqgndBAJko9p-0nZqrRk4AqU1IZZ-u89d3Z8G1JN63K4gbTfz3H7Xmv3cdJRrcUOH-VTmfO1mQYS9kNEWXlM1-uG7GOVNEPTT69FLd8VfpgoY0UP9sUuCPILGqTwijYLf7DuEDaj344J89ZnRtu_JYS
https://europeday.europa.eu/eu-your-country_el?fbclid=IwAR1O5RgKt_bfPo_EekUKSTLhXFGqkxzVuf-aVUp7zIWKWPhSlyTGePYr1_c
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2403/IP_21_24
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2402/IP_21_24
02_EL.pdf 
Ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης 
Χάρτης της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης; 
________________________________________________________________________________ 

20. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: κάνε τη φωνή σου να ακουστεί 

Βρυξέλλες,  9 Μαΐου 2021 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης ενέκρινε στις 9 Μαΐου τον εσωτερικό κανονισμό για τη 
σύνθεση της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και τον τρόπο λειτουργίας 
της. 
Το κείμενο που εγκρίθηκε την Ημέρα της Ευρώπης 2021 ολοκληρώνει τους κανόνες που 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Πλατφόρμα, οι Ομάδες Δράσης Πολιτών και η Ολομέλεια 
της Διάσκεψης μπορούν να μετατρέψουν τις προτεραιότητες, τις ελπίδες και τις ανησυχίες των 
πολιτών σε εφαρμόσιμες συστάσεις. Συμπληρώνει τους κανόνες που είχαν θεσπιστεί 
προηγουμένως σχετικά με τις μεθόδους εργασίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη συμμετοχή 
των πολιτών. 
Την ίδια ημέρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο φιλοξενεί την εναρκτήρια 
εκδήλωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Παρακολουθήστε την σε ζωντανή 
μετάδοση εδώ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2402/IP_21_24
02_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης 
Χάρτης της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης; 
________________________________________________________________________________ 
21. Εναρκτήρια Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στο 
6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 
"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2403/IP_21_2403_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2403/IP_21_2403_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2402/IP_21_2402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2402/IP_21_2402_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765
https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-inaugural-event_20210509-1400-SPECIAL-CONFERENCE_vd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2402/IP_21_2402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2402/IP_21_2402_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765
https://futureu.europa.eu/pages/charter
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Αθήνα,  10 Μαΐου 2021 
 
Μία Νέα Ελλάδα σε μια Ευρώπη που προστατεύει 
Είμαι μάλλον από τους προνομιούχους που είδαν τo Φόρουμ των Δελφών να ξεκινά και σταδιακά 
να μεγαλώνει με σταθερά βήματα ώστε να έχει εξελιχθεί σε ένα σημείο αναφοράς για τον διεθνή 
δημόσιο λόγο και σε μια βιτρίνα εξωστρέφειας της ευρωπαϊκής Ελλάδας στον κόσμο. Φέτος, η 
παρουσία 20 Αρχηγών Κρατών, Κυβερνήσεων και Ευρωπαίων Επιτρόπων αποτελεί την πιο σαφή 
ένδειξη της επιτυχίας του Νταβός της νότιας Ευρώπης.  
Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δια ζώσης εδώ, στο Ζάππειο, τον χώρο κατεξοχήν σύμβολο για την 
Ευρωπαία Ελλάδα που σαρανταρίζει φέτος.     

Είναι πραγματικά πολλοί και έντονοι οι συμβολισμοί της φετινής χρονιάς, η φετινή 200στη 
Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, τα 40κοστα γενέθλια της Ευρωπαίας Ελλάδας και 
η ελπιδοφόρα διαδρομή που ήδη βλέπουμε για το τέλος της πανδημίας. Στοιχεία που μας καλούν 
να συζητήσουμε τις προϋποθέσεις για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα, με ισχυρή αυτοπεποίθηση και 
ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός νέου και αναγεννημένου κόσμου.  

Ολόκληρη η ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στο 6ο 
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στον παρακάτω σύνδεσμο : https://bit.ly/3p7H8QQ  
________________________________________________________________________________ 
 
22. Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων: Το τρένο «Connecting Europe Express» θα ταξιδέψει σε 26 
χώρες μέσα σε 36 ημέρες 

Βρυξέλλες,  10 Μαΐου 2021 

Την ημέρα της Ευρώπης, η Επιτροπή ανακοίνωσε τη διαδρομή και τα δρομολόγια του τρένου 
«Connecting Europe Express», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων 2021. Το τρένο 
θα ξεκινήσει το ταξίδι του στις 2 Σεπτεμβρίου από τη Λισαβόνα και θα κάνει στάση σε πάνω από 
70 πόλεις σε 26 χώρες, συνδέοντας έτσι την πορτογαλική, τη σλοβενική και τη γαλλική Προεδρία 
του Συμβουλίου της ΕΕ, προτού κάνει τέρμα στο Παρίσι στις 7 Οκτωβρίου. Το ιδιαίτερο αυτό 
τρένο θα αποδείξει ότι οι σιδηρόδρομοι μπορούν να συνδέουν τους ανθρώπους και τις 
επιχειρήσεις, ενώ θα αναδείξει τη σημασία που έχει η πολιτική της ΕΕ για τις υποδομές 
προκειμένου να γίνει αυτός ο στόχος πράξη.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2423/MEX_
21_2423_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.: https://www.connectingeuropeexpress.eu/ 
Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις κύριες στάσεις ή στον χάρτη ολόκληρης της διαδρομής εδώ : 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bNVxTMHMkY6k8bGXDqmokgR4CHPkp8rh&ll=41
.85131888063428%2C-4.863075950000013&z=7 
και να παρακολουθήσετε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Επιτρόπου κ. Βαλεάν.  
________________________________________________________________________________ 
 
23. Η Επιτροπή διαθέτει 11 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ικανοτήτων και της συνεργασίας 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας 
 

https://bit.ly/3p7H8QQ
https://urldefense.com/v3/__https:/www.connectingeuropeexpress.eu/__;!!DOxrgLBm!RzdDGGofevMzHfywZPJgbPn2HaQR1IqfoKvNeFQhjxtJBlk5Nmti4l4r4x4OFeMUrtgKM-ThgoY$
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2423/MEX_21_2423_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2423/MEX_21_2423_EN.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.connectingeuropeexpress.eu/__;!!DOxrgLBm!RzdDGGofevMzHfywZPJgbPn2HaQR1IqfoKvNeFQhjxtJBlk5Nmti4l4r4x4OFeMUrtgKM-ThgoY$
https://www.connectingeuropeexpress.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/usercontent.one/wp/www.connectingeuropeexpress.eu/wp-content/uploads/2021/05/DG-MOVE-Connecting-Europe-Express_map_capitals.pdf__;!!DOxrgLBm!RzdDGGofevMzHfywZPJgbPn2HaQR1IqfoKvNeFQhjxtJBlk5Nmti4l4r4x4OFeMUrtgK7lUYwDY$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bNVxTMHMkY6k8bGXDqmokgR4CHPkp8rh&ll=41.85131888063426,-4.863075950000013&z=7__;!!DOxrgLBm!RzdDGGofevMzHfywZPJgbPn2HaQR1IqfoKvNeFQhjxtJBlk5Nmti4l4r4x4OFeMUrtgKHkCoYqo$
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bNVxTMHMkY6k8bGXDqmokgR4CHPkp8rh&ll=41.85131888063428%2C-4.863075950000013&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bNVxTMHMkY6k8bGXDqmokgR4CHPkp8rh&ll=41.85131888063428%2C-4.863075950000013&z=7
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Βρυξέλλες,  10 Μαΐου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 11 εκατ. ευρώ για 22 νέα έργα που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτρέπει και να 
μετριάζει τις κυβερνοαπειλές και τα κυβερνοπεριστατικά, κάνοντας χρήση των πλέον πρόσφατων 
τεχνολογιών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2423/MEX_
21_2423_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Ευρώπης για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας είναι διαθέσιμες εδώ και  
σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα κυβερνοασφάλειας είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
24. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: έναρξη του 6ου ετήσιου φόρουμ της στρατηγικής της ΕΕ για την 
περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους 
 
Βρυξέλλες,  11 Μαΐου 2021 
 
Η Επίτροπος Φερέιρα θα κηρύξει την έναρξη του 6ου ετήσιου φόρουμ της στρατηγικής της ΕΕ για 
την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR).  
 
Οι διήμερες συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πράσινη και έξυπνη ανάκαμψη για τη 
μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. Πριν από την επίσημη έναρξη, οι υπουργοί των 9 
συμμετεχουσών χωρών θα εγκρίνουν τη «Διακήρυξη της Izola», θέτοντας τα θεμέλια ώστε να 
καταστεί η περιοχή Αδριατικής-Ιονίου πιο ανθεκτική και πιο βιώσιμη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2441/MEX_
21_2441_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-6th-annual-
forum-of-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-eusair 
Δείτε επίσης το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

25. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη εταιρειών υπηρεσιών εστίασης που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό 
καθεστώς στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών υπηρεσιών εστίασης που 
πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2423/MEX_21_2423_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2423/MEX_21_2423_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/22-cybersecurity-projects-selected
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-policies
https://hadea.ec.europa.eu/index_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-6th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-eusair
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/adriatic-ionian/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/adriatic-ionian/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2441/MEX_21_2441_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2441/MEX_21_2441_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-6th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-eusair
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-6th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-eusair
https://www.adriatic-ionian.eu/event/6th-annual-eusair-forum/programme/
mailto:eusair@izola.si
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2444/IP_21_24
44_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
________________________________________________________________________________ 

26. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, 
του νερού και του εδάφους 

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε το «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και 
του εδάφους», ένα βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το κύριο θέμα 
της φετινής Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης σκιαγραφεί ένα ολοκληρωμένο 
όραμα για το 2050: έναν κόσμο όπου η ρύπανση θα έχει μειωθεί σε επίπεδα που δεν είναι πια 
επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, και περιγράφει τα βήματα για 
την επίτευξη του οράματος αυτού. Το σχέδιο συνδυάζει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ με 
σκοπό την αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρύπανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο 
χρήσης ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Προβλέπεται η επανεξέταση της 
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ώστε να εντοπιστούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν 
και να προσδιοριστούν οι τομείς όπου χρειάζεται καλύτερη υλοποίηση για την εκπλήρωση αυτών 
των νομικών υποχρεώσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2345/IP_21_23
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του 
εδάφους» 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, 
του νερού και του εδάφους 
Ενημερωτικό δελτίο «2050: ένας υγιής πλανήτης για όλους» 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: «Ψηφιακές λύσεις για μηδενική ρύπανση» 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: «Towards a monitoring and outlook framework 
for the zero pollution ambition» (Προς ένα πλαίσιο παρακολούθησης και προοπτικών για τη 
φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης) 
Ιστοσελίδα του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση 
Πράσινη Εβδομάδα 2021 της ΕΕ αφιερωμένη στη μηδενική ρύπανση 
________________________________________________________________________________ 

27. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση 

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2021 

Γιατί πρέπει να εντείνουμε τις ενέργειες όσον αφορά τη ρύπανση;  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2444/IP_21_2444_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2444/IP_21_2444_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://www.eugreenweek.eu/el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2345/IP_21_2345_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2345/IP_21_2345_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_2343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_2343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_2349
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/swd-digital-solutions_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/swd-monitoring-outlook_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/swd-monitoring-outlook_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/swd-monitoring-outlook_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/«https:/ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://www.eugreenweek.eu/el
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Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες, η ρύπανση 
εξακολουθεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας και στο περιβάλλον. Στην ΕΕ, ένας στους 
οκτώ θανάτους συνδέεται με την περιβαλλοντική ρύπανση και το 90 % των θανάτων αυτών 
οφείλονται σε χρόνιες ασθένειες, εκ των οποίων οι πιο συχνές είναι οι διάφορες μορφές 
καρκίνου. Εκτιμάται ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση, από μόνη της, προκαλεί έως και 400 000 
πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο. Οι πιο επιβλαβείς επιπτώσεις της ρύπανσης στην ανθρώπινη 
υγεία πλήττουν κατά κανόνα τις πλέον ευάλωτες ομάδες, ιδίως τα παιδιά, τα άτομα με ιατρικές 
παθήσεις, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που ζουν σε 
χειρότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω ανισότητες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2343/QAN
DA_21_2343_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική 
ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους 
________________________________________________________________________________ 

28. Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης: Η Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση και συζήτηση 
σχετικά με τις ψηφιακές αρχές της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της τής 9ης Μαρτίου για την ψηφιακή δεκαετία, 
δρομολογεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διατύπωση ενός συνόλου αρχών για την 
προώθηση και την προάσπιση των αξιών της ΕΕ στον ψηφιακό χώρο. Σκοπός της διαβούλευσης, 
που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 2 Σεπτεμβρίου, είναι ν' ανοίξει ευρύς κοινωνικός διάλογος και 
να συγκεντρωθούν οι απόψεις των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, των διοικήσεων και όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. Οι αρχές αυτές θα καθοδηγούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά τον 
σχεδιασμό ψηφιακών κανόνων και κανονισμών που θα επιτρέψουν σε όλους τους πολίτες να 
αντλήσουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2288/IP_21_22
88_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δημόσια διαβούλευση για τις ψηφιακές αρχές της ΕΕ 
Πείτε τη γνώμη σας για τις ψηφιακές αρχές της ΕΕ 
Ανακοίνωση σχετικά με την Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ψηφιακή 
δεκαετία» 
Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης – Σελίδα πληροφοριών 
Ψηφιακή Πυξίδα της Ευρώπης – Σελίδα πολιτικής 
Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2343/QANDA_21_2343_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2343/QANDA_21_2343_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_983
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2288/IP_21_2288_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2288/IP_21_2288_EL.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13017-Declaration-of-Digital-Principles-the-‘European-way'-for-the-digital-society_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2030-digital-compass-european-way-digital-decade_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2030-digital-compass-european-way-digital-decade_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_984
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_el
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29. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2021: ανάληψη δράσης 

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2021 

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2021, η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί 
κατά 4,2 % το 2021 και κατά 4,4 % το 2022. Η οικονομία της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να 
αναπτυχθεί κατά 4,3 % φέτος και κατά 4,4 % το επόμενο έτος. Πρόκειται για σημαντική 
αναβάθμιση των προοπτικών ανάπτυξης σε σύγκριση με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 
του 2021, τις οποίες παρουσίασε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο. Οι ρυθμοί ανάπτυξης θα 
εξακολουθήσουν να διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αλλά οι οικονομίες όλων των κρατών 
μελών αναμένεται να επανέλθουν στα προ κρίσης επίπεδα έως το τέλος του 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2351/IP_21_23
51_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2021 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Τζεντιλόνι στο Twitter: @PaoloGentiloni 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Νέος εύχρηστος οδηγός για τη χρηματοδότηση της ΕΕ στον τουρισμό 
 
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε οδηγό σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τον τουρισμό, ο οποίος 
συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ που διατίθενται σε άτομα και 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Ο εύχρηστος οδηγός περιέχει 
συνδέσμους προς τους σχετικούς ιστοτόπους των προγραμμάτων της ΕΕ, όπου ο αναγνώστης 
μπορεί να βρει τη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων και πληροφορίες για κάθε 
πρόγραμμα χρηματοδότησης. Περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα επιτυχημένων έργων που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από κονδύλια της ΕΕ στο παρελθόν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2464/MEX_
21_2464_EN.pdf 
 
Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά εδώ : 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_el 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Το μέλλον της Συνθήκης Σένγκεν: η Επιτροπή ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο σχετικά με 
τη διατήρηση της κινητικότητας σε περιόδους κρίσης και την ενίσχυση της ασφάλειας 
 
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2351/IP_21_2351_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2351/IP_21_2351_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2464/MEX_21_2464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2464/MEX_21_2464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_el
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_el
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Τη Δευτέρα 17 Μαΐου, η Επιτροπή θα συγκαλέσει το δεύτερο φόρουμ Σένγκεν, στο οποίο θα 
συμμετάσχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών 
μελών.  
 
Στόχος του φόρουμ είναι η προώθηση της συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου και οι 
συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της κινητικότητας και της ασφάλειας εντός του 
χώρου Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων της 
Δευτέρας θα τροφοδοτήσουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για το μέλλον της Σένγκεν, η οποία 
θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από την 
πανδημία του κορονοϊού, οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση του συντονισμού 
των μέτρων στα σύνορα σε περιόδους κρίσης και θα συζητήσουν αποτελεσματικές εναλλακτικές 
λύσεις αντί της επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων, με στόχο τη διαφύλαξη της ελεύθερης 
κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών εντός του χώρου Σένγκεν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2464/MEX_
21_2464_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Επίσκεψη της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργκρέιτε 
Βέστεϊγιερ, στην Ελλάδα 
 
Αθήνα, 13 Μαΐου 2021 
 
Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για μία Ευρώπη έτοιμη για την 
ψηφιακή εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ επισκέπτεται την Ελλάδα την Πέμπτη και την 
Παρασκευή  13-14 Μαΐου.  
Η επίσκεψη της κ. Βέστεϊγιερ θα ξεκινήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου 
θα έχει συνάντηση,  την Πέμπτη 13 Μαΐου,  με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. 
Κώστα Σκρέκα. 
Την Παρασκευή 14 Μαΐου, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 
συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα έχει 
ξεχωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως. 
H Εκτελεστική Αντιπρόεδρος θα απευθύνει κύρια ομιλία στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 
ενώ στη συνέχεια, έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στη 
Βουλή των Ελλήνων. 
Η κ. Βέστεϊγιερ θα ξεναγηθεί, επίσης, στην ανακαινισμένη Εθνική Πινακοθήκη από την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κ. Λίνα Μενδώνη. 
________________________________________________________________________________ 

33. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ, για 
τις βιομηχανίες και τους τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. Η 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2464/MEX_21_2464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2464/MEX_21_2464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en
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βιώσιμη γαλάζια οικονομία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, και για την εξασφάλιση μιας πράσινης, χωρίς αποκλεισμούς, ανάκαμψη 
από την πανδημία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2341/IP_21_23
41_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με μια νέα προσέγγιση για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ 
Ε&Α για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία 
Factsheet 
Γαλάζια οικονομία 
Δείκτες γαλάζιας οικονομίας 
Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την υδατοκαλλιέργεια 
________________________________________________________________________________ 

34. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
για βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για ακόμη πιο βιώσιμη και 
ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν στην 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη ένα κοινό όραμα ανάπτυξης του κλάδου, 
κατά τρόπο που συμβάλλει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ιδίως στη στρατηγική 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τον κλάδο της 
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ να καταστεί πιο ανταγωνιστικός και ανθεκτικός και θα βελτιώσουν τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές του επιδόσεις. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1554/IP_21_15
54_EL.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ 
Δελτίο Τύπου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί νέα 
προσέγγιση για μια πράσινη ανάκαμψη στη γαλάζια οικονομία 
Οικονομική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
Σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία 
Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
________________________________________________________________________________ 

35. Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: η Κύπρος υποβάλλει επίσημο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2021 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2341/IP_21_2341_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2341/IP_21_2341_EL.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2346
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2355
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy_el
https://blueindicators.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1554
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/aquaculture/aquaculture-guidelines_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1554/IP_21_1554_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1554/IP_21_1554_EL.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/aquaculture/aquaculture-guidelines_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2341
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2341
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2446795
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
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Η Επιτροπή έλαβε επίσημο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Κύπρο. Το σχέδιο 
καθορίζει τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα δημόσιων επενδύσεων που σχεδιάζει να υλοποιήσει η 
Κύπρος με τη στήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). 

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

Η παρουσίαση αυτού του σχεδίου είναι επακόλουθο εντατικού διαλόγου ανάμεσα στην Επιτροπή 
και τις κυπριακές αρχές κατά τους τελευταίους μήνες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2527/IP_21_25
27_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό Δελτίο για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Κατανομή επιχορηγήσεων 
Κανονισμός για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ιστότοπος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ιστότοπος της Ειδικής Ομάδας για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 
Ιστότοπος της ΓΔ ECFIN 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς επιδοτούμενων δανείων 
ύψους 793 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 793 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια 
στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που θα καλύπτουν μέρος των δόσεων 
υπαρχουσών οικονομικών οφειλών, με ανώτατο όριο μηνιαίας συνεισφοράς ανάλογα με την 
πιστοληπτική ικανότητα του δικαιούχου και το καθεστώς του δανείου.  
 
Το μέτρο θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του 
κορονοϊού, δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας πλην του 
χρηματοπιστωτικού και πληρούν πρόσθετους όρους, όπως ο κύκλος εργασιών ή το εισόδημα, η 
αξία ακίνητης περιουσίας, το ποσό των καταθέσεων στην Ελλάδα και το ποσό των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων στα οποία έχουν εγγραφεί. Η ενίσχυση θα παρέχει στήριξη 
ρευστότητας σε δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις, για διάστημα οκτώ μηνών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2527/IP_21_2527_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2527/IP_21_2527_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1870
https://ec.europa.eu/info/files/rrf-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-grants-allocation-member-state_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_el
https://ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-affairs_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2526/MEX_
21_2526_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό 
υπόθεσης SA.62341 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον 
ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας: Έκκληση για 
απάλειψη των διακρίσεων και προστασία 
 
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2021 

Η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας έχει στόχο να 
ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις διακρίσεις και τη βία που συνεχίζουν να υφίστανται οι λεσβίες, 
οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι, οι τρανς, οι μη δυϊκοί, οι ίντερσεξ και τα κουήρ άτομα 
(ΛΟΑΤΚΙ) στην Ευρώπη και αλλού.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2526/MEX_
21_2526_EN.pdf 
Οι φωτογραφίες του Berlaymont φωτισμένου στα χρώματα του ουράνιου τόξου είναι διαθέσιμες 
εδώ, ενώ εδώ μπορείτε να βρείτε δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου Τζουζέπ Μπορέλ εκ μέρους 
της ΕΕ για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας. 
________________________________________________________________________________ 

38. Η παγκόσμια προσέγγιση της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα 
της έρευνας και της καινοτομίας: στρατηγική, ανοικτή και με βάση την αμοιβαιότητα 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2021 

H Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση της έρευνας και της 
καινοτομίας, την ευρωπαϊκή δηλαδή στρατηγική διεθνούς συνεργασίας σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο. Με αυτήν τη στρατηγική, η ΕΕ προτίθεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη στήριξη των 
διεθνών συμπράξεων έρευνας και καινοτομίας και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για πιο 
πράσινες, πιο ψηφιακές και πιο υγιείς κοινωνίες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2465/IP_21_24
65_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Παγκόσμια προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία 
Ενημερωτικό δελτίο: Παγκόσμια προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία 
Διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2526/MEX_21_2526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2526/MEX_21_2526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2526/MEX_21_2526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2526/MEX_21_2526_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/05/16/international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia-17-may-2021-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2465/IP_21_2465_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2465/IP_21_2465_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-global-approach-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2466
https://ec.europa.eu/info/files/global-approach-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/international-cooperation_en
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39. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: η συνολική προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2021 

Τι είναι η νέα συνολική προσέγγιση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία; 
Η συνολική προσέγγιση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) ενσαρκώνει την 
προσέγγιση της Επιτροπής σε σχέση με τη στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία 
στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. 
Με τη νέα αυτή στρατηγική, η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη στήριξη 
των διεθνών συμπράξεων έρευνας και καινοτομίας και στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για τις 
οικολογικές, ψηφιακές, υγειονομικές και καινοτόμες προκλήσεις. 
Η στρατηγική περιλαμβάνει βασικούς στόχους που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ηγετικού 
ρόλου της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία ανά τον κόσμο, ιδίως μέσω της διαφοροποιημένης 
συνεργασίας με σημαντικούς διεθνείς εταίρους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2466/QAN
DA_21_2466_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με τη συνολική προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία 
Δελτίο τύπου: Η συνολική προσέγγιση της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια συνεργασία στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας: στρατηγική, ανοικτή και με βάση την αμοιβαιότητα  
Ενημερωτικό δελτίο: Συνολική προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία 
Διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία 
________________________________________________________________________________ 

40. Φορολογία ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις — Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, φιλόδοξο 
πρόγραμμα για τη φορολογία των επιχειρήσεων 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 
21ο αιώνα με σκοπό να προωθηθεί ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα 
φορολόγησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα 
μακροπρόθεσμο και ένα βραχυπρόθεσμο όραμα που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει 
από την πανδημία COVID-19 και θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών δημόσιων εσόδων κατά 
τα επόμενα έτη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και σταθερού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με άφθονες θέσεις εργασίας 
στην ΕΕ και να αυξήσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία μας. Στην ανακοίνωση λαμβάνεται 
υπόψη η πρόοδος που σημειώθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων της G20 και του ΟΟΣΑ σχετικά 
με την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2430/IP_21_24
30_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κείμενο της ανακοίνωσης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2466/QANDA_21_2466_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2466/QANDA_21_2466_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-global-approach-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2465
https://ec.europa.eu/info/files/global-approach-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/international-cooperation_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2430/IP_21_2430_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2430/IP_21_2430_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
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Δέσμη μέτρων για δίκαιη και απλή φορολογία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Τουρισμός: νέο σήμα ασφάλειας για να διευκολυνθεί η επανέναρξη της τουριστικής 
περιόδου στην Ευρώπη 
 
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2021 
 
Η Επιτροπή χαιρετίζει το νέο πρωτόκολλο για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο περιλαμβάνει 
απαιτήσεις και συστάσεις για επιχειρήσεις και χώρους διαφόρων υποτομέων του τουρισμού, από 
τα καταλύματα έως τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό τη σταδιακή χαλάρωση των 
περιορισμών λόγω του κορονοϊού. Το σήμα θα διευκολύνει την ασφαλή επανεκκίνηση του 
τουρισμού έγκαιρα για τη θερινή περίοδο και θα προβάλει τη φήμη της ΕΕ ως ενός ποιοτικού 
τουριστικού προορισμού. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να απονείμουν αυτό το νέο σήμα 
ασφάλειας στις τουριστικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και τηρούν το πρωτόκολλο του 
Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για την υγεία και την ασφάλεια. Τόσο το πρωτόκολλο 
όσο και το σήμα είναι προαιρετικά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2562/MEX_
21_2562_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναγνώριση της ιδιότητας του 
γονέα μεταξύ των κρατών μελών 
 
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία της για την 
αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα μεταξύ των κρατών μελών. Με την πρωτοβουλία αυτή, η 
Επιτροπή αποσκοπεί στη διασφάλιση της αναγνώρισης σε όλη την ΕΕ της αναγνωρισμένης σε ένα 
κράτος μέλος ιδιότητας του γονέα. Στόχος είναι τα παιδιά να διατηρούν τα δικαιώματά τους σε 
διασυνοριακές καταστάσεις.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2562/MEX_
21_2562_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει τρίτη σύμβαση με την BioNTech-Pfizer για επιπλέον 
1,8 δισεκατομμύρια δόσεις 

Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε τρίτη σύμβαση με τις φαρμακευτικές εταιρείες BioNTech και 
Pfizer Η σύμβαση δεσμεύει επιπλέον 1,8 δισεκατομμύρια δόσεις για λογαριασμό όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ από τα τέλη του 2021 έως το 2023. Θα επιτρέψει την αγορά 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_2431
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_bt21.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2562/MEX_21_2562_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2562/MEX_21_2562_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Parenthood
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12878-Situations-familiales-transfrontieres-reconnaissance-de-la-parentalite_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2562/MEX_21_2562_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2562/MEX_21_2562_EN.pdf
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900 εκατομμυρίων δόσεων του υφιστάμενου εμβολίου, καθώς και ενός εμβολίου 
προσαρμοσμένου στις παραλλαγές, με τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον 900 εκατομμυρίων 
δόσεων. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η παραγωγή των εμβολίων πρέπει να πραγματοποιείται στην ΕΕ και τα 
κύρια συστατικά να προέρχονται από την ΕΕ. Στη σύμβαση ορίζεται επίσης ότι, από την έναρξη 
του εφοδιασμού το 2022, η παράδοση στην ΕΕ είναι εγγυημένη. Η έγκαιρη παράδοση των 
δόσεων είναι διασφαλισμένη χάρη στην εδραιωμένη συνεργασία με τις εταιρείες στο πλαίσιο 
των ισχυουσών συμβάσεων και των εφαρμοζόμενων ρυθμίσεων. Η δυνατότητα των κρατών 
μελών να μεταπωλούν ή να δωρίζουν δόσεις σε χώρες που τις έχουν ανάγκη εκτός ΕΕ ή μέσω του 
μηχανισμού COVAX έχει ενισχυθεί, γεγονός που συμβάλλει στην παγκόσμια και δίκαιη πρόσβαση 
στα εμβόλια σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η νέα σύμβαση θα ενισχύσει την ικανότητα 
παραγωγής εμβολίων της ΕΕ, καθιστώντας έτσι δυνατή την εξυπηρέτηση άλλων αγορών σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2548/IP_21_25
48_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Δημόσια υγεία: η οδηγία της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού παράγει αποτελέσματα αλλά 
απαιτείται ισχυρότερη δράση 
 
Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη της έκθεση σχετικά με την οδηγία για τα προϊόντα 
καπνού. Σύμφωνα με την έκθεση, πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της, η οδηγία έχει 
συμβάλει στη σταθερή μείωση των ποσοστών καπνίσματος και της χρήσης καπνού. Η έκθεση 
επισημαίνει επίσης δύο βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να υπάρξει βελτίωση: επιβολή της 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο και καλύτερη συνεκτίμηση των νέων εξελίξεων της αγοράς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2584/MEX_
21_2584_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2563/IP_21_2
563_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

45. Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2548/IP_21_2548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2548/IP_21_2548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el#---2.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2584/MEX_21_2584_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2584/MEX_21_2584_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2563/IP_21_2563_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2563/IP_21_2563_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη προσωρινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό που διέπει το ενωσιακό 
ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Αυτό σημαίνει ότι το πιστοποιητικό (το οποίο προηγουμένως 
ονομαζόταν «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό») βρίσκεται σε καλό δρόμο για να είναι έτοιμο στα 
τέλη Ιουνίου, όπως είχε προγραμματιστεί. Η σημερινή συμφωνία επιτεύχθηκε σε χρόνο ρεκόρ, 
μόλις δύο μήνες μετά την πρόταση της Επιτροπής. Των διαπραγματεύσεων για το πιστοποιητικό 
ηγήθηκε, για την Επιτροπή, ο επίτροπος κ. Ντιντιέ Ρεντέρς σε στενή συνεργασία με τους 
αντιπροέδρους κ. Βιέρα Γιούροβα και κ. Μαργαρίτη Σχοινά και τους επιτρόπους κ. Τιερί 
Μπρετόν, κ. Στέλλα Κυριακίδου και κ. Ίλβα Γιούανσον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2593/IP_21_25
93_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Προτάσεις για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό για τη διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας στην ΕΕ 
Πρόταση για τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά για υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή 
διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος 
Νέο υλικό βίντεο 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα «Βραβεία Natura 2000» του 2022 
 
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2021 

Την ημέρα εορτασμού 21η Μαϊου, «Ημέρα Natura 2000 », η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει τη 
διαδικασία για τα ευρωπαϊκά «Βραβεία Natura 2000» του 2022. Τα βραβεία που μέχρι στιγμής 
έχουν απονεμηθεί πέντε φορές, αναγνωρίζουν κορυφαία επιτεύγματα στην προστασία της 
φύσης, τα οποία συνδέονται με το ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, 
ενώ στόχος τους είναι να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με το δίκτυο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2604/MEX_
21_2604_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 και τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για τα Βραβεία είναι διαθέσιμες στη σχετική δημοσίευση. 
https://ec.europa.eu/environment/news/natura-2000-day-europe-celebrates-its-network-oases-
biodiversity-and-human-health-and-launches_en 
________________________________________________________________________________ 

47. Πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» ύψους 1 δισ. ευρώ για την παρασκευή εμβολίων, 
φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2593/IP_21_2593_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2593/IP_21_2593_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2021:140:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2021:140:FIN
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206104
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/annex1_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2604/MEX_21_2604_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2604/MEX_21_2604_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/natura-2000-day-europe-celebrates-its-network-oases-biodiversity-and-human-health-and-launches_en
https://ec.europa.eu/environment/news/natura-2000-day-europe-celebrates-its-network-oases-biodiversity-and-human-health-and-launches_en
https://ec.europa.eu/environment/news/natura-2000-day-europe-celebrates-its-network-oases-biodiversity-and-human-health-and-launches_en
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Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2021 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε στη σύνοδο 
κορυφής της G20 για την υγεία στη Ρώμη μια πρωτοβουλία της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» 
για την παρασκευή εμβολίων, φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την 
εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά.  

Η πρωτοβουλία θα διευκολύνει τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τοπική 
παρασκευή εμβολίων στην Αφρική και την αντιμετώπιση των εμποδίων όσον αφορά τόσο την 
προσφορά όσο και τη ζήτηση, χάρη στη στήριξη 1 δισ. ευρώ που θα λάβει από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης, όπως 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το ποσό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω με 
συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2594/IP_21_25
94_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» ύψους 1 δισ. ευρώ για την 
παρασκευή εμβολίων, φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση 
πρόσβασης σ' αυτά 
________________________________________________________________________________ 

48. Οι παγκόσμιοι ηγέτες εγκρίνουν θεματολόγιο για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 
και την αποφυγή μελλοντικών πανδημιών 

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2021 

Οι ηγέτες της G20 δεσμεύτηκαν για μια σειρά δράσεων για την επιτάχυνση του τερματισμού της 
κρίσης COVID-19 παντού και για την καλύτερη προετοιμασία της αντιμετώπισης μελλοντικών 
πανδημιών, σε σύνοδο κορυφής που συνδιοργανώθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Ιταλό πρωθυπουργό κ. Μάριο Ντράγκι, ως 
προεδρεύοντα της G20. 

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Αυτή η πρώτη σύνοδος κορυφής της 
G20 για την υγεία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην παγκόσμια πολιτική υγείας. 
Οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι σταθερά προσηλωμένοι στην πολυμερή προσέγγιση και την 
παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της υγείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα απαγορεύονται οι 
εξαγωγές, θα διατηρούνται ανοικτές οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και θα καταβάλλονται 
προσπάθειες για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας παντού. Εάν ανταποκριθούμε στις 
αρχές αυτές, ο κόσμος θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πανδημίες.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2605/IP_21_26
05_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για την υγεία 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2594/IP_21_2594_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2594/IP_21_2594_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2605/IP_21_2605_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2605/IP_21_2605_EL.pdf
https://global-health-summit.europa.eu/index_en
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Διακήρυξη της Ρώμης 
Παρατηρήσεις της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την παγκόσμια σύνοδο κορυφής για 
την υγεία: 

 Εναρκτήρια ομιλία στην προκαταρκτική σύνοδο κορυφής 
 Εναρκτήρια ομιλία στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την υγεία 

Κύριες συστάσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών 
Έκθεση της επιστημονικής ομάδας της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο «Παγκόσμια απάντηση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19» 
Ενημερωτικό δελτίο: Η πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» για την κατασκευή εμβολίων και την 
πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα και τεχνολογίες υγείας στην Αφρική 
Δελτίο Τύπου: Πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» ύψους 1 δισ. ευρώ για την παρασκευή εμβολίων, 
φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά 
________________________________________________________________________________ 

49. Η «Ομάδα Ευρώπη» εγκαινιάζει νέα πλατφόρμα χρηματοδότησης για τη στήριξη της 
υγειονομικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας στην Αφρική 

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2021 

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο κ. Βέρνερ Χόιερ, 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, παρουσίασαν μια νέα πρωτοβουλία για την 
προώθηση της οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
του τομέα της υγείας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την 
Αφρική. 

Η πλατφόρμα χρηματοδότησης του SHIRA θα δώσει τη δυνατότητα στους πολιτικούς και 
αναπτυξιακούς χρηματοπιστωτικούς εταίρους να συντονίσουν και να ενισχύσουν την υγειονομική 
ασφάλεια και ανθεκτικότητα στην Αφρική. 

Ο SHIRA θα στηρίξει την ευρύτερη συμμετοχή της «Ομάδας Ευρώπη», κινητοποιώντας 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της παροχής μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για την 
κλιμάκωση των επενδύσεων στην ιατρική έρευνα, στις εγκαταστάσεις διάγνωσης και θεραπείας 
και στις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού υγειονομικής περίθαλψης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2621/IP_21_26
21_EL.pdf 
 
Γενικές πληροφορίες 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα 
κράτη μέλη της. Παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση σε υγιείς επενδύσεις, προκειμένου να 
συμβάλει στους στόχους πολιτικής της ΕΕ και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Δραστηριοποιείται σε περίπου 160 χώρες ανά 
τον κόσμο και στηρίζει έργα που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας και στην προώθηση της 
δράσης για το κλίμα, της οικονομικής ανθεκτικότητας και της ισότητας των φύλων. 
________________________________________________________________________________ 
 
50. Η Επιτροπή εκταμιεύει 14,1 δισ. ευρώ για 12 κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος 
SURE – 2,54 δισ. ευρώ για την Ελλάδα 

https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_2602
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_2606
https://global-health-summit.europa.eu/system/files/2021-05/Global%20Health%20Summit%20Outcome%20Document%20CSO%20consultation%2020%20April%202021.pdf
https://global-health-summit.europa.eu/system/files/2021-05/May_2021_Scientific_expert_panel_report_for_GHS_170521.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2583
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2594
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2594
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2621/IP_21_2621_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2621/IP_21_2621_EL.pdf
https://www.eib.org/en/about/priorities/development/index.htm
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Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 14 137 δισ. ευρώ σε 12 κράτη μέλη της EE με την έβδομη 
δόση χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μέσου SURE. Στο πλαίσιο των σημερινών 
πράξεων, το Βέλγιο έλαβε 2 δισ. ευρώ, η Βουλγαρία 511 εκατ. ευρώ, η Κύπρος 124 εκατ. ευρώ, η 
Ελλάδα 2,54 δισ. ευρώ, η Ισπανία 3,37 δισ. ευρώ, η Ιταλία 751 εκατ. ευρώ, η Λιθουανία 355 εκατ. 
ευρώ, η Λετονία 113 εκατ. ευρώ, η Μάλτα 177 εκατ. ευρώ, η Πολωνία 1,56 δισ. ευρώ, η 
Πορτογαλία 2,41 δισ. ευρώ και η Εσθονία 230 εκατ. ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που η Βουλγαρία 
και η Εσθονία λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου. Οι άλλες δέκα χώρες της ΕΕ 
έχουν ήδη λάβει δάνεια στο πλαίσιο του SURE. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2592/IP_21_25
92_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2669/MEX_
21_2669_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
Έβδομη έκδοση SURE 
Κανονισμός SURE 
Ενημερωτικό δελτίο: SURE – Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και 
των θέσεων εργασίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος SURE 
________________________________________________________________________________ 

51. Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί 
την 1η Ιουνίου 

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσημα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η 
Ιουνίου. 
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι υπεύθυνη να διεξάγει ποινικές έρευνες και διώξεις για εγκλήματα 
εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Είναι η πρώτη υπερεθνική εισαγγελία.  
Διερευνά και διώκει τα ακόλουθα είδη απάτης και άλλων εγκλημάτων εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: 

 απάτη όσον αφορά τις δαπάνες και τα έσοδα· 
 απάτη όσον αφορά τον ΦΠΑ (αν αφορά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και ποσό 

τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ)· 
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά περιουσιακά 

στοιχεία που προέρχονται από απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ· 
 ενεργητική και παθητική δωροδοκία ή υπεξαίρεση εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ· 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αν οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στη 

διάπραξη εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2592/IP_21_2592_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2592/IP_21_2592_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2669/MEX_21_2669_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2669/MEX_21_2669_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_2562#2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1467
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/legal-texts_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_el
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Το νέο αυτό όργανο της Ένωσης μπορεί επίσης να ερευνά και να διώκει κάθε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα που είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη» με αξιόποινη πράξη εις βάρος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2591/IP_21_25
91_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 Σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 
 Απευθείας σύνδεσμος στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

________________________________________________________________________________ 
 
52. Η Επιτροπή δημοσιεύει έγγραφο καθοδήγησης για την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας 
για την παραπληροφόρηση 

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2021  

Η Επιτροπή δημοσιεύει έγγραφο καθοδήγησης για την ενίσχυση του πρώτου στο είδος του 
παγκοσμίως κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, ώστε να γίνει ένα πιο 
αποτελεσματικό εργαλείο στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. 
Σε αυτό καθορίζονται οι προσδοκίες της Επιτροπής, διατυπώνεται έκκληση για ισχυρότερες 
δεσμεύσεις από τα υπογράφοντα μέρη και προβλέπεται ευρύτερη συμμετοχή στον κώδικα. 
Βασιζόμενα σε ένα άρτιο πλαίσιο παρακολούθησης και σαφείς δείκτες επιδόσεων, τα 
υπογράφοντα μέρη θα πρέπει να μειώσουν τα οικονομικά κίνητρα της παραπληροφόρησης, να 
δώσουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην πρόληψη της εξάπλωσής της, 
να συνεργαστούν καλύτερα με ελεγκτές γεγονότων σε όλα τα κράτη μέλη και τις γλώσσες της ΕΕ 
και να προβλέψουν ένα πλαίσιο για την πρόσβαση ερευνητών σε δεδομένα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2585/IP_21_25
85_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας για την 
παραπληροφόρηση 
Έργα του EDMO επιλεγέντα για χρηματοδότηση 
Κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση 
Αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση από την Επιτροπή 
________________________________________________________________________________ 

53. Δημιουργική Ευρώπη: Πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ανάκαμψης, της 
ανθεκτικότητας και της πολυμορφίας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα 

Βρυξέλλες,  26 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή δρομολόγησε νέες δράσεις για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού 
τομέα εντός και εκτός Ευρώπης, μετά την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το πρώτο έτος 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2591/IP_21_2591_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2591/IP_21_2591_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
https://www.eppo.europa.eu/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/712047
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2585/IP_21_2585_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2585/IP_21_2585_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_2586
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/strengthening-eu-code-practice-disinformation_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/712047
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/712047
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/711973
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
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του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027». Το 2021 το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη» θα διαθέσει έναν άνευ προηγουμένου προϋπολογισμό ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ 
για να βοηθήσει επαγγελματίες και καλλιτέχνες από όλους τους πολιτιστικούς τομείς να 
αναπτύξουν διακλαδική και διασυνοριακή συνεργασία, ώστε να βρουν περισσότερες ευκαιρίες 
και να προσεγγίσουν νέο κοινό. Η σημερινή έγκριση του προγράμματος εργασίας θέτει τα 
θεμέλια για τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. 
Οι προσκλήσεις αυτές θα είναι ανοικτές σε όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
στους σχετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
προγράμματος, ύψους 2,4 δισ. ευρώ για διάστημα επτά ετών, αυξήθηκε κατά 63 % σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Στόχος του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι 
επίσης να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των πολιτιστικών τομέων, στηρίζοντας παράλληλα τις 
προσπάθειές τους να γίνουν πιο πράσινοι, πιο ψηφιακοί και πιο συμπεριληπτικοί. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανάκαμψης του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2587/IP_21_25
87_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027» 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για το 2021 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 
________________________________________________________________________________ 

54. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: εναρκτήρια σύνοδος της ολομέλειας και εκδήλωση 
πολιτών τον Ιούνιο 

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2021 

 
 
Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των 
ομάδων Ευρωπαίων πολιτών — η σειρά των εκδηλώσεων αρχίζει τον επόμενο μήνα. 
Η εναρκτήρια σύνοδος της ολομέλειας της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2021 
στο Στρασβούργο, με εξ αποστάσεως και διά ζώσης συμμετοχή, σε πλήρη συμμόρφωση με την 
υγειονομική κατάσταση, και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με τις ομάδες Ευρωπαίων 
πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2625/IP_21_26
25_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/culture/resources/annual-work-programmes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2587/IP_21_2587_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2587/IP_21_2587_EL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c5e46cfa-b396-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/culture/resources/annual-work-programmes
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2625/IP_21_2625_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2625/IP_21_2625_EL.pdf
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Ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης 
Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
Εσωτερικός κανονισμός της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Η ΕΕ αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια για την Παλαιστίνη στα 34,4 εκατ. ευρώ 
 
Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2021 

Η ΕΕ αύξησε την ανθρωπιστική βοήθεια για τους πλέον ευάλωτους Παλαιστινίους κατά 8 εκατ. 
ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για φέτος στα 34,4 εκατ. ευρώ. Η πρόσθετη 
χρηματοδότηση προορίζεται για τη στήριξη των θυμάτων της πρόσφατης βίας. Η ανθρωπιστική 
χρηματοδότηση της ΕΕ για το 2021 θα συμβάλει στην προστασία των πλέον ευάλωτων 
Παλαιστινίων, στην παροχή ζωτικής βοήθειας και στην προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2682/MEX_
21_2682_EN.pdf 
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2670/IP_21_2
670_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

56. Δημόσια υγεία: Αυστηρότεροι κανόνες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Βρυξέλλες,  26 Μαΐου 2021 

Αρχίζουν να εφαρμόζονται νέοι κανόνες της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι οποίοι 
εξασφαλίζουν ένα σύγχρονο και πιο σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των ασθενών. Οι νέοι κανόνες αρχίζουν να εφαρμόζονται 
ύστερα από αναβολή ενός έτους λόγω των πρωτόγνωρων προκλήσεων που οφείλονται στην 
πανδημία του κορονοϊού, με σκοπό να απαντηθεί η ανάγκη για αυξημένη διαθεσιμότητα των 
σημαντικότατων ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε όλη την ΕΕ. 
Ο κανονισμός αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που καλύπτουν ένα εύρος χρήσεων από 
αντικαταστάσεις ισχίου έως αυτοκόλλητα επιθέματα. Αυξάνει τη διαφάνεια και ευθυγραμμίζει τη 
νομοθεσία της ΕΕ με την τεχνολογική πρόοδο και την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Βελτιώνει 
την κλινική ασφάλεια και διαμορφώνει τους όρους για δίκαιη πρόσβαση στην αγορά για τους 
κατασκευαστές. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2617/IP_21_26
17_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/el_-_koini_dilosi_shetika_me_ti_diaskepsi_gia_to_mellon_tis_eyropis.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4522/Consolidated_text_Rules_of_Procedure.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2682/MEX_21_2682_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2682/MEX_21_2682_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2670/IP_21_2670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2670/IP_21_2670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2617/IP_21_2617_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2617/IP_21_2617_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
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Επισκόπηση: Δημόσια υγεία (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 

57. Βιοποικιλότητα: η έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την 
προστασία των επικονιαστών επισημαίνει τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης 

Βρυξέλλες,  27 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης πρωτοβουλίας της ΕΕ για 
τους επικονιαστές, την οποία ενέκρινε το 2018 για την αντιμετώπιση της μείωσης των άγριων 
εντόμων επικονίασης. Τα έντομα επικονίασης είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των 
οικοσυστημάτων, την επισιτιστική μας ασφάλεια, τα φάρμακα και την ευημερία μας. Ωστόσο, ένα 
στα δέκα είδη μελισσών και πεταλούδων στην Ευρώπη βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης, 
ενώ το ένα τρίτο των ειδών αυτών διαρκώς μειώνεται. Η ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε δείχνει 
ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των δράσεων της πρωτοβουλίας, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων 
παραγόντων της μείωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2624/IP_21_26
24_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση: Πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές 
Ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές 
EU Pollinator Information Hive, ειδική σελίδα με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη δράση για 
τους επικονιαστές 
Προστασία των μελισσών και έγκριση δραστικών ουσιών 
Μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
Πάρκο επικονιαστών, διαδραστική εικονική εμπειρία 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Πρωτοφανή στήριξη στο ευρώ δείχνει το Ευρωβαρόμετρο  -  
Υπέρ της κατάργησης των κερμάτων του 1 και των 2 λεπτών του ευρώ το 67% των ερωτηθέντων 
 
Βρυξέλλες,  27 Μαΐου 2021 

Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται η στήριξη του κοινού στο ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα πρωτοφανές ποσοστό 80% των ερωτηθέντων 
πιστεύει ότι το ευρώ είναι καλό για την ΕΕ, ενώ το 70% θεωρεί το ευρώ καλό για τη χώρα του.  
Για την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου ερωτήθηκαν περίπου  17.700 άτομα στα 19 κράτη μέλη της 
ευρωζώνης από τις 22 έως τις 29 Μαρτίου 2021.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2704/MEX_
21_2704_EN.pdf 

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/info/files/factual-
summary-report-public-consultation-uniform-rounding-rules-cash-payments-may-2021_el 
 

https://ec.europa.eu/health/md_sector/overview_el
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/policy_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_3989
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_3989
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2624/IP_21_2624_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2624/IP_21_2624_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/policy_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/EU+Pollinator+Information+Hive
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/protection-bees_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_el
https://ec.europa.eu/environment/pollinator-park_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2704/MEX_21_2704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2704/MEX_21_2704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/factual-summary-report-public-consultation-uniform-rounding-rules-cash-payments-may-2021_el
https://ec.europa.eu/info/files/factual-summary-report-public-consultation-uniform-rounding-rules-cash-payments-may-2021_el
https://ec.europa.eu/info/files/factual-summary-report-public-consultation-uniform-rounding-rules-cash-payments-may-2021_el


5  ΜΑΪΟΣ  2021 - 36 
 

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τους κανόνες στρογγυλοποίησης 
είναι διαθέσιμα εδώ :  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/public-
opinion-euro_el 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Προστασία των καταναλωτών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των 
καταναλωτών ξεκινούν διάλογο με το TikTok 
 
Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών 
ξεκίνησαν επίσημο διάλογο με το TikTok για την επανεξέταση των εμπορικών πρακτικών και των 
πολιτικών του, μετά από προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών 
(BEUC) στις αρχές του τρέχοντος έτους σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών της ΕΕ από το TikTok.  
Στους τομείς ιδιαίτερης ανησυχίας περιλαμβάνονται κρυφές τεχνικές μάρκετινγκ, επιθετικές 
διαφημιστικές τεχνικές που απευθύνονται σε παιδιά και ορισμένοι συμβατικοί όροι στις 
πολιτικές του TikTok που θα μπορούσαν να θεωρηθούν πως προκαλούν σύγχυση και είναι 
παραπλανητικοί για τους καταναλωτές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2744/MEX_
21_2744_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή συνεργάζεται με τις 
αρχές προστασίας των καταναλωτών για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση παραβιάσεων της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-
consumer-protection/coordinated-actions_el 
________________________________________________________________________________ 
 
60. Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ 2021 εστιάζει στη μηδενική ρύπανση 
 
Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2021 
 
Από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2021, η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ, 
(https://www.eugreenweek.eu/el) η μεγαλύτερη ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση για την 
περιβαλλοντική πολιτική, θα επικεντρωθεί στη φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση.  
Μετά την εναρκτήρια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Lahti της Φινλανδίας, την Πράσινη 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, οι πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούν να 
συζητήσουν για κάθε πτυχή της μηδενικής ρύπανσης στη διαδικτυακή διάσκεψη, καθώς και στις 
περισσότερες από 600 εκδηλώσεις εταίρων που διοργανώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2744/MEX_
21_2744_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/public-opinion-euro_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/public-opinion-euro_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/public-opinion-euro_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_en
https://www.beuc.eu/publications/beuc-files-complaint-against-tiktok-multiple-eu-consumer-law-breaches/html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2744/MEX_21_2744_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2744/MEX_21_2744_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_el
https://www.eugreenweek.eu/el
https://www.eugreenweek.eu/el
https://www.eugreenweek.eu/partner-events
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2744/MEX_21_2744_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2744/MEX_21_2744_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωσή μας : 
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-green-week-2021-puts-spotlight-zero-pollution-
2021-05-28_el 
________________________________________________________________________________ 

61. Ψηφιακή Συνέλευση 2021: ανάληψη ηγετικού ρόλου στην ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  31 Μαΐου 2021 

 

 

Κοινό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πορτογαλικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Την 1η και 2η Ιουνίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διοργανώσουν την Ψηφιακή Συνέλευση, η οποία φέτος θα είναι 
αφιερωμένη στην ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Αυτή η εκδήλωση υψηλού επιπέδου θα 
επικεντρωθεί στους στόχους της ΕΕ για το 2030 στο πλαίσιο της ψηφιακής δεκαετίας και στο 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 7,5 δισ. ευρώ για 
την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ψηφιακών έργων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2715/IP_21_27

15_EL.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Βιντεοσκοπημένο μήνυμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
[ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος την 1η Ιουνίου 2021] 
Ψηφιακή Συνέλευση 2021 
Μελετήστε το πρόγραμμα της εκδήλωσης  
________________________________________________________________________________ 

62. Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή δημοσιεύει καθοδήγηση για την εναρμονισμένη εφαρμογή 
των κανόνων για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και προάγει την παρακολούθηση των 
αλιευτικών εργαλείων 

Βρυξέλλες,  31 Μαΐου 2021 

Η Επιτροπή δημοσιεύει υλικό καθοδήγησης σχετικά με τους ενωσιακούς κανόνες για τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης και εκδίδει εκτελεστική απόφαση για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία που διατίθενται στην αγορά και τα 
απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που περισυλλέγονται. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στη 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων από πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά 
εργαλεία και προωθούν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/environment/news/eu-green-week-2021-puts-spotlight-zero-pollution-2021-05-28_el
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-green-week-2021-puts-spotlight-zero-pollution-2021-05-28_el
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-green-week-2021-puts-spotlight-zero-pollution-2021-05-28_el
https://leading-the-digital-decade.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2715/IP_21_2715_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2715/IP_21_2715_EL.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/events/digital-assembly-high-level-ministerial-conference/
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/76371
https://ec.europa.eu/environment/pdf/plastics/guidelines_single-use_plastics_products.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_2631
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_2631
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/clean-and-healthy-oceans_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2710/IP_21_27
10_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των 
κανόνων για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης σύμφωνα με την 
οδηγία 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα 
αλιευτικά εργαλεία που διατίθενται στην αγορά και τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που 
συλλέγονται στα κράτη μέλη 
________________________________________________________________________________ 

63. Ερωτήσεις & Απαντήσεις — Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων για 
τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

Βρυξέλλες,  31 Μαΐου 2021 

Ποιος είναι ο κύριος στόχος της οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης και των κατευθυντήριων 
γραμμών για την εφαρμογή της; 
Η οδηγία (ΕΕ) 2019/904 για τα πλαστικά μίας χρήσης εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019 με στόχο την 
πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως 
στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και την προώθηση της μετάβασης σε 
μια κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά. Η 
οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και να τεθεί σε εφαρμογή από την 3η Ιουλίου 
2021. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες για τα πλαστικά μίας χρήσης που 
εγκρίθηκαν σήμερα θα διευκολύνουν την ορθή και εναρμονισμένη εφαρμογή των βασικών 
μερών της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό του πλαστικού, των πλαστικών προϊόντων μίας 
χρήσης που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη, και των διαφόρων 
ειδών που καλύπτονται από την οδηγία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2709/QAN
DA_21_2709_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου - IP/21/2710 
________________________________________________________________________________ 

64. Κορονοϊός: η Επιτροπή προτείνει επικαιροποίηση των συντονισμένων ταξιδιωτικών μέτρων 
πριν από το καλοκαίρι 

Βρυξέλλες,  31 Μαΐου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τον 
συντονισμό των περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ που τέθηκαν σε εφαρμογή για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Καθώς η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται και 
οι εκστρατείες εμβολιασμού επιταχύνονται σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2710/IP_21_2710_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2710/IP_21_2710_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2709
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2709
https://ec.europa.eu/environment/pdf/plastics/guidelines_single-use_plastics_products.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/plastics/guidelines_single-use_plastics_products.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/clean-and-healthy-oceans_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/clean-and-healthy-oceans_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/clean-and-healthy-oceans_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2709/QANDA_21_2709_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2709/QANDA_21_2709_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020H1475-20210202
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μέλη να χαλαρώσουν σταδιακά τα ταξιδιωτικά μέτρα, μεταξύ άλλων και κυρίως για τους 
κατόχους του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. Η Επιτροπή έχει προτείνει επίσης την 
επικαιροποίηση των κοινών κριτηρίων για τις περιοχές κινδύνου και την εισαγωγή ενός 
μηχανισμού «φρένου έκτακτης ανάγκης», για την αντιμετώπιση του επιπολασμού νέων 
ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος. Η πρόταση περιλαμβάνει 
επίσης ειδικές διατάξεις για τα παιδιά, ώστε να διασφαλίζει την ενότητα των οικογενειών που 
ταξιδεύουν, και προβλέπει τυποποιημένη περίοδο ισχύος για τα τεστ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2782/IP_21_27
82_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της σύστασης του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 
2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
ReopenEU 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2593
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2782/IP_21_2782_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2782/IP_21_2782_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://reopen.europa.eu/el/
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
EUROPE DIRECT ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 (Πεζόδρομος) 

Τ.Κ. : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

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

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

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

________________________________________________________________________________ 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

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

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

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

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

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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