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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Το μέλλον της Ευρώπης: Η Ολομέλεια της Διάσκεψης εγκρίνει την τελική σειρά προτάσεων. 
 

2. #EuropeDay 2022: ολοκλήρωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό 
Έτος Νεολαίας. 
 

3. Επίσκεψη του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Τζουζέπ Μπορέλ στον Παναμά για 
ενίσχυση των διμερών και πολυμερών σχέσεων. 
 

4. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Ένας ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία στην 
υπηρεσία των ανθρώπων και της επιστήμης. 
 

5. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρο ενίσχυσης ύψους 6,8 εκατ. ευρώ για την 
αντιστάθμιση ζημίας που υπέστη η Ellinair λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 
 

6. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Η υγεία στην ΕΕ: Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία 
(EHDS) 
 

7. Γεωργία: Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ καταγράφει σημαντική άνοδο 
στις αρχές του 2022. 
 

8. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: πέντε εμβληματικά έργα θα λάβουν χρηματοδότηση σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 
 

9. Νεολαία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές: 1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νέων στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. 
 

10. Υδρογόνο: Συνάντηση του Επιτρόπου Μπρετόν με την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
ηλεκτρολυτικών κυψελών. 
 

11. Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι εγκρίνουν την αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο στην 
Ουκρανία. 
 

12. Μαθητές και μαθήτριες από το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας κερδίζουν το βραβείο του 
πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Film4Energy Challenge. 
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13. Η Επίτροπος Σίμσον εγκαινιάζει τη διασύνδεση φυσικού αερίου Πολωνίας-Λιθουανίας. 
 

14. Η ελληνική οργάνωση «Όραμα Νέων – Youthorama» βραβεύεται για το πρόγραμμα «Μια 
μπάλα για όλους». 
 

15. Η ΕΕ ανακοινώνει επιπλέον 52 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ανθεκτικότητας, της 
ανάκαμψης και των μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. 
 

16. Συρία: Η ΕΕ πραγματοποιεί στις 9-10 Μάϊου την έκτη Διάσκεψη των Βρυξελλών για τη 
συνέχιση της στήριξης του συριακού λαού. 
 

17. Στηρίζουμε την Ουκρανία: Η Επιτροπή ανακοινώνει νέα ενίσχυση ύψους 200 εκατ. ευρώ 
για τους εκτοπισθέντες. 
 

18. Ευρωβαρόμετρο για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Οι νέοι Ευρωπαίοι συμμετέχουν όλο και 
περισσότερο. 
 

19. Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για 
την απλοποίηση των διαδικασιών συγκεντρώσεων. 
 

20. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Η Επιτροπή επιβραβεύει 1.956 προτάσεις έρευνας. 
 

21. Νέα σύμπραξη στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις Δεξιότητες για ενίσχυση των δεξιοτήτων 
στους τομείς της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας. 
 

22. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ολοκληρώνει τις εργασίες της. 
 

23. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εκδίδει νέο κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία των κάθετων συμφωνιών και συναφείς κατευθυντήριες γραμμές. 
 

24. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ υπογράφουν συμφωνία για την πραγματοποίηση 
περαιτέρω επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 

25. Η Επιτροπή ενισχύει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με στόχο 
τη στήριξη της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και της καινοτομίας στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της υγείας, και των εκτοπισμένων ερευνητών της Ουκρανίας. 
 

26. Η Επιτροπή εντείνει τη στήριξη προς τους εκτοπισμένους ερευνητές από την Ουκρανία. 
 

27. Συρία και ευρύτερη περιοχή: Πάνω από 75 αντιπροσωπείες συμμετέχουν στην 6η 
Διάσκεψη των Βρυξελλών για άμεση πολιτική και οικονομική στήριξη. 
 

28. Ρητορική μίσους: H Rakuten Viber προσχωρεί στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ κατά της 
παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. 
 

29. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στηρίζει τη χρηματοδότηση βιώσιμων θαλάσσιων 
υποδομών. 
 

30. Έναρξη της πέμπτης συνεδρίασης της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης. 
 

31. Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών στον κόσμο 
του διαδικτύου. 
 

32. Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά — Ερωτήσεις και 
απαντήσεις. 
 



05 ΜΑΪΟΣ 2022 - 3 
 

33. Προστασία των καταναλωτών: η Επιτροπή θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες προστασίας 
των καταναλωτών όσον αφορά τις διαδικτυακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 
 

34. Φορολογία των εταιρειών: Η Επιτροπή προτείνει φορολογικά κίνητρα για μετοχικό 
κεφάλαιο, προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να καταστούν 
ισχυρότερες και ανθεκτικότερες. 
 

35. Κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G: Η ΕΕ δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την ασφάλεια του 
Open RAN. 
 

36. Εμπορία ανθρώπων: Κοινό σχέδιο για την προστασία των ανθρώπων που προσπαθούν να 
ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
 

37. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και ο Επίτροπος Σμιτ θα συνομιλήσουν με νέους σε εκδήλωση 
σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία ALMA. 
 

38. Εφαρμογή των κυρώσεων: Η Επιτροπή δημοσιεύει ενοποιημένο κατάλογο ταξιδιωτικών 
απαγορεύσεων. 
 

39. Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: η Επιτροπή προτείνει νέους 
κανόνες για την προστασία των παιδιών. 
 

40. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. 
 

41. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή θα καταργήσει σταδιακά το προσωρινό πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις COVID. 
 

42. Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία λωρίδων αλληλεγγύης (Solidarity Lanes) που θα 
βοηθήσουν την Ουκρανία να εξάγει γεωργικά προϊόντα. 
 

43. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν προς τον Τύπο έπειτα από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-
Ιαπωνίας. 
 

44. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την οραματική 3D πλατφόρμα «Δώσε φωνή στο όραμά 
σου»  κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. 
 

45. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη 
στήριξη ερευνητών και οργανισμών. 
 

46. Κυβερνοέγκλημα: Νέα στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 

47. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Συμμετοχή 11 νέων ηγετών στις συζητήσεις των Ευρωπαϊκών 
Ημερών Ανάπτυξης με θέμα τις βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής Global 
Gateway. 
 

48. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επιπλέον 9 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης. 
 

49. Παγκόσμια αντίδραση στη νόσο COVID-19 και πέραν αυτής: Η Επιτροπή αυξάνει τη 
χρηματοδότηση για τη διάθεση των εμβολίων στην Αφρική. 
 

50. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε 
σχετικά με νέους κανόνες για την κυβερνοασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών. 
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51. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Έκθεση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι τα δικαιώματα των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης προστατεύονται 
επαρκώς, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. 
 

52. Αστυνομική συνεργασία: Η Επιτροπή προτείνει την υπογραφή και τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας με τη Νέα Ζηλανδία. 
 

53. Χρηματοοικονομική τεχνολογία: Η Επιτροπή προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Fintech 
Challenge for Ukraine». 
 

54. Ουκρανία: Η ΕΕ εντείνει τη στήριξη προς τους επιζώντες σεξουαλικής και έμφυλης βίας. 
 

55. Αστρονόμοι που χρηματοδοτούνται απο την ΕΕ αποκαλύπτουν την πρώτη εικόνα της 
μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία μας. 
 

56. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εξασφαλίζει συμφωνία με την BioNTech-Pfizer με την οποία 
προσαρμόζονται τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης στις ανάγκες των κρατών μελών. 
 

57. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2022: Η ρωσική εισβολή δοκιμάζει την οικονομική 
ανθεκτικότητα της ΕΕ. 
 

58. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη των επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη. 
 

59. Η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση βασικών κανόνων για τη διαχείριση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. 
 

60. Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ: ενισχύουμε την ανανεωμένη εταιρική μας 
σχέση σε ταραχώδεις καιρούς. 
 

61. Η Επιτροπή εγκαινιάζει τηλεφωνική γραμμή βοήθειας όσων εγκαταλείπουν την Ουκρανία 
λόγω του πολέμου. 
 

62. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Έναρξη του 7ου ετήσιου φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ για την 
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. 
 

63. Το Οικονομικό Φόρουμ των Βρυξελλών 2022 εστιάζει στην οικονομία της επόμενης γενιάς. 
 

64. Τα πρώτα κράτη μέλη δεσμεύουν περίπου 270 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας ALMA. 
 

65. Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία: 63 περιφέρειες, επτά πόλεις και τέσσερα 
κράτη μέλη επιλέχθηκαν για την πιλοτική δράση. 
 

66. Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης της Επιτροπής θα βοηθήσει εννέα κράτη μέλη να 
υποδεχθούν και να στηρίξουν ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω του 
πολέμου. 
 

67. Ισότητα: Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας 2022. 
 

68. Δεκαπέντε ταινίες που έχουν λάβει στήριξη από την ΕΕ στο φετινό Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου των Καννών. 
 

69. REPowerEU: ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα 
και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης*. 
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70. Τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας των πλέον 
ευάλωτων, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών. 
 

71. Ουκρανία: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια για την άμεση αντίδραση της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας και την πιο μακροπρόθεσμη 
ανασυγκρότησή της. 
 

72. Η ΕΕ εντείνει τη δράση της για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της αμυντικής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ: προς ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές 
προμήθειες. 
 

73. Αγορές Ενέργειας: Η Επιτροπή παρουσιάζει βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης και 
επιλογές για μακροπρόθεσμες βελτιώσεις. 
 

74. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η Επιτροπή θα διαθέσει 248 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
των κρατών μελών που υποδέχονται όσους εγκαταλείπουν τη χώρα λόγω του πολέμου. 
 

75. DiscoverEU: 35.000 νέοι αποκτούν ταξιδιωτικό πάσο στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του 
2022. 
 

76. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
 

77. Κράτη μέλη, εργαζόμενοι και εργοδότες συμφωνούν ως προς την ανάγκη αναγνώρισης της 
COVID-19 ως επαγγελματικής ασθένειας. 
 

78. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων για την πράσινη μετάβαση: Η Επιτροπή 
ανακοινώνει τους 12 νικητές των βραβείων αριστείας ΕΕΚ. 
 

79. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2022: Δέκα χρόνια 
παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. 
 

80. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης 2022. 
 

81. Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

82. Στην Ελλάδα το βραβείο Natura 2000 για την προστασία χερσαίων εκτάσεων. 
 

83. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης για 
ενίσχυση της εντολής της Eurojust. 
 

84. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας επί των νέων κανόνων που 
διασφαλίζουν την αποθήκευση φυσικού αερίου για τον χειμώνα. 
 

85. Τελωνειακή ένωση: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το νέο «Περιβάλλον 
ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία», ένα εργαλείο για τον εξορθολογισμό της 
ψηφιακής τελωνειακής συνεργασίας και τη διευκόλυνση του εμπορίου 
 

86. Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Media Invest για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οπτικοακουστικής βιομηχανίας. 
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87. Η Επιτροπή στηρίζει τους γεωργούς της ΕΕ μέσω κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης και 
εντείνει την παρακολούθηση των γεωργικών αγορών. 
 

88. Αυξημένη στήριξη των γεωργών της ΕΕ μέσω των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης. 
 

89. Χονγκ Κονγκ: Η έκθεση της ΕΕ διαπιστώνει συνεχή επιδείνωση των θεμελιωδών 
ελευθεριών. 
 

90. Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Πολυμορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη: κοινή 
δήλωση του ύπατου εκπροσώπου / αντιπροέδρου κ. Μπορέλ και των Επιτρόπων κκ. 
Γκαμπριέλ και Ουρπιλάινεν. 
 

91. Προστασία των ενωσιακών μεταφορών σε περιόδους κρίσης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εγκρίνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές. 
 

92. Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει έκθεση του 2022 σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

93. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: προώθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης 
ενόψει της αυξημένης αβεβαιότητας. 
 

94. Στρατηγική της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα: Η Επιτροπή παρουσιάζει έναν 
«μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων» 
για τον εντοπισμό και τη στήριξη νέων θεραπειών για τη νόσο COVID-19. 
 

95. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεσή της σχετικά με τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές. 
 

96. Συνεδρίαση του Eurogroup και σύνοδος των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών στις 
23-24 Μαΐου. 
 

97. Δημοσιεύτηκε η 14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. 
 

98. Η κατάσταση του Σένγκεν: Η Επιτροπή θέτει νέες προτεραιότητες και νέο μοντέλο 
διακυβέρνησης. 
 

99. Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. 
 

100. Μείωση της σπατάλης προϊόντων και τροφίμων: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με  
   την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 
 

101. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τονίζει τη στήριξη για   
   την Ουκρανία και την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια. 
 

102. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας βοηθάει τους επιστήμονες να διερευνήσουν τις  
   εμπορικές προοπτικές των ανακαλύψεών τους. 
 

103. Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια: Η ΕΕ και οι ΗΠΑ καταδικάζουν από κοινού τον  
   ενεργειακό εκβιασμό της Ρωσίας. 
 

104. Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών  
   στοιχείων ολιγαρχών που παραβαίνουν περιοριστικά μέτρα και εγκληματιών. 
 

105. REPowerEU: Η Επιτροπή συγκροτεί την ειδική ομάδα της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ  



05 ΜΑΪΟΣ 2022 - 7 
 

   για την εξασφάλιση εναλλακτικού εφοδιασμού. 
 

106. REPowerEU: Η Επιτροπή συγκροτεί την ειδική ομάδα για την ενεργειακή πλατφόρμα της  
   ΕΕ με σκοπό την εξασφάλιση εναλλακτικού εφοδιασμού. 
 

107. Διαχείριση του κινδύνου καταστροφών: Ο Επίτροπος Λέναρτσιτς τονίζει τη σημασία της  
   πρόληψης και της προετοιμασίας έναντι των καταστροφών. 
 

108. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 1 δισ. ευρώ για ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ  
   και για νέα εργαλεία αμυντικής καινοτομίας. 
 

109. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 1 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της  
   ΕΕ και των νέων εργαλείων για καινοτομία στον τομέα της άμυνας. 
 

110. Δημόσια υγεία: Αυστηρότεροι κανόνες για τη διάθεση ιατρικών τεστ στην αγορά. 
 

111. Προστασία των καταναλωτών: Σε ισχύ αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία των  
   καταναλωτών, κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή. 
 

112. Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ 2022: Κάνοντας πράξη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
 

113. 1,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη   
   στήριξη απολυμένων εργαζομένων στην Ελλάδα. 
 

114. Επίσκεψη των Επιτρόπων Ρεντέρς και Γιούανσον στην Europol και την Eurojust για  
   συζητήσεις σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και τη διερεύνηση των    
   ρωσικών εγκλημάτων πολέμου. 
 

115. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επιτροπή ξεκινάει διαδικασία 
   σε επίπεδο ΕΕ για το «δικαίωμα στη λήθη». 
 

116. Ταινία που έλαβε στήριξη από την ΕΕ κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ  
   Κινηματογράφου των Καννών. 
 

117. Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Δήλωση της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου. 
 

118. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαλεί σε γενική συνέλευση τα πάνω από 400 κέντρα EUROPE  
   DIRECT με σκοπό την επανεκκίνηση της τοπικής επικοινωνίας και της συμμετοχής των  
   πολιτών σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. 
 

119. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πλατφόρμα της ΕΕ για την  
   καταγραφή των ανθρώπων που απολαύουν προσωρινής ή επαρκούς προστασίας βάσει    
   του εθνικού δικαίου. 
 

120. Βραβεία του προγράμματος LIFE 2022 για την προώθηση της βιοποικιλότητας, της  
   περιβαλλοντικής και κλιματικής ανθεκτικότητας και της ευαισθητοποίησης. 
 

121. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ συμπληρώνει 30 χρόνια περιβαλλοντικής αριστείας και  
   αναδεικνύεται μέσω μιας έκθεσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
 

122. Γεωργία: Ισχυρή άνοδος του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ στο πρώτο  
   δίμηνο του έτους. 

________________________________________________________________________________ 
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1. Το μέλλον της Ευρώπης: Η Ολομέλεια της Διάσκεψης εγκρίνει την τελική σειρά προτάσεων 
 
Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2022 
 

 
 
Στις 29 και 30 Απριλίου η σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
συνεδρίασε για τελευταία φορά και συμφώνησε σε μια σειρά από 49 αναλυτικές προτάσεις οι 
οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την κλιματική αλλαγή έως την υγεία, τη 
μετανάστευση και την ΕΕ στον κόσμο. Προηγήθηκε ένα εξαιρετικό ταξίδι που κράτησε έναν 
χρόνο, με συζητήσεις, διαβουλεύσεις και συνεργασίες μεταξύ πολιτών απ᾽ όλη την Ευρώπη, 
σχετικά με το σε τι είδους Ευρώπη θα ήθελαν να ζήσουν. 
Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών 
κοινοβουλίων εξέφρασαν τη συναίνεση τους όσον αφορά τις προτάσεις. Οι πολίτες που 
συμμετέχουν στην Ολομέλεια διατύπωσαν επίσης τις θέσεις τους σχετικά με τις προτάσεις αυτές. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2763/IP_22_27
63_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 
Αποσπάσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης την 
Παρασκευή και το Σάββατο διατίθενται στο EbS. 
________________________________________________________________________________ 
 
2. #EuropeDay 2022: ολοκλήρωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό 
Έτος Νεολαίας 
  
Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2022 
  
Στις 29 και 30 Απριλίου, στην τελευταία συνεδρίαση της, η ολομέλεια της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης ενέκρινε μια σειρά 49 λεπτομερών προτάσεων που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων, από την κλιματική αλλαγή ως την υγεία κι από τη μετανάστευση ως τη θέση της 
ΕΕ στον κόσμο. 
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2772/MEX_
22_2772_EN.pdf 
 

https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=el
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNkVjQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a65f701711e7ed2c282626a8451f1ebee078c57c/CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2763/IP_22_2763_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2763/IP_22_2763_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20220430
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2772/MEX_22_2772_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2772/MEX_22_2772_EN.pdf


05 ΜΑΪΟΣ 2022 - 9 
 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την Ημέρα της Ευρώπης 2022 είναι διαθέσιμες στην διοργανική 
πλατφόρμα για την Ημέρα της Ευρώπης : https://europeday.europa.eu/index_el 
και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο : https://european-union.europa.eu/system/files/2022-
04/Europe-Day-2022-highlights.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Επίσκεψη του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Τζουζέπ Μπορέλ στον Παναμά για 
ενίσχυση των διμερών και πολυμερών σχέσεων 
  
Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2022 
  
Μετά την επίσκεψή του στη Χιλή, ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ 
επισκέπτεται και αύριο τον Παναμά για να ενισχύσει τους δεσμούς με έναν σημαντικό εταίρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική Αμερική στους τομείς της πολυμέρειας, της δημοκρατίας, του 
εμπορίου, της οικονομικής ανάπτυξης και των πολιτικών σχέσεων.  
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2772/MEX_
22_2772_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

4. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Ένας ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία στην υπηρεσία 
των ανθρώπων και της επιστήμης 

Βρυξέλλες,  3 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία (EHDS), ένα 
από τα κεντρικά δομικά στοιχεία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Ο EHDS θα βοηθήσει 
την ΕΕ να σημειώσει αλματώδη πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται υγειονομική 
περίθαλψη σε ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να 
ελέγχουν τα δεδομένα υγείας τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλα κράτη μέλη. Προωθεί μια 
πραγματική ενιαία αγορά για ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα υγείας. Και παρέχει ένα 
συνεκτικό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για τη χρήση των δεδομένων υγείας για την 
έρευνα, την καινοτομία, τη χάραξη πολιτικής και τις ρυθμιστικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλά ενωσιακά πρότυπα προστασίας των 
δεδομένων. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2711/IP_22_27
11_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία: Αξιοποίηση της ισχύος 
των δεδομένων υγείας για τους ανθρώπους, τους ασθενείς και την καινοτομία 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Στρατηγική για τα δεδομένα της 19ης Φεβρουαρίου 2020 
Ιστοσελίδα 
________________________________________________________________________________ 

https://europeday.europa.eu/index_el
https://europeday.europa.eu/index_el
https://europeday.europa.eu/index_el
https://european-union.europa.eu/system/files/2022-04/Europe-Day-2022-highlights.pdf
https://european-union.europa.eu/system/files/2022-04/Europe-Day-2022-highlights.pdf
https://european-union.europa.eu/system/files/2022-04/Europe-Day-2022-highlights.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/chile-high-representative-josep-borrell-concludes-visit-highlights-importance-modernised-eu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2772/MEX_22_2772_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2772/MEX_22_2772_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2711/IP_22_2711_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2711/IP_22_2711_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/communication-commission-european-health-data-space-harnessing-power-health-data-people-patients-and_en
https://ec.europa.eu/health/publications/communication-commission-european-health-data-space-harnessing-power-health-data-people-patients-and_en
https://ec.europa.eu/health/publications/proposal-regulation-european-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_2712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2713
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_el
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5. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Η υγεία στην ΕΕ: Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία 
(EHDS) 

Βρυξέλλες,  3 Μαΐου 2022 

1. Τι αφορά η πρόταση για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία; 
Κάθε δευτερόλεπτο, γιατροί, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί, ερευνητές και ρυθμιστικές αρχές υγείας 
σε ολόκληρη την ΕΕ παράγουν και χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων σχετικά με την 
υγειονομική περίθαλψη, τα οποία έχουν καίρια σημασία για το έργο που επιτελούν σώζοντας 
ζωές. Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία είναι το αίμα που κυλά στις φλέβες των συστημάτων 
υγείας μας. Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε πόσο σημαντικά είναι τα επίκαιρα δεδομένα υγείας 
όταν πρόκειται να ληφθούν καλά τεκμηριωμένα μέτρα για τη δημόσια υγεία και να 
αντιμετωπιστούν κρίσεις. Η πανδημία είχε επίσης ως αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η υιοθέτηση 
των ψηφιακών εργαλείων. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα περίπλοκα εμπόδια που δυσχεραίνουν 
την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών δεδομένων και των δεδομένων για την 
υγεία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2712/QAN
DA_22_2712_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία Αξιοποίηση της ισχύος των δεδομένων 
υγείας για τους ανθρώπους, τους ασθενείς και την καινοτομία 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο 
Στρατηγική για τα δεδομένα της 19ης Φεβρουαρίου 2020 
Ιστοσελίδα 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρο ενίσχυσης ύψους 6,8 εκατ. ευρώ για την 
αντιστάθμιση ζημίας που υπέστη η Ellinair λόγω της πανδημίας του κορονοϊού 
  
Βρυξέλλες,  3 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο ενίσχυσης ύψους 6,8 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη της Ellinair συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.  
Το μέτρο αποσκοπεί στην αντιστάθμιση της ζημίας που υπέστη η αεροπορική εταιρεία κατά την 
περίοδο μεταξύ 18ης Μαρτίου και 30ής Ιουνίου 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των 
ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλαν η Ελλάδα και άλλες χώρες για να περιορίσουν τη 
διασπορά του ιού. Εξαιτίας αυτών, στο διάστημα αυτό η επιβατική κίνηση και η κερδοφορία της 
αεροπορικής εταιρείας κατέγραψαν απότομη πτώση.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2787/MEX_
22_2787_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2712/QANDA_22_2712_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2712/QANDA_22_2712_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/communication-commission-european-health-data-space-harnessing-power-health-data-people-patients-and_el
https://ec.europa.eu/health/publications/communication-commission-european-health-data-space-harnessing-power-health-data-people-patients-and_el
https://ec.europa.eu/health/publications/proposal-regulation-european-health-data-space_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1651676351037&uri=CELEX%3A52020DC0066
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2787/MEX_22_2787_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2787/MEX_22_2787_EN.pdf
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7. Γεωργία: Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ καταγράφει σημαντική άνοδο στις 
αρχές του 2022 

Βρυξέλλες,  3 Μαΐου 2022 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ που 
δημοσιεύθηκαν, η συνολική αξία του ανήλθε σε 28,3 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, ποσό 
αυξημένο κατά 25% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 15,8 δισ. 
ευρώ, ενώ οι εισαγωγές σε 12,5 δισ. ευρώ, ποσά αυξημένα κατά 16% και 38% αντίστοιχα. Τον 
Ιανουάριο συνεχίστηκε η τάση μείωσης των εξαγωγών και αύξησης των εισαγωγών 
αγροδιατροφικών προϊόντων, η οποία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2021. Οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις εξαγωγές  προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
οι οποίες μαζί με την Κίνα αντιπροσωπεύουν το 40% του συνόλου των εξαγωγών 
αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2787/MEX_
22_2787_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/strong-increase-eu-agri-
food-trade-reported-beginning-2022-2022-may-03_en 
ενώ γενικές πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ είναι 
διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-
international-policy-analysis_el 
________________________________________________________________________________ 

8. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: πέντε εμβληματικά έργα θα λάβουν χρηματοδότηση σε 
ολόκληρη την Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα πέντε έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων ύψους 25 εκατ. ευρώ με στόχο την ανάπτυξη «εμβληματικών έργων επίδειξης» του 
Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (NEB). Η Επιτροπή διαπραγματεύεται συμφωνίες επιχορήγησης 
με τους επιλεγμένους δικαιούχους. 
Τα έργα θα δημιουργήσουν πιο βιώσιμους, συμπεριληπτικούς και όμορφους χώρους σε 
τοποθεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ και θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των πολιτών στην πράσινη 
μετάβαση σε τοπικό επίπεδο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2780/IP_22_27
80_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
Ιστότοπος των αποστολών της ΕΕ 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή ανακοινώνει τη συμμετοχή 100 πόλεων στην αποστολή της ΕΕ για 
κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_jan2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2787/MEX_22_2787_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2787/MEX_22_2787_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/strong-increase-eu-agri-food-trade-reported-beginning-2022-2022-may-03_en
https://ec.europa.eu/info/news/strong-increase-eu-agri-food-trade-reported-beginning-2022-2022-may-03_en
https://ec.europa.eu/info/news/strong-increase-eu-agri-food-trade-reported-beginning-2022-2022-may-03_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2780/IP_22_2780_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2780/IP_22_2780_EL.pdf
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2591
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9. Νεολαία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές: 1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νέων στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές 

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή την πρώτη συγκεκριμένη δράση της νέας στρατηγικής για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ που εγκρίθηκε χθες, προκηρύσσοντας πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων ύψους 1 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τους ντόπιους νέους και νέες να καταρτίσουν 
σχέδια για την ανάπτυξη των περιφερειών τους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2804/MEX_
22_2804_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Υδρογόνο: Συνάντηση του Επιτρόπου Μπρετόν με την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
ηλεκτρολυτικών κυψελών 

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2022 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν θα συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τους 
διευθύνοντες συμβούλους είκοσι Ευρωπαίων κατασκευαστών ηλεκτρολυτικών κυψελών, ενός 
τομέα στον οποίο η Ευρώπη διαθέτει τεχνολογική υπεροχή. Στη συνάντηση, που διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο, θα συζητηθούν τρόποι αύξησης 
της ικανότητας ηλεκτρολυτικών κυψελών της Ευρώπης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή καθαρού υδρογόνου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2804/MEX_
22_2804_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

11. Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι εγκρίνουν την αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο στην 
Ουκρανία 

Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2022 

Έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που δημοσιεύτηκε δείχνει 
ευρεία συναίνεση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ υπέρ της αντίδρασης της ΕΕ στην εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία.  
Η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύει ότι, από την έναρξη του πολέμου, η ΕΕ έχει επιδείξει 
αλληλεγγύη (79 %), ενότητα (63 %) και ταχύτητα (58 %) στην αντίδρασή της. 
Οι απαντήσαντες τάσσονται ευρέως υπέρ της αταλάντευτης στήριξης προς την Ουκρανία και τον 
λαό της. Ειδικότερα, περισσότεροι από εννέα στους δέκα απαντήσαντες (93 %) εγκρίνουν την 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες από τον πόλεμο. Το 88 % των Ευρωπαίων 
επικροτεί την ιδέα της υποδοχής στην ΕΕ ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο. 
Το 80 % εγκρίνει τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία. Το 66 % συμφωνεί ότι 
«η Ουκρανία θα πρέπει να προσχωρήσει στην ΕΕ όταν είναι έτοιμη», το 71 % πιστεύει ότι η 
Ουκρανία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας και το 89 % αισθάνεται συμπάθεια προς 
τους Ουκρανούς. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2727
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2727
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2804/MEX_22_2804_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2804/MEX_22_2804_EN.pdf
https://www.ech2a.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2804/MEX_22_2804_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2804/MEX_22_2804_EN.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2784/IP_22_27
84_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 506 : https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2772 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Μαθητές και μαθήτριες από το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας κερδίζουν το βραβείο του 
πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Film4Energy Challenge  
  
Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2022 

Ανακοινώθηκαν οι νικητήριες ομάδες του πανευρωπαϊκού σχολικού διαγωνισμού βίντεο 
«Film4Energy Challenge» για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η 
ομάδα «Act Green» από το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, ενώ ειδικοί έπαινοι δόθηκαν σε σχολεία της 
Ρουμανίας, της Ισπανίας και της Λιθουανίας. Η κριτική επιτροπή απένειμε επίσης ειδικό βραβείο 
στο βίντεο που γύρισε το σχολείο Aldo Moro από την κωμόπολη Cerro al Lambro της Ιταλίας, σε 
ένδειξη αναγνώρισης της εξαιρετικής ποιότητας παραγωγής του.   
Ο διαγωνισμός «Film4Energy Challenge» απευθυνόταν σε μαθητές ηλικίας 12-15 ετών, οι οποίοι 
κλήθηκαν να γυρίσουν βίντεο που να αναδεικνύουν τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και 
τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο τους συμβάλλει στην προσπάθεια για εξοικονόμηση 
ενέργειας. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 90 ομάδες από σχολεία 16 χωρών της ΕΕ. Η 
κριτική επιτροπή συνεχάρη όλες τις ομάδες για τα έργα τους. Σύμφωνα με τους κριτές, τα σχολεία 
γύρισαν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους βίντεο που στέλνουν δημιουργικά και εμπνευσμένα 
μηνύματα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-winners-school-video-competition-
energy-efficiency-2022-may-04_en 

Σχετικοί σύνδεσμοι 
 Film4Energy challenge 
 Νικήτρια ομάδα — Act Green — Ελλάδα 
 Ειδικός έπαινος – The winners - Ρουμανία 
 Ειδικός έπαινος – El Rebollet - Ισπανία 
 Ειδικός έπαινος - Žaismingieji pikseliukai –Λιθουανία 
 Ειδικός έπαινος - The fantastic 5 – Λιθουανία 
 Ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής - Σχολείο Aldo Moro di Cerro al Lambro – Ιταλία 

________________________________________________________________________________ 
 
13. Η Επίτροπος Σίμσον εγκαινιάζει τη διασύνδεση φυσικού αερίου Πολωνίας-Λιθουανίας 
  
Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2022 

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον βρίσκεται στη Λιθουανία, όπου συμμετέχει στην τελετή 
εγκαινίων για την ανάθεση της διασύνδεσης φυσικού αερίου Πολωνίας-Λιθουανίας. Πρόκειται 
για την πρώτη διασύνδεση φυσικού αερίου μεταξύ της περιοχής της ανατολικής Βαλτικής και της 
ηπειρωτικής Ευρώπης. Ο αγωγός, ο οποίος χρηματοδοτείται με πάνω από 266 εκατ. ευρώ μέσω 
του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ενέργεια, θα ενοποιήσει τα συστήματα φυσικού 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2784/IP_22_2784_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2784/IP_22_2784_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2772
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2772
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-winners-school-video-competition-energy-efficiency-2022-may-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-winners-school-video-competition-energy-efficiency-2022-may-04_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/energy-youth/film4energy-challenge_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223940
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223941
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223942
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223943
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223944
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
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αερίου της περιοχής της Βαλτικής με την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ. Θα ενισχύσει 
επίσης την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, καθώς η Ρωσία χειραγωγεί τον εφοδιασμό της 
Ευρώπης με φυσικό αέριο ενώ συνεχίζει την παράνομη επίθεσή της κατά της Ουκρανίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2828/MEX_
22_2828_EN.pdf 
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στοιχεία για το έργο εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/news/inauguration-gas-interconnection-between-poland-and-lithuania-
2022-may-05_en 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Η ελληνική οργάνωση «Όραμα Νέων – Youthorama» βραβεύεται για το πρόγραμμα «Μια 
μπάλα για όλους» 
  
Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους φορείς που κέρδισαν τα φετινά βραβεία αθλητισμού #BeInclusive 
EU Sport Awards. Κάθε χρόνο, με τα βραβεία αθλητισμού #BeInclusive, η Επιτροπή αναγνωρίζει 
τις προσπάθειες φορέων που χρησιμοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού για να προωθήσουν την 
κοινωνική ένταξη ανθρώπων από μειονεκτούσες ομάδες. 
Βραβεία απονεμήθηκαν σε τρείς κατηγορίες. Η ελληνική οργάνωση Όραμα Νέων - Youthorama 
κέρδισε το βραβείο «Έμπνευση για αλλαγή» με το πρόγραμμα Μια μπάλα για όλους. Το 
Πολυτεχνείο του Μιλάνου έλαβε το βραβείο «Κατάργηση των εμποδίων» για το πρόγραμμα Gift, 
ενώ η τσεχική οργάνωση Cesta za Snem κέρδισε το βραβείο «Γιορτή διαφορετικότητας» για το 
πρόγραμμα Handy Cyklo Maraton. Οι φορείς αυτοί, μέσα από τις αθλητικές τους δράσεις, 
ενίσχυσαν και προώθησαν την κοινωνική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων. Τα βραβεία 
αθλητισμού #BeInclusive συνοδεύονται από βραβείο 10 000 ευρώ για τον κάθε νικητή.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2828/MEX_
22_2828_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους φετινούς νικητές είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://sport.ec.europa.eu/news/here-are-the-winners-of-the-2021-beinclusive-eu-sport-awards 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Η ΕΕ ανακοινώνει επιπλέον 52 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ανθεκτικότητας, της 
ανάκαμψης και των μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. 
  
Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινητοποιήσει επιπλέον 52 εκατ. ευρώ για τη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας, προκειμένου να ενισχύσει την ανθεκτικότητα, την ανάκαμψη και τις 
μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις της χώρας, κυρίως μέσω της υλοποίησης των σημαντικών 
πρωτοβουλιών που προβλέπει το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, καθώς και για να στηρίξει την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.  
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2828/MEX_22_2828_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2828/MEX_22_2828_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/inauguration-gas-interconnection-between-poland-and-lithuania-2022-may-05_en
https://ec.europa.eu/info/news/inauguration-gas-interconnection-between-poland-and-lithuania-2022-may-05_en
https://ec.europa.eu/info/news/inauguration-gas-interconnection-between-poland-and-lithuania-2022-may-05_en
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beinclusive-eu-sport-awards
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beinclusive-eu-sport-awards
https://aballforall.com/index.html
https://www.e4sport.polimi.it/gift/
https://www.cestazasnem.cz/maraton.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2828/MEX_22_2828_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2828/MEX_22_2828_EN.pdf
https://sport.ec.europa.eu/news/here-are-the-winners-of-the-2021-beinclusive-eu-sport-awards
https://sport.ec.europa.eu/news/here-are-the-winners-of-the-2021-beinclusive-eu-sport-awards
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2828/MEX_
22_2828_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2783/IP_22_27
83_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

16. Συρία: Η ΕΕ πραγματοποιεί στις 9-10 Μάϊου την έκτη Διάσκεψη των Βρυξελλών για τη 
συνέχιση της στήριξης του συριακού λαού  

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2022 

Σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η συνέχιση της διεθνούς στήριξης προς τους Σύριους 
πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φιλοξενήσει, στις 9 και 10 
Μαΐου, την έκτη διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της 
ευρύτερης περιοχής» (#SyriaConf2022).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2778/IP_22_27
78_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της έκτης Διάσκεψης των Βρυξελλών 
Η οπτικοακουστική κάλυψη θα είναι διαθέσιμη στην EbS και στην αίθουσα Τύπου του 
Συμβουλίου 
Η Ημέρα Διαλόγου : διαδικτυακά εδώ 
Statement by the High Representative on the 11th anniversary of the beginning of the conflict, 16 
Μαρτίου 2022 
Πρώτη Διάσκεψη των Βρυξελλών – Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής, 
4-5 Απριλίου 2017 
Δεύτερη Διάσκεψη των Βρυξελλών, 24-25 Απριλίου 2018 
Τρίτη Διάσκεψη των Βρυξελλών, 12-14 Μαρτίου 2019 
Τέταρτη Διάσκεψη των Βρυξελλών, 22-30 Ιουνίου 2020 
Πέμπτη Διάσκεψη των Βρυξελλών, 29-30 Μαρτίου 2021 
Η στήριξη της ΕΕ στη Συρία 
Η στήριξη της ΕΕ στην Ιορδανία 
Η στήριξη της ΕΕ στον Λίβανο 
Η στήριξη της ΕΕ στην Τουρκία 
________________________________________________________________________________ 

17. Στηρίζουμε την Ουκρανία: Η Επιτροπή ανακοινώνει νέα ενίσχυση ύψους 200 εκατ. ευρώ για 
τους εκτοπισθέντες 

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2828/MEX_22_2828_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2828/MEX_22_2828_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2783
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2783/IP_22_2783_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2783/IP_22_2783_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2778/IP_22_2778_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2778/IP_22_2778_EL.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-vi-conference-%E2%80%93-supporting-future-syria-and-region_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://newsroom.consilium.europa.eu/
https://newsroom.consilium.europa.eu/
https://webcast.ec.europa.eu/brussels-vi-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region
https://www.eeas.europa.eu/eeas/syria-statement-high-representative-11th-anniversary-beginning-conflict_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/syria-statement-high-representative-11th-anniversary-beginning-conflict_en
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2017/04/04-05/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2017/04/04-05/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2018/04/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/12-14/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-v-conference-%E2%80%93-supporting-future-syria-and-region_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-03/factsheet_eu_support_inside_syria_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-03/factsheet_eu_support_jordan_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-03/factsheet_eu_support_lebanon_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-03/factsheet_eu_support_turkey_en.pdf
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Η Επιτροπή ανακοινώνει μία νέα δέσμη βοήθειας ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
εκτοπισθέντων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών που συγκάλεσαν 
από κοινού η Πολωνία και η Σουηδία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2832/IP_22_28
32_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος –Η ΕΕ στο πλευρό της Ουκρανίας 
Ενημερωτικό δελτίο — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
Παρατηρήσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν στη διεθνή διάσκεψη δωρητών 
________________________________________________________________________________ 

18. Ευρωβαρόμετρο για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Οι νέοι Ευρωπαίοι συμμετέχουν όλο και 
περισσότερο 

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την έρευνα για τη νεολαία και τη 
δημοκρατία που διεξήχθη από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2022. Με το Ευρωπαϊκό 
Έτος Νεολαίας σε πλήρη εξέλιξη και καθώς η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης — στην οποία 
η νεολαία διαδραμάτισε καίριο ρόλο — ολοκληρώνεται, το Ευρωβαρόμετρο αυτό δίνει το 
σφυγμό της νέας γενιάς. 
Η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποδεικνύει την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων: 
σήμερα, η πλειονότητα (58 %) των νέων δραστηριοποιούνται στις κοινωνίες στις οποίες ζουν και 
έχουν πάρει ενεργό μέρος σε μία ή περισσότερες οργανώσεις νεολαίας κατά τους τελευταίους 12 
μήνες. Πρόκειται για αύξηση 17 εκατοστιαίων μονάδων σε σχέση με το τελευταίο 
Ευρωβαρόμετρο του 2019. Επιπλέον, η συνηθέστερη προσδοκία των νέων για το Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας 2022 είναι οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή 
στα αιτήματά τους και να ενεργήσουν σχετικά με αυτά, καθώς και να στηρίξουν την προσωπική, 
την κοινωνική και την επαγγελματική τους εξέλιξη (72 %).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2774/IP_22_27
74_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 
Έκθεση διαδικτυακής έρευνας 
Ευρωβαρόμετρο 2019 
________________________________________________________________________________ 

19. Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για 
την απλοποίηση των διαδικασιών συγκεντρώσεων 

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2022 

https://www.gov.pl/web/canada-en/high-level-international-donors-conference-for-ukraine---thursday-5-may-2022-in-warsaw
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2832/IP_22_2832_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2832/IP_22_2832_EL.pdf
https://stand-up-for-ukraine.ec.europa.eu/index_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2807
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2224
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2774/IP_22_2774_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2774/IP_22_2774_EL.pdf
https://europa.eu/youth/home_el
https://europa.eu/!hWJtNn
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2224
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεώρησης 
του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων (στο εξής: εκτελεστικός κανονισμός) και της 
ανακοίνωσης για την απλοποιημένη διαδικασία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2806/IP_22_28
06_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού, η οποία περιέχει το σχέδιο αναθεώρησης του 
εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων και της ανακοίνωσης για την απλοποιημένη 
διαδικασία, όλες τις συνεισφορές των ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης και την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων. 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Η Επιτροπή επιβραβεύει 1.956 προτάσεις έρευνας 
  
Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2022 
  
Η Επιτροπή χορήγησε σε 1.956 ερευνητές το σήμα αριστείας των Δράσεων Marie Skłodowska-
Curie. Το σήμα αριστείας είναι ένα από τα μέτρα που αποσκοπούν στη στήριξη των επιστημόνων 
των οποίων οι προτάσεις δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν λόγω του περιορισμένου 
προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Πρόκειται για ερευνητές και ερευνήτριες 
που υπέβαλαν εξαιρετικές προτάσεις μεταδιδακτορικών υποτροφιών των Δράσεων Marie 
Skłodowska-Curie, οι οποίες στη διαδικασία αξιολόγησης έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον 85 %, 
αλλά δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν. Με το σήμα αριστείας δύνανται να λάβουν 
εναλλακτική χρηματοδότηση από περιφερειακές, εθνικές ή θεσμικές πηγές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2869/MEX_
22_2869_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απονομή των φετινών σημάτων αριστείας των 
Δράσεων Marie Skłodowska-Curie είναι διαθέσιμες εδώ : https://marie-sklodowska-curie-
actions.ec.europa.eu/news/msca-seal-of-excellence-awarded-to-outstanding-researchers 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Νέα σύμπραξη στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις Δεξιότητες για ενίσχυση των δεξιοτήτων 
στους τομείς της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας 
  
Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2022 
  
Με την υποστήριξη της Επιτροπής, οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας, επενδυτές 
αντικτύπου, πάροχοι μικροχρηματοδότησης, ηθικές και συνεταιριστικές τράπεζες, πάροχοι 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και περιφέρειες, δημιούργησαν σύμπραξη 
μεγάλης κλίμακας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο βιομηχανικό οικοσύστημα της εγγύτητας και 
της κοινωνικής οικονομίας. Ο τομέας αντιπροσωπεύει πάνω από το 6% του ενεργού πληθυσμού 
της ΕΕ. Η σύμπραξη αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου βασικών δεξιοτήτων, όπως των 

https://ec.europa.eu/competition-policy/2022-merger-simplification_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2806/IP_22_2806_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2806/IP_22_2806_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/2022-merger-simplification_en
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2869/MEX_22_2869_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2869/MEX_22_2869_EN.pdf
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-seal-of-excellence-awarded-to-outstanding-researchers
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-seal-of-excellence-awarded-to-outstanding-researchers
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-seal-of-excellence-awarded-to-outstanding-researchers
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1534&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1534&langId=en
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ψηφιακών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων 
ανάπτυξης ικανοτήτων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2869/MEX_
22_2869_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

22. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ολοκληρώνει τις εργασίες της 

Βρυξέλλες, 9 Μαΐου 2022 

Την ημέρα της Ευρώπης, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου έλαβαν την τελική έκθεση, η οποία περιέχει προτάσεις για την αναμόρφωση της ΕΕ. 

Στην τελετή λήξης, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κ. Ρομπέρτα Μετσόλα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εξ ονόματος της Προεδρίας 
του Συμβουλίου, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
παρέλαβαν από τους συμπροέδρους της εκτελεστικής επιτροπής της Διάσκεψης την τελική 
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2862/IP_22_28
62_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η ομιλία της προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Στρασβούργο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη Διάσκεψη 
Ενημερωτικό δελτίο για τη Διάσκεψη 
Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 
Αποσπάσματα της τελετής λήξης θα είναι διαθέσιμα στο κανάλι EbS. 
________________________________________________________________________________ 

23. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εκδίδει νέο κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία των κάθετων συμφωνιών και συναφείς κατευθυντήριες γραμμές 

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των κάθετων 
συμφωνιών («VBER») ο οποίος συνοδεύεται από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τους 
κάθετους περιορισμούς, μετά από διεξοδική επανεξέταση των κανόνων του 2010. Οι 
αναθεωρημένοι κανόνες παρέχουν στις επιχειρήσεις απλούστερους, σαφέστερους και 
επικαιροποιημένους κανόνες και καθοδήγηση. Οι νέοι κανόνες θα τις βοηθούν να αξιολογούν τη 
συμβατότητα των συμφωνιών προμηθειών και διανομής που συνάπτουν με τους κανόνες 
ανταγωνισμού της ΕΕ σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει αναδιαμορφωθεί λόγω της 
αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών πωλήσεων. Ο αναθεωρημένος 
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία και οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τους 
κάθετους περιορισμούς θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιουνίου 2022. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2869/MEX_22_2869_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2869/MEX_22_2869_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2862/IP_22_2862_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2862/IP_22_2862_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2944
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_2863
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2942
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20220430
https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/legislation/vertical-block-exemptions_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/legislation/vertical-block-exemptions_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/legislation/vertical-block-exemptions_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2844/IP_22_28
44_EL.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού, η οποία περιέχει όλες τις εισηγήσεις των 
ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της εκτίμησης 
επιπτώσεων, περιλήψεις των διαφόρων δραστηριοτήτων διαβούλευσης, το έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση και τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που 
εκπονήθηκαν για την εκτίμηση επιπτώσεων. 
________________________________________________________________________________ 

24. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ υπογράφουν συμφωνία για την πραγματοποίηση 
περαιτέρω επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν μια φιλόδοξη 
συμφωνία εγγύησης, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει χρηματοδοτικές 
πράξεις της ΕΤΕπ ύψους έως και 26,7 δισ. ευρώ, ώστε να καταστούν δυνατές κρίσιμες δημόσιες 
επενδύσεις σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές και οι υποδομές 
μεταφορών, η υγεία και η εκπαίδευση κατά την επόμενη επταετία, με την ανάπτυξη της 
Παγκόσμιας Πύλης («Global Gateway») παγκοσμίως. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2870/IP_22_28
70_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

25. Η Επιτροπή ενισχύει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με στόχο 
τη στήριξη της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και της καινοτομίας στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της υγείας, και των εκτοπισμένων ερευνητών της Ουκρανίας 

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για το 2021-
2022, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό κατά σχεδόν 562 εκατ. EUR για την περαιτέρω ενίσχυση 
των αποστολών της ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για προκλήσεις που αφορούν 
το περιβάλλον και την υγεία καθώς και ψηφιακές προκλήσεις, και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για 
την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος για το 2021 και το 2022 έχει ανέλθει πλέον σε σύνολο σχεδόν 16 δισεκ. EUR. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2843/IP_22_28
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
«Ορίζων Ευρώπη» 
Ιστότοπος των αποστολών της ΕΕ  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2844/IP_22_2844_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2844/IP_22_2844_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2018-vber_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2870/IP_22_2870_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2870/IP_22_2870_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2843/IP_22_2843_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2843/IP_22_2843_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
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Ενημερωτικό δελτίο για τις αποστολές της ΕΕ  
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Αποστολές της ΕΕ 
Ενημερωτικές ημερίδες για τις αποστολές της ΕΕ 17-18 Μαΐου 
Διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς – ευκαιρίες χρηματοδότησης 
MSCA4Ukraine KZR 
ERA4Ukraine KZR 
ERCforUkraine 
Horizon4Ukraine KZR 
________________________________________________________________________________ 

26. Η Επιτροπή εντείνει τη στήριξη προς τους εκτοπισμένους ερευνητές από την Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη του προγράμματος MSCA4Ukraine, το οποίο 
αποτελεί μέρος των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Θα στηρίξει εκτοπισμένους ερευνητές από 
την Ουκρανία ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους σε ακαδημαϊκούς ή μη 
ακαδημαϊκούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα θα τους επιτρέψει επίσης να 
επανεγκατασταθούν στην Ουκρανία για να ξαναχτίσουν την ικανότητα έρευνας και καινοτομίας 
της χώρας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2943/IP_22_29
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου Η Επιτροπή ενισχύει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με 
στόχο τη στήριξη της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και της καινοτομίας στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της υγείας, και των εκτοπισμένων ερευνητών της Ουκρανίας 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MSCA4Ukraine 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και τους Ουκρανούς ερευνητές 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο InspirEurope 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Συρία και ευρύτερη περιοχή: Πάνω από 75 αντιπροσωπείες συμμετέχουν στην 6η 
Διάσκεψη των Βρυξελλών για άμεση πολιτική και οικονομική στήριξη 
 
Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2022 

Πραγματοποιείται η υπουργική σύνοδος της ετήσιας εκδήλωσης χορηγών για τον συριακό λαό, 
της 6ης Διάσκεψης των Βρυξελλών, η οποία φέτος έχει τίτλο «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας 
και της ευρύτερης περιοχής» (#SyriaConf2022). Στη σύνοδο που πραγματοποιείται υπό την 
προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Τζουζέπ Μπορέλ, συμμετέχουν πάνω από 75 
αντιπροσωπίες από 55 χώρες και 22 διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, για 
την παροχή άμεσης πολιτικής και οικονομικής στήριξης στους Σύριους και τις κοινότητες 
υποδοχής τους στις γειτονικές χώρες. 
  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a48e0115-2658-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-233489850
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4748
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/commission-launches-scheme-to-support-displaced-scientists-from-ukraine?etrans=el
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://erc.europa.eu/news/erc-ukraine-jobs-researchers-fleeing-war
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca4ukraine-scheme-to-support-researchers-from-ukraine
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2943/IP_22_2943_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2943/IP_22_2943_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2843
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2843
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2843
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca4ukraine-scheme-to-support-researchers-from-ukraine
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/eu-stands-with-ukraine-and-ukrainian-researchers
https://sareurope.eu/inspireurope/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and-region_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2975/MEX_
22_2975_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Ρητορική μίσους: H Rakuten Viber προσχωρεί στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ κατά της 
παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο 
 
Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση της εφαρμογής άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων 
και κλήσεων Rakuten Viber να προσχωρήσει στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2975/MEX_
22_2975_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στηρίζει τη χρηματοδότηση βιώσιμων θαλάσσιων 
υποδομών 
  
Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) πραγματοποίησε αρχική επένδυση ύψους 70 εκατ. 
ευρώ στο Ταμείο Βιώσιμων Θαλάσσιων Υποδομών, διαχειρίστρια του οποίου είναι η Eurazeo. Οι 
επενδύσεις του ΕΤαΕ υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), 
τον κύριο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Το Ταμείο Βιώσιμων Θαλάσσιων 
Υποδομών αποσκοπεί στη στήριξη της μετάβασης της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας προς 
μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2975/MEX_
22_2975_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Έναρξη της πέμπτης συνεδρίασης της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης 
  
Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2022 

Ξεκινά η πέμπτη συνεδρίαση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης, την οποία διοργανώνει η 
Επιτροπή. Έως τις 12 Μαΐου, η διαδικτυακή συνεδρίαση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από 
περιοχές υψηλής έντασης γαιάνθρακα, τύρφης, σχιστολιθικού πετρελαίου και ανθρακούχων 
εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ για να συζητήσουν τον αντίκτυπο της πράσινης μετάβασης στις 
κοινότητες που πλήττονται περισσότερο και το πώς μπορούν να επωφεληθούν από τη μετάβαση, 
σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
συζητήσουν σχετικά με τη διαθέσιμη στήριξη της ΕΕ και τις ορθές πρακτικές βέλτιστης χρήσης 
των διαφόρων μέσων που συγκροτούν τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.  
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2975/MEX_
22_2975_EN.pdf 

Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στον ανανεωμένο ιστότοπο και στο ενημερωτικό δελτίο της 
Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης. Έχετε ακόμη τη δυνατότητα να εγγραφείτε εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

31. Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών στον κόσμο του 
διαδικτύου 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+), 
με σκοπό να βελτιωθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους και να 
διασφαλιστεί η προστασία, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός όλων των παιδιών στο διαδίκτυο. 
Την τελευταία δεκαετία, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούν τα παιδιά 
έχουν αλλάξει ριζικά. Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν τα έξυπνα τηλέφωνά τους 
καθημερινά και σχεδόν για τον διπλάσιο χρόνο σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια. Τα 
χρησιμοποιούν επίσης από πολύ μικρότερη ηλικία [βλ. έρευνα EU Kids online 2020 (Τα παιδιά της 
ΕΕ στο διαδίκτυο, 2020)]. Οι σύγχρονες συσκευές προσφέρουν ευκαιρίες και οφέλη, καθώς 
επιτρέπουν στα παιδιά να αλληλεπιδρούν με άλλους, να μαθαίνουν στο διαδίκτυο και να 
ψυχαγωγούνται. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά συνοδεύονται από κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι έκθεσής 
τους στην παραπληροφόρηση, στον κυβερνοεκφοβισμό (βλ. μελέτη του ΚΚΕρ) ή σε επιβλαβές και 
παράνομο περιεχόμενο, κίνδυνοι από τους οποίους πρέπει να προστατεύονται. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2825/IP_22_28
25_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Eυρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά 
Ενημερωτικό δελτίο: Eυρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά 
Eυρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά 
Συλλογή της σχετικής νομοθεσίας 
Ευρωπαϊκή στρατηγική του Μαΐου 2012 για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά 
Ενημερωτικό γράφημα 
Αφίσα 
________________________________________________________________________________ 

32. Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά — Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2022 

1. Γιατί προτείνετε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά 
(BIK+); 
Από την έγκριση της πρώτης «Ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα διαδίκτυο καλύτερα 
προσαρμοσμένο στα παιδιά» (BIK) το 2012, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο τρόπος με τον οποίο 
τις χρησιμοποιούν τα παιδιά έχουν αλλάξει δραματικά. Οι σύγχρονες συσκευές επιτρέπουν στα 

 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2975/MEX_22_2975_EN.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2975/MEX_22_2975_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/
https://security-de.mimecast.com/ttpwp/#/enrollment?key=fed78d81-c9fb-48e4-8c8d-b02935e471b3
https://security-de.mimecast.com/ttpwp/#/enrollment?key=fed78d81-c9fb-48e4-8c8d-b02935e471b3
https://priv-bx-myremote.tech.ec.europa.eu/justtransitionplatformmeeting/,DanaInfo=.aawqomtFz4jznm4rOs54,SSL+registrations
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740324
https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124034
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2825/IP_22_2825_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2825/IP_22_2825_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_2826
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740382
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740324
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/743996
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52012DC0196
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/743993
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/744903
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-strategy-better-internet-children
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-strategy-better-internet-children
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παιδιά να αλληλεπιδρούν εύκολα, να έρχονται σε επαφή και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με 
άλλα άτομα, συχνά χωρίς γονική επίβλεψη. Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν τα έξυπνα 
τηλέφωνά τους καθημερινά και σχεδόν σε διπλάσιο βαθμό σε σύγκριση με το 2012, καθώς και 
από πολύ μικρότερη ηλικία (EU Kids online 2020). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2826/QAN
DA_22_2826_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και ενδυνάμωση των παιδιών στον 
κόσμο του διαδικτύου  
Ενημερωτικό δελτίο: Eυρωπαϊκή στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά 
Eυρωπαϊκή στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά 
Συλλογή της σχετικής νομοθεσίας 
Ευρωπαϊκή στρατηγική του Μαΐου 2012 για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά 
Ενημερωτικό γράφημα 
Αφίσα 
________________________________________________________________________________ 

33. Προστασία των καταναλωτών: η Επιτροπή θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες προστασίας 
των καταναλωτών όσον αφορά τις διαδικτυακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μεταρρύθμιση των ισχυόντων ενωσιακών κανόνων για την εξ 
αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, οι οποίοι 
διέπουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που πωλούνται εξ αποστάσεως. Η πρόταση θα 
ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα προωθήσει τη διασυνοριακή παροχή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Η αγορά αυτή έχει εξελιχθεί σημαντικά υπό 
το πρίσμα της γενικότερης ψηφιοποίησης του τομέα και των νέων τύπων χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν μετά την αρχική θέσπιση των κανόνων το 2002. Οι εξελίξεις αυτές 
ενισχύθηκαν περαιτέρω από τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, η οποία συνέβαλε 
σημαντικά στην αύξηση των διαδικτυακών συναλλαγών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2979/IP_22_29
79_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση τροποποίησης των κανόνων όσον αφορά τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως 
Ενωσιακοί κανόνες για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
________________________________________________________________________________ 

34. Φορολογία των εταιρειών: Η Επιτροπή προτείνει φορολογικά κίνητρα για μετοχικό 
κεφάλαιο, προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να καταστούν 
ισχυρότερες και ανθεκτικότερες 

https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2826/QANDA_22_2826_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2826/QANDA_22_2826_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2825
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740382
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740324
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/743996
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0196
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/743993
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/744903
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-amending-rules-concerning-financial-services-contracts-concluded-distance_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-amending-rules-concerning-financial-services-contracts-concluded-distance_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2979/IP_22_2979_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2979/IP_22_2979_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-amending-rules-concerning-financial-services-contracts-concluded-distance_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-amending-rules-concerning-financial-services-contracts-concluded-distance_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/distance-marketing-financial-services_en
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Βρυξέλλες,  11 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία έκπτωσης φόρου για τη μείωση της στρέβλωσης 
που προκαλείται από την ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι του μετοχικού κεφαλαίου 
(DEBRA), προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση που χρειάζονται και να καταστούν ανθεκτικότερες. Το μέτρο αυτό θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις με τη θέσπιση έκπτωσης φόρου που θα παρέχει στο μετοχικό κεφάλαιο την ίδια 
φορολογική μεταχείριση με το χρέος. Η πρόταση ορίζει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
φορολογούμενης εταιρείας από το ένα φορολογικό έτος στο άλλο θα εκπίπτει από τη 
φορολογητέα βάση της, όπως και στην περίπτωση του χρέους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2884/IP_22_28
84_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Σύνδεσμος προς το νομικό κείμενο 
________________________________________________________________________________ 

35. Κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G: Η ΕΕ δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την ασφάλεια του 
Open RAN 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2022 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA, του 
οργανισμού της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, δημοσίευσαν έκθεση σχετικά με την 
κυβερνοασφάλεια του Open RAN. Αυτός ο νέος τύπος αρχιτεκτονικής δικτύου 5G θα παράσχει 
κατά τα προσεχή έτη έναν εναλλακτικό τρόπο εγκατάστασης του τμήματος ραδιοπρόσβασης των 
δικτύων 5G που βασίζονται σε ανοικτές διεπαφές. Αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα 
στις συντονισμένες εργασίες σε επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G, 
καταδεικνύοντας ακλόνητη αποφασιστικότητα όσον αφορά τη συνεχιζόμενη από κοινού 
ανταπόκριση στις προκλήσεις ασφάλειας των δικτύων 5G και την παρακολούθηση των εξελίξεων 
στην τεχνολογία και την αρχιτεκτονική 5G. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2881/IP_22_28
81_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G 
Ομάδα συνεργασίας NIS 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Εμπορία ανθρώπων: Κοινό σχέδιο για την προστασία των ανθρώπων που προσπαθούν να 
ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία 
  
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2884/IP_22_2884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2884/IP_22_2884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2885
https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/17a06954-f45c-404c-87e5-4f550cb09030_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/745727
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/745727
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2881/IP_22_2881_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2881/IP_22_2881_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis-cooperation-group
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Η πλατφόρμα αλληλεγγύης δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το Κοινό Σχέδιο κατά της εμπορίας 
ανθρώπων προκειμένου να καταπολεμήσει τους κινδύνους εμπορίας ανθρώπων και να στηρίξει 
τα πιθανά θύματα μεταξύ των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία κι ως τις 6 Μαΐου, πάνω από 5,4 
εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συντριπτική πλειονότητα όσων 
εγκαταλείπουν την Ουκρανία είναι γυναίκες και παιδιά. Πάνω από 13.000 ασυνόδευτα παιδιά και 
παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3005/MEX_
22_3005_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και ο Επίτροπος Σμιτ θα συνομιλήσουν με νέους σε εκδήλωση 
σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία ALMA 
 
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2022  

Ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου 
Ζωής μας, και ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, θα 
συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Καλές προοπτικές για όλους τους νέους». Η υβριδική εκδήλωση 
θα αναδείξει το πώς οι ενισχυμένες Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν στηρίξει τους νέους μέχρι 
σήμερα και θα προωθήσει την έναρξη της νέας πρωτοβουλίας ALMA (από τα αρχικά των 
λέξεων Aim, Learn, Master Achieve, δηλαδή στοχεύω, μαθαίνω, κατακτώ, επιτυγχάνω). 
 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1986&furtherEvents=yes 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3005/MEX_
22_3005_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Εφαρμογή των κυρώσεων: Η Επιτροπή δημοσιεύει ενοποιημένο κατάλογο ταξιδιωτικών 
απαγορεύσεων 
 
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2022  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν ενοποιημένο κατάλογο ταξιδιωτικών απαγορεύσεων 
στον Χάρτη Κυρώσεων της ΕΕ. Ο κατάλογος θα επιτρέψει στους πολίτες να δουν ποιος υπόκειται 
σε ταξιδιωτική απαγόρευση βάσει των κυρώσεων και δεν μπορούν κατά συνέπεια να ταξιδέψουν 
στην ΕΕ. Το Εργαλείο Κυρώσεων είναι στη διάθεση των αρχών των κρατών μελών και των πολιτών 
της ΕΕ. Στόχος του Χάρτη Κυρώσεων της ΕΕ είναι να παρέχει εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις) που έχει λάβει η ΕΕ. Οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνει ο Χάρτης Κυρώσεων της ΕΕ επικαιροποιούνται κάθε φορά που αρχίζουν να ισχύουν 
τροποποιήσεις υφιστάμενων καθεστώτων κυρώσεων ή επιβάλλονται νέα καθεστώτα κυρώσεων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3005/MEX_
22_3005_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/document/download/a4fb53f1-6590-4487-b0ca-32c11f664171_en?filename=Anti-Trafficking%20Plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/document/download/a4fb53f1-6590-4487-b0ca-32c11f664171_en?filename=Anti-Trafficking%20Plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3005/MEX_22_3005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3005/MEX_22_3005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1986&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1986&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1986&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3005/MEX_22_3005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3005/MEX_22_3005_EN.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sanctionsmap.eu/__;!!DOxrgLBm!Fge8PODXWgxxSV5mqRVTYAnkGtArgGPcUTn8gbGgTQ-4MBeefyRjHKl-OEiNIiDSTNwKPhp00A6qSUnDTrNw2Pxw5MSB%24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3005/MEX_22_3005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3005/MEX_22_3005_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/overview-
sanctions-and-related-tools_en 
________________________________________________________________________________ 

39. Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες 
για την προστασία των παιδιών 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει νέα νομοθεσία της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Μόνο το 2021 αναφέρθηκαν 85 εκατομμύρια 
εικόνες και βίντεο παγκοσμίως που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ενώ υπάρχει 
πολύ περισσότερο υλικό που δεν έχει αναφερθεί· αυτό δείχνει ότι η σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών είναι φαινόμενο που έχει πάρει μεγάλη έκταση. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω της 
πανδημίας COVID-19: σύμφωνα με το ίδρυμα Internet Watch, οι αναφορές επιβεβαιωμένης 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αυξήθηκαν κατά 64 % το 2021 σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. Το ισχύον σύστημα, που βασίζεται στον εθελοντικό εντοπισμό και την 
εθελοντική αναφορά περιστατικών από τις εταιρείες, αποδείχθηκε ανεπαρκές για την 
αποτελεσματική προστασία των παιδιών και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι πλέον σε 
λειτουργία μόλις παύσει να ισχύει η ενδιάμεση λύση που εφαρμόζεται. Έως και το 95 % όλων των 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που αναφέρθηκαν το 2020 προήλθε από μία 
εταιρεία, παρά τα σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο μία 
πλατφόρμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2976/IP_22_29
76_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ε&A: Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
Ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 

40. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2022 

Γιατί χρειάζονται νέοι κανόνες; 
Το διαδίκτυο έχει αναδειχθεί σε σημαντικό μέσο για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών και ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, τα 
παιδιά μπορεί επίσης να εκτεθούν σε κινδύνους στο διαδίκτυο – μεταξύ αυτών και στον κίνδυνο 
σεξουαλικής κακοποίησης. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε τεράστια αύξηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης στο διαδίκτυο, είτε με την ανταλλαγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/overview-sanctions-and-related-tools_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/overview-sanctions-and-related-tools_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/overview-sanctions-and-related-tools_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/overview-sanctions-and-related-tools_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-preventing-and-combatting-child-sexual-abuse-exploitation-children_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2976/IP_22_2976_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2976/IP_22_2976_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_2977
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_2978
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-preventing-and-combatting-child-sexual-abuse-exploitation-children_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/EUvsChildSexualAbuse
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διαδίκτυο είτε με την άγρα παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίησή τους, ή ακόμη και με 
συναντήσεις με δράστες εκτός διαδικτύου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2977/QAN
DA_22_2977_EL.pdf 
 
Δελτίο Τύπου: Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Η Επιτροπή προτείνει 
νέους κανόνες για την προστασία των παιδιών 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
Ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 

41. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή θα καταργήσει σταδιακά το προσωρινό πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις COVID 

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταργήσει σταδιακά το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις COVID, το οποίο θεσπίστηκε στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε τελευταία στις 
18 Νοεμβρίου 2021, με σκοπό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την άρση 
σοβαρής διαταραχής της οικονομίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. Το προσωρινό 
πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις COVID δεν θα παραταθεί πέραν της τρέχουσας ημερομηνίας 
λήξης, που είναι η 30ή Ιουνίου 2022 για τα περισσότερα από τα παρεχόμενα εργαλεία. Το 
υφιστάμενο σχέδιο σταδιακής κατάργησης και μετάβασης δεν θα αλλάξει, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των κρατών μελών να προβλέπουν ειδικά μέτρα 
στήριξης των επενδύσεων και της φερεγγυότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και τις 31 
Δεκεμβρίου 2023 αντίστοιχα, όπως ανακοινώθηκε ήδη τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2980/S
TATEMENT_22_2980_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς ανεπίσημο έγγραφο: Στήριξη ρευστότητας και άλλες δυνατότητες στήριξης 
επιχειρήσεων βάσει του προσωρινού πλαισίου για τη νόσο COVID-19 πέραν της 30ής Ιουνίου 
2022 
________________________________________________________________________________ 

42. Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία λωρίδων αλληλεγγύης (Solidarity Lanes) που θα 
βοηθήσουν την Ουκρανία να εξάγει γεωργικά προϊόντα 

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2022 

Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης της ΕΕ με την Ουκρανία, η Επιτροπή παρουσίασε μία σειρά 
δράσεων με σκοπό να βοηθήσει την Ουκρανία να εξάγει τα γεωργικά της προϊόντα. Μετά την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό των ουκρανικών λιμένων, τα ουκρανικά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2977/QANDA_22_2977_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2977/QANDA_22_2977_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2976
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2978
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-preventing-and-combatting-child-sexual-abuse-exploitation-children_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/EUvsChildSexualAbuse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6092
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2980/STATEMENT_22_2980_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_2980/STATEMENT_22_2980_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-05/non-paper_coronavirus_restructuring_possibilities_post_june%202022.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-05/non-paper_coronavirus_restructuring_possibilities_post_june%202022.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-05/non-paper_coronavirus_restructuring_possibilities_post_june%202022.pdf
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σιτηρά και άλλα γεωργικά προϊόντα δεν μπορούν πλέον να φτάσουν στους προορισμούς τους. Η 
κατάσταση αυτή αποτελεί απειλή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Επείγει λοιπόν να 
προβλεφθούν εναλλακτικές διαδρομές εφοδιαστικής με τη χρήση όλων των συναφών τρόπων 
μεταφοράς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3002/IP_22_30
02_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης για τις Λωρίδες Αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας με σκοπό 
τη διευκόλυνση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων και των διμερών εμπορικών συναλλαγών 
της Ουκρανίας με την ΕΕ 
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας υψηλού επιπέδου μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας σχετικά με ενδεικτικούς χάρτες του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών στην Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν προς τον Τύπο έπειτα από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-
Ιαπωνίας 
  
Tokyo,  12 Μαΐου 2022 
 
Σας ευχαριστώ. Είχαμε μια πολύ ουσιαστική σύνοδο κορυφής. 
Επιτρέψατέ μου καταρχάς να εκφράσω πόσο χαρούμενη είμαι που βρίσκομαι εδώ στο Τόκιο. 
Επειδή γνωρίζω ότι, σ' έναν όλο και πιο απρόβλεπτο κόσμο, η ΕΕ μπορεί να βασίζεται σε έναν 
από τους παλαιότερους και στενότερους συμμάχους της. 
Και αντίστοιχα, επειδή μου δίνεται έτσι η ευκαιρία να τονίσω για άλλη μια φορά ότι κι η Ιαπωνία 
μπορεί να βασίζεται στην ΕΕ. 
Αυτό το αποδείξαμε, μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας την παράδοση πάνω από 390 εκατ. δόσεων 
εμβολίων κατά της πανδημίας του κορονοϊού. 
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική επιτυχία της εκστρατείας εμβολιασμού σας και για 
τον τρόπο που ξεπεράσατε τις δυσκολίες της πανδημίας, τις οποίες όλοι βιώσαμε. 
Η ΕΕ και η Ιαπωνία μοιράζονται τόσα πολλά κοινά στοιχεία. Φυσικά τις αξίες μας: δημοκρατία και 
κράτος δικαίου. Το οικονομικό μας μοντέλο. Και το όραμά μας για τον κόσμο. 
 
Η δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_3022/
STATEMENT_22_3022_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την οραματική 3D πλατφόρμα «Δώσε φωνή στο όραμά 
σου»  κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 
  
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2022 
  
Όταν η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας για το 
2022, ήθελε η Ευρώπη να ακούσει προσεκτικά τους νέους της, για να διαμορφώσει καλύτερα την 
Ένωση με γνώμονα το δικό τους πνεύμα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3002/IP_22_3002_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3002/IP_22_3002_EL.pdf
https://transport.ec.europa.eu/document/download/0ebdab83-a920-4471-a43f-9dc5677d73d6_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/0ebdab83-a920-4471-a43f-9dc5677d73d6_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/0ebdab83-a920-4471-a43f-9dc5677d73d6_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/2577b619-2805-4135-a421-b8a480e3b3e9_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/2577b619-2805-4135-a421-b8a480e3b3e9_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/2577b619-2805-4135-a421-b8a480e3b3e9_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_3022/STATEMENT_22_3022_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_3022/STATEMENT_22_3022_EN.pdf
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ολοκαίνουρια 3D ψηφιακή πλατφόρμα «Δώσε φωνή στο όραμά σου» ως κεντρικό στοιχείο του 
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας: μια διαδραστική πλατφόρμα στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι 
μπορούν να καταγράψουν το προσωπικό και μοναδικό τους μήνυμα.  
  
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 
2022 και Τι είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας; | European Youth Portal (europa.eu) 
  
Επίσημα hashtag : #EYY2022 #EuropeanYearOfYouth, #Ευρωπαϊκό_Έτος_Νεολαίας_2022 και 
#EYY2022GR 
Ακολουθήστε το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Instagram: 
@european_youth_eu Facebook: @EuropeanYouthEU Twitter: @EuropeanYouthEU 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη 
στήριξη ερευνητών και οργανισμών 
 
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2022 
  
Η Επιτροπή άνοιξε έναν νέο κύκλο ευκαιριών χρηματοδότησης στο πλαίσιο των Δράσεων Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA) προκηρύσσοντας δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Η πρώτη 
πρόσκληση θα αποδεσμεύσει 427 εκατ. ευρώ φέτος για τη στήριξη νέων διδακτορικών 
προγραμμάτων κατάρτισης ερευνητών και επιστημόνων στον ακαδημαϊκό χώρο και σε άλλους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων (διδακτορικά δίκτυα 
MSCA). Με τη δεύτερη πρόσκληση θα δοθούν 257 εκατ. ευρώ σε άριστους μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές και ερευνήτριες, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εργαστούν σε έρευνα αιχμής σε 
όλους τους τομείς, ενώ παράλληλα θα λάβουν κατάρτιση και εποπτεία για να βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο 
(μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_
22_3032_EN.pdf 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις νέες και τις προσεχείς προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων εδώ : https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-
eu857-million-for-researchers-and-organisations-in-2022 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Κυβερνοέγκλημα: Νέα στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2022 
  
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα του τελευταίου έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με 
τον αντίκτυπο του κυβερνοεγκλήματος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έρευνα εστιάζει κυρίως 
στα εξής θέματα: το επίπεδο ενημέρωσης του προσωπικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 
τους κινδύνους που συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα, το επίπεδο ανησυχίας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σχετικά με το κυβερνοέγκλημα, τις σχετικές με το κυβερνοέγκλημα εμπειρίες που 
είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το τελευταίο 12μηνο, τους διαύλους καταγγελίας 
κυβερνοεγκλημάτων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

http://www.youthvoices.eu/
https://www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/
https://www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://www.instagram.com/european_youth_eu/?hl=en
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_22_3032_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_22_3032_EN.pdf
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-eu857-million-for-researchers-and-organisations-in-2022
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-eu857-million-for-researchers-and-organisations-in-2022
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-eu857-million-for-researchers-and-organisations-in-2022
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2280
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2280
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_
22_3032_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
47. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Συμμετοχή 11 νέων ηγετών στις συζητήσεις των Ευρωπαϊκών 
Ημερών Ανάπτυξης με θέμα τις βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής Global 
Gateway 
  

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2022 
  

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα ονόματα των 11 νέων ηγετών που θα συμμετάσχουν στις Ευρωπαϊκές 
Ημέρες Ανάπτυξης (ΕΗΑ) 2022, όπου θα μοιραστούν τις απόψεις τους με σκοπό να επηρεάσουν 
τους φορείς λήψης αποφάσεων. Οι φετινές ΕΗΑ έχουν θέμα τη στρατηγική Global Gateway της ΕΕ 
για την τόνωση των βιώσιμων επενδύσεων. Το πρόγραμμα των ΕΗΑ, στο πνεύμα του Ευρωπαϊκού 
Έτους Νεολαίας 2022, έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι θα ληφθούν υπόψη οι 
φωνές και τα οράματα των νέων στις πολιτικές της ΕΕ, εμπλέκοντάς τους στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικών. Οι 11 εξαίρετοι νέοι και νέες από όλο τον κόσμο, ηλικίας από 21 ως 26 ετών, 
επελέγησαν βάσει των ικανοτήτων, της πείρας τους και των προσπαθειών τους για την επίτευξη 
θετικών κοινωνικών αλλαγών. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_
22_3032_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
48. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επιπλέον 9 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης 
  

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2022 
  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε άλλα 9 δισ. ευρώ σε μια συναλλαγή δύο δόσεων στο πλαίσιο του 
μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU. Πρόκειται για την ένατη κοινοπρακτική συναλλαγή στο 
πλαίσιο του NextGenerationEU και την τέταρτη για το 2022. Η συναλλαγή αφορά νέο τριετές 
ομόλογο ύψους 6 δισ. ευρώ που λήγει στις 4 Ιουλίου 2025 και συνεχή έκδοση του υφιστάμενου 
30ετούς ομολόγου ύψους 3 δισ. ευρώ που λήγει στις 6 Ιουλίου 2051. Πρόκειται για το πρώτο 
τριετές ομόλογο που εκδίδει η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης χρηματοδοτικής 
στρατηγικής της. Με τη συναλλαγή αυτή, οι εκδόσεις ομολόγων της Επιτροπής καλύπτουν πλέον 
όλο το φάσμα των προθεσμιών λήξης (από 3 έως 30 έτη). Οι επενδυτές έδειξαν πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον για τις συναλλαγές αυτές. Το 30ετές ομόλογο έχει υπερκαλυφθεί πάνω από 16 
φορές, με προσφορές που υπερβαίνουν τα 48 δισ. ευρώ, γεγονός που καθιστά αυτή την έκδοση 
την πλέον υπερκαλυφθείσα συναλλαγή του NextGenerationEU μέχρι σήμερα.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_
22_3032_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2982/IP_22_2
982_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_22_3032_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_22_3032_EN.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/eudevdays.eu/__;!!DOxrgLBm!BW-F-OGT7EISCGuClLxyU0gIfEk_OzYmSOUZpyLdMWHO6P8OBp2l0D4bDsqShE6DGdhjCz2hIc80fTnpq2gEcPckhAYk%24
https://urldefense.com/v3/__https:/eudevdays.eu/__;!!DOxrgLBm!BW-F-OGT7EISCGuClLxyU0gIfEk_OzYmSOUZpyLdMWHO6P8OBp2l0D4bDsqShE6DGdhjCz2hIc80fTnpq2gEcPckhAYk%24
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_22_3032_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_22_3032_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_22_3032_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3032/MEX_22_3032_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2982/IP_22_2982_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_2982/IP_22_2982_EN.pdf
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49. Παγκόσμια αντίδραση στη νόσο COVID-19 και πέραν αυτής: Η Επιτροπή αυξάνει τη 
χρηματοδότηση για τη διάθεση των εμβολίων στην Αφρική 

Βρυξέλλες,  12 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την 
επιτάχυνση της διάθεσης και της χρήσης εμβολίων και άλλων εργαλείων κατά της νόσου COVID-
19 στην Αφρική, με επιπλέον στήριξη, ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή προβλέπει επίσης 
συνεισφορά ύψους 427 εκατ. ευρώ (450 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) στο Ταμείο Διεθνούς Ετοιμότητας 
Έναντι Πανδημιών για τη στήριξη των προσπαθειών πρόληψης και καλύτερης αντιμετώπισης 
μελλοντικών πανδημιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3035/IP_22_30
35_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν 
ΕΕ-Αφρική: Δέσμη επενδυτικών μέτρων της Global Gateway – Υγεία 
Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 
Θεματολόγιο ΕΕ-ΗΠΑ για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πανδημίας 
Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν και του προέδρου Μπάιντεν επ' ευκαιρία της δεύτερης 
παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη νόσο COVID-19 
________________________________________________________________________________ 

50. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε 
σχετικά με νέους κανόνες για την κυβερνοασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών 

Βρυξέλλες,  13 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ επί της οδηγίας σχετικά με μέτρα 
για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία NIS 2), την οποία 
πρότεινε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2985/IP_22_29
85_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια 
Ενημερωτικό δελτίο για την πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (αναθεωρημένη οδηγία NIS) 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3035/IP_22_3035_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3035/IP_22_3035_EL.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/preview/https:%2F%2Feuc-vod.fl.freecaster.net%2F05%2F224825%2FLR_I224825EN1W.mp4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_870
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_4846
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3050
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-directive-measures-high-common-level-cybersecurity-across-union
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2985/IP_22_2985_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2985/IP_22_2985_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696980
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697104
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697104
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2392
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2392
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51. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Έκθεση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι τα δικαιώματα των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης προστατεύονται επαρκώς, 
αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις 
  
Βρυξέλλες,  13 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο 
της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, καθώς και εκτίμηση επιπτώσεων 
εφόσον συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την έκδοσή της. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η οδηγία 
εξασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των ασθενών στην ΕΕ όταν νοσηλεύονται σε άλλη χώρα της ΕΕ 
και προβλέπει μερική ή πλήρη επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 
Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι η οδηγία θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της πολύ 
μεγάλης συσσώρευσης μη επειγουσών συνήθων θεραπειών, οι οποίες αναβλήθηκαν λόγω της 
πανδημίας COVID-19, κινητοποιώντας σε διασυνοριακό επίπεδο τις ικανότητες υγειονομικής 
περίθαλψης που ενδεχομένως δεν χρησιμοποιούνται. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_
22_3066_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Αστυνομική συνεργασία: Η Επιτροπή προτείνει την υπογραφή και τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας με τη Νέα Ζηλανδία 
  
Βρυξέλλες,  13 Μαΐου 2022 
 
Η Επιτροπή εξέδωσε δύο προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου για την υπογραφή και τη 
σύναψη συμφωνίας που θα επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ 
της Europol και της Νέας Ζηλανδίας.  
Όταν οι προτάσεις εγκριθούν από το Συμβούλιο, η συμφωνία θα διαβιβαστεί προς έγκριση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_
22_3066_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Χρηματοοικονομική τεχνολογία: Η Επιτροπή προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Fintech 
Challenge for Ukraine» 
  
Βρυξέλλες,  13 Μαΐου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει τηλεδιάσκεψη με την οποία θα εγκαινιάσει τον διαγωνισμό 
«Fintech Challenge for Ukraine».  
Ο διεθνής διαγωνισμός προγραμματισμού θα λάβει χώρα διαδικτυακά τον Ιούνιο του 2022. 
Εταιρείες και ιδιώτες από όλο τον κόσμο καλούνται να αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις που θα 
βοηθήσουν τους Ουκρανούς στην καθημερινή τους ζωή, θα επιτρέψουν την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και θα στηρίξουν την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Ο διαγωνισμός 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposals-council-decisions-europol-agreement-new-zealand_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
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«Fintech Challenge for Ukraine» θα περιλαμβάνει εργαστήρια ιδεών και έναν μαραθώνιο 
προγραμματισμού για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για συγκεκριμένο πρόβλημα.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_
22_3066_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της διάσκεψης.  
________________________________________________________________________________ 
 
54. Ουκρανία: Η ΕΕ εντείνει τη στήριξη προς τους επιζώντες σεξουαλικής και έμφυλης βίας 
  
Βρυξέλλες,  13 Μαΐου 2022 
 
Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 1,5 εκατ. ευρώ σε ένα ειδικό έργο στήριξης του Ταμείου 
των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), με στόχο την παροχή υπηρεσιών σεξουαλικής 
και παραγωγικής υγείας σε γυναίκες και κορίτσια στην Ουκρανία. Η χρηματοδότηση θα αφορά 
βασικές προμήθειες και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων κιτ έκτακτης ανάγκης για εγκύους. 
Επιπλέον, θα δημιουργηθούν δύο κινητές μονάδες υγειονομικής περίθαλψης για επείγουσα 
περίθαλψη τοκετού και νεογνών. Η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της συνολικής 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ ύψους 243 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του πολέμου της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και έρχεται να προστεθεί στη βοήθεια σε είδος που παρέχεται στη 
χώρα μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_
22_3066_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Αστρονόμοι που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αποκαλύπτουν την πρώτη εικόνα της 
μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία μας. 
  
Βρυξέλλες,  13 Μαΐου 2022 
 
Αστρονόμοι, των οποίων η έρευνα επιδοτείται από την ΕΕ, αποκάλυψαν την πρώτη εικόνα της 
υπερμεγέθους μαύρης τρύπας που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία μας.  
Η εικόνα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη φύση αυτών των κολοσσών, οι οποίοι σύμφωνα 
με τη θεωρία απαντούν στο κέντρο των περισσότερων γαλαξιών, ενώ επιβεβαιώνει για άλλη μια 
φορά τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Η εικόνα δημιουργήθηκε σε πρωτοφανή 
ανάλυση από την παγκόσμια επιστημονική πρωτοβουλία Event Horizon Telescope (EHT), στην 
οποία καίριο ρόλο έπαιξαν επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (ΕΣΕ). Στο παρελθόν, οι ερευνητές είχαν παρατηρήσει αστέρια που κινούνταν σε τροχιά 
γύρω από ένα αόρατο, συμπαγές και τεράστιας μάζας αντικείμενο στο κέντρο του Γαλαξία μας 
και υποψιάζονταν την ύπαρξη μιας μαύρης τρύπας.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_
22_3066_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/finance-220516-fintech-challenge-ukraine_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
https://eventhorizontelescope.org/
https://eventhorizontelescope.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3066/MEX_22_3066_EN.pdf
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56. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εξασφαλίζει συμφωνία με την BioNTech-Pfizer με την οποία 
προσαρμόζονται τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης στις ανάγκες των κρατών μελών 

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φαρμακευτικές εταιρείες που αναπτύσσουν εμβόλια, BioNTech και 
Pfizer, κατέληξαν σε συμφωνία ώστε να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες των κρατών μελών για 
εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 τους προσεχείς μήνες. Με τον τρόπο αυτόν, θα εξασφαλιστεί 
ότι τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στα εμβόλια όταν τα χρειάζονται —συμπεριλαμβανομένων 
των εμβολίων που είναι προσαρμοσμένα σε μελλοντικές παραλλαγές, εφόσον λάβουν άδεια 
κυκλοφορίας—, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιεσδήποτε επιδημιολογικές εξελίξεις 
αργότερα εντός του τρέχοντος έτους και να συνεχίσουν να στηρίζουν τις χώρες-εταίρους σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3067/IP_22_30
67_EL.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία αδειοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο: Μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
Ενημερωτικό δελτίο: Το σημερινό χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

57. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2022: Η ρωσική εισβολή δοκιμάζει την οικονομική 
ανθεκτικότητα της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2022 

Οι προοπτικές για την οικονομία της ΕΕ πριν από το ξέσπασμα του πολέμου προέβλεπαν μια 
παρατεταμένη και ισχυρή επέκταση. Ωστόσο, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιούργησε 
νέες προκλήσεις, τη στιγμή ακριβώς που η Ένωση ανέκαμπτε από τις οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας. Ασκώντας περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, 
προκαλώντας νέες διαταραχές του εφοδιασμού και αυξάνοντας την αβεβαιότητα, ο πόλεμος 
επιδεινώνει τις προϋπάρχουσες αντιξοότητες για την ανάπτυξη, οι οποίες, σύμφωνα με 
προηγούμενες εκτιμήσεις, αναμενόταν να υποχωρήσουν. Το γεγονός αυτό οδήγησε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προοπτικές ανάπτυξης της ΕΕ και 
προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3070/IP_22_30
70_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3067/IP_22_3067_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3067/IP_22_3067_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3070/IP_22_3070_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3070/IP_22_3070_EL.pdf
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-
forecasts/economic-performance-country/greece/economic-forecast-greece_en 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2022 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο ιΤζεντιλόνι στο Twitter: @PaoloGentiloni 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη των επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη 
 

Βρυξέλλες,  16 Μαΐου 2022 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ που αποσκοπεί στην 
παροχή στήριξης των επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη. 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/el/ip_22_2703/IP_22_27
03_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. 
________________________________________________________________________________ 
 

59. Η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση βασικών κανόνων για τη διαχείριση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ 
 

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2022 
 

Η Επιτροπή πρότεινε στοχευμένες προσαρμογές των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που είναι γνωστοί ως δημοσιονομικός κανονισμός. 
Η πρόταση έχει ως κύριο στόχο την ευθυγράμμιση των υφιστάμενων κανόνων με τον τρέχοντα 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027 και την επίτευξη περαιτέρω βελτίωσης 
στα ήδη ισχύοντα πολύ υψηλά πρότυπα των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, για την ανάπτυξη 
πιο διαφανούς, καλύτερα προστατευμένου και πιο ευέλικτου προϋπολογισμού της Ένωσης. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3023/IP_22_30
23_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Πρόταση της Επιτροπής 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 Δημοσιονομικό γλωσσάριο 
 Πώς δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
 Νομοθεσία της ΕΕ για τον προϋπολογισμό 
 Προϋπολογισμός της ΕΕ on line 

________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/greece/economic-forecast-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/greece/economic-forecast-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2703/IP_22_2703_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2703/IP_22_2703_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3023/IP_22_3023_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3023/IP_22_3023_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-regulation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_3030
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/eu-budget-glossary-2019_en.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/expenditure_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/budget-law_en
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm
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60. Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ: ενισχύουμε την ανανεωμένη εταιρική μας 
σχέση σε ταραχώδεις καιρούς 

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2022 

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν εκ νέου τη στενή τους συνεργασία για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων εμπορικών και τεχνολογικών προκλήσεων σύμφωνα με την κοινή τους δέσμευση για 
τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη δεύτερη υπουργική 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (ΣΕΤ) στο Παρίσι, αμφότερα τα μέρη 
τόνισαν εκ νέου τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει το ΣΕΤ στην ανανεωμένη διατλαντική 
εταιρική σχέση, η οποία ήδη εξυπηρέτησε τον συντονισμό των κοινών μέτρων που λαμβάνουν η 
ΕΕ και οι ΗΠΑ έναντι της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3034/IP_22_30
34_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή δήλωση του ΣΕΤ στο Paris-Saclay 
Ενημερωτικός κόμβος του ΣΕΤ 
Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο του ΣΕΤ στο Paris-Saclay 
Αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο του ΣΕΤ στο Paris-Saclay 
 
Προηγούμενες συνεδριάσεις του ΣΕΤ και χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη σύσταση του ΣΕΤ από ΕΕ και ΗΠΑ 
Ενημερωτικό δελτίο για την εναρκτήρια συνεδρίαση του ΣΕΤ 
Εναρκτήρια κοινή δήλωση του ΣΕΤ 
Πλατφόρμα TTC Futurium 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Η Επιτροπή εγκαινιάζει τηλεφωνική γραμμή βοήθειας όσων εγκαταλείπουν την Ουκρανία 
λόγω του πολέμου 
  
Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή εγκαινίασε ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στα ουκρανικά και στα ρωσικά για 
την παροχή πληροφοριών και βοήθειας σε όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική 
εισβολή της Ουκρανίας. Από τα τέλη Μαρτίου, η Επιτροπή, μέσω του κέντρου επικοινωνίας 
Europe Direct, απαντά γραπτώς σε ερωτήσεις στην ουκρανική και στη ρωσική γλώσσα. Η 
υπηρεσία αυτή είναι πλέον διαθέσιμη και τηλεφωνικά. Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας έχει 
στόχο να βοηθήσει τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία, απαντώντας στις ερωτήσεις τους 
και παρέχοντας ευρύ φάσμα πρακτικών και χρήσιμων πληροφοριών, π.χ. σχετικά με τις συνθήκες 
εισόδου και μετακίνησης στην ΕΕ και την πρόσβαση σε δικαιώματα και ευκαιρίες, όπως η 
εκπαίδευση, η απασχόληση ή η υγειονομική περίθαλψη. 
 
Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας είναι διαθέσιμη στην ουκρανική και τη ρωσική γλώσσα εντός της 
ΕΕ, όπου η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11, καθώς και από χώρες 
εκτός ΕΕ στον αριθμό + 32 22 99 96 96, για τον οποίο ισχύουν κανονικές διεθνείς χρεώσεις. Η 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3034/IP_22_3034_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3034/IP_22_3034_EL.pdf
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/14bf0332-62ee-411b-8c74-bea38cd79efb/details
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-us-trade-and-technology-council_en
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/7d058afe-ec83-4b8c-ac36-873c7d9c615a/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/e7337222-a970-4355-b4cd-0c89f4f1f148/details
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2990
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159846.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/statement_21_4951
https://futurium.ec.europa.eu/en/EU-US-TTC?language=el
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
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τηλεφωνική γραμμή βοήθειας παρέχει και δωρεάν υπηρεσία επιστροφής κλήσεων. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του κέντρου επικοινωνίας Europe Direct στα 
αγγλικά, ουκρανικά και τα ρωσικά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3105/MEX_
22_3105_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Έναρξη του 7ου ετήσιου φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ για την 
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου 
  
Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2022 

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα εγκαινιάζει το 7ο ετήσιο φόρουμ της 
Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR), 
το οποίο πραγματοποιείται στα Τίρανα υπό την αλβανική προεδρία της EUSAIR. Το διήμερο 
φόρουμ θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις της ενεργειακής ασφάλειας και της 
κλιματικής αλλαγής, στις πολιτικές μεταφορών, στις επενδυτικές ευκαιρίες στη μακροπεριφέρεια 
Αδριατικής-Ιονίου και στον τρόπο διευκόλυνσης της διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3105/MEX_
22_3105_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
63. Το Οικονομικό Φόρουμ των Βρυξελλών 2022 εστιάζει στην οικονομία της επόμενης γενιάς 
  
Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2022  

Το Οικονομικό Φόρουμ των Βρυξελλών, η ετήσια οικονομική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαΐου 2022. Επί πάνω από 20 χρόνια, στο Φόρουμ 
συμμετέχουν υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί, 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και επικεφαλής επιχειρήσεων, οι οποίοι ταυτοποιούν τις 
σημαντικότερες προκλήσεις και συζητούν τις προτεραιότητες των πολιτικών για την ευρωπαϊκή 
οικονομία. Επ' αφορμή του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, το φετινό Φόρουμ θα εστιάσει 
στη μορφή που θα πρέπει να αποκτήσει η οικονομία της επόμενης γενιάς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3105/MEX_
22_3105_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

64. Τα πρώτα κράτη μέλη δεσμεύουν περίπου 270 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας ALMA 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2022 

Τα πρώτα κράτη μέλη έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να υλοποιήσουν τη νέα πρωτοβουλία 
της Επιτροπής ALMA («Aim, Learn, Master, Achieve» - στοχεύω, μαθαίνω, κατακτώ, επιτυγχάνω) 

https://european-union.europa.eu/contact-eu_en
https://european-union.europa.eu/contact-eu_uk
https://european-union.europa.eu/contact-eu_ru
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3105/MEX_22_3105_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3105/MEX_22_3105_EN.pdf
https://www.adriatic-ionian.eu/
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_22_3105/MEX_22_3105_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3105/MEX_22_3105_EN.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/bef2022/
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3105/MEX_22_3105_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3105/MEX_22_3105_EN.pdf
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που έχει σκοπό να βοηθήσει τους μειονεκτούντες νέους να βρουν τον δρόμο τους προς την 
αγορά εργασίας ή την περαιτέρω εκπαίδευση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3083/IP_22_30
83_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) 
Είδηση: «Οι χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να κάνουν την πρωτοβουλία ALMA πραγματικότητα» 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 
________________________________________________________________________________ 

65. Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία: 63 περιφέρειες, επτά πόλεις και τέσσερα 
κράτη μέλη επιλέχθηκαν για την πιλοτική δράση 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τις 63 περιφέρειες, τις επτά πόλεις και τα τέσσερα κράτη μέλη που 
επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου «Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία», 
μιας πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών. Οι 
συμμετέχοντες στην πιλοτική δράση είναι διατεθειμένοι να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και να 
αναπτύξουν και να δοκιμάσουν από κοινού εργαλεία που επιτρέπουν την κινητοποίηση 
πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης και την προώθηση πολιτικών, καθώς και τη σύνδεση 
περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων με πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον πράσινο και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3008/IP_22_30
08_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία — Πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης 
Ιστότοπος της επιτροπής SEDEC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών   
Εγχειρίδιο συμπράξεων για την περιφερειακή καινοτομία  
Χάρτες των συμμετεχόντων στην πρόσκληση 
________________________________________________________________________________ 
 
66. Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης της Επιτροπής θα βοηθήσει εννέα κράτη μέλη να 
υποδεχθούν και να στηρίξουν ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω του 
πολέμου 
  
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2022  

Η Επιτροπή θα προσφέρει τεχνική γνώση που θα βοηθήσει εννέα κράτη μέλη να υποδεχθούν 
ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω του πολέμου. Τα κράτη μέλη που έχουν 
υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη στήριξη εντός των επόμενων μηνών. Πρόκειται για το 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3083/IP_22_3083_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3083/IP_22_3083_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10256&furtherNews=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3008/IP_22_3008_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3008/IP_22_3008_EL.pdf
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/sedec.aspx
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri-playbook
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri-map
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Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και 
τη Σλοβακία.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3126/MEX_
22_3126_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 
67. Ισότητα: Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας 2022 
  
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2022  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμά τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας, της 
Αμφιφοβίας και της Ιντερφοβίας (IDAHOT), η οποία στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει σχετικά με 
τις διακρίσεις και τη βία που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι 
αμφιφυλόφιλοι, οι τρανς, τα μη δυϊκά ως προς το φύλο άτομα, οι ίντερσεξ και οι κουίρ (ΛΟΑΤΚΙ). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3126/MEX_
22_3126_EN.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες» (CERV) είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en 
Για να γιορτάσουν τη σημερινή ευκαιρία, τα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής στο κτίριο 
Berlaymont φωτίστηκαν στα χρώματα της σημαίας του ουράνιου τόξου. Φωτογραφίες είναι 
διαθέσιμες εδώ. 
Η δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Τζουζέπ Μπορέλ σχετικά με την IDAHOT, εξ ονόματος της 
ΕΕ, είναι διαθέσιμη εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
68. Δεκαπέντε ταινίες που έχουν λάβει στήριξη από την ΕΕ στο φετινό Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου των Καννών 
  

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2022  

Ξεκίνησε το 75ο Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο θα διαρκέσει ως τις 28 Μαΐου. Στο φεστιβάλ θα 
προβληθούν 15 ταινίες που έχουν λάβει στήριξη από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη - 
MEDIA. Τρεις από αυτές θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Φοίνικα.  
Πρόκειται για τις ταινίες «Triangle of Sadness» του Ruben Östlund, «Boy from Heaven » του Tarik 
Saleh και «Tourment sur les îles» του Albert Serra.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3126/MEX_
22_3126_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες εδώ στις 20 Μαΐου 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ :  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/fifteen-
eu-supported-films-will-be-present-festival-de-cannes-2022 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3126/MEX_22_3126_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3126/MEX_22_3126_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3126/MEX_22_3126_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3126/MEX_22_3126_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/05/16/international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia-17-may-2022-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=International+Day+Against+Homophobia%2c+Transphobia+and+Biphobia%2c+17+May+2022:+Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+European+Union
https://www.festival-cannes.com/fr/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://culture.ec.europa.eu/el/funding-creative-europe/dimioyrgiki-eyropi-skelos-media
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3126/MEX_22_3126_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3126/MEX_22_3126_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/eff-cannes-2022-fostering-europes-cultural-autonomy-through-investment-and-ip-exploitation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/fifteen-eu-supported-films-will-be-present-festival-de-cannes-2022
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/fifteen-eu-supported-films-will-be-present-festival-de-cannes-2022
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/fifteen-eu-supported-films-will-be-present-festival-de-cannes-2022
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69. REPowerEU: ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα 
και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο REPowerEU, την απάντησή της στις δυσχέρειες και 
τη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης επείγει για δύο 
λόγους: τερματισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως οικονομικό και πολιτικό όπλο και κοστίζουν στους Ευρωπαίους 
φορολογούμενους σχεδόν 100 δισ. ευρώ ετησίως, και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. 
Ενεργώντας ως Ένωση, η Ευρώπη μπορεί να καταργήσει σταδιακά την εξάρτησή της από τα 
ρωσικά ορυκτά καύσιμα με ταχύτερο ρυθμό. Το 85 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο το συντομότερο δυνατόν για να 
στηρίξει την Ουκρανία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3131/IP_22_31
31_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση REPowerEU 
Παραρτήματα της ανακοίνωσης REPowerEU 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Επενδυτικές ανάγκες, πρόγραμμα επιτάχυνσης 
της χρήσης υδρογόνου και σχέδιο βιομεθανίου 
Ανακοίνωση της ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας 
Εξωτερική ενεργειακή στρατηγική δέσμευσης της ΕΕ 
Στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια 
Τροποποιήσεις των οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων και για την ενεργειακή απόδοση 
Σύσταση σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας 
Καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας   
Κανονισμός για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με τα κεφάλαια REPowerEU στα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας 
Καθοδήγηση σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του REPowerEU 
Ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το REPowerEU 
Ενημερωτικό δελτίο για τις δράσεις REPowerEU 
Ενημερωτικό δελτίο για τη χρηματοδότηση του REPowerEU 
Ενημερωτικό δελτίο για την εξωτερική ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο για την εξοικονόμηση ενέργειας 
Ενημερωτικό δελτίο για την καθαρή ενέργεια 
Ενημερωτικό δελτίο για την καθαρή βιομηχανία 
Βίντεο REPowerEU 
________________________________________________________________________________ 

https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3131/IP_22_3131_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3131/IP_22_3131_EL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en
https://energy.ec.europa.eu/annexes-repowereu-plan_en
https://energy.ec.europa.eu/implementing-repowereu-plan-swd_en
https://energy.ec.europa.eu/implementing-repowereu-plan-swd_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-eu-save-energy-com2022240_en
https://energy.ec.europa.eu/joint-communication-eu-external-energy-engagement-join202223_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-eu-solar-strategy-com2022149_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-amend-directive-res-promotion-and-epbd-com2022222_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-amend-directive-res-promotion-and-epbd-com2022222_en
https://energy.ec.europa.eu/recommendation-speeding-permit-granting-and-ppas-com20223219_en
https://energy.ec.europa.eu/recommendation-speeding-permit-granting-and-ppas-com20223219_en
https://energy.ec.europa.eu/speeding-permit-granting-and-ppas-swd2022149151_en
https://energy.ec.europa.eu/speeding-permit-granting-and-ppas-swd2022149151_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-european-parliament-and-council-amending-regulation-eu-2021-241-regards-repowereu-chapters-recovery-and-resilience-plans-and-amending-regulation-2021-1060-2021-2115-2003-87-ec-2015-1814_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-european-parliament-and-council-amending-regulation-eu-2021-241-regards-repowereu-chapters-recovery-and-resilience-plans-and-amending-regulation-2021-1060-2021-2115-2003-87-ec-2015-1814_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-guidance-recovery-and-resilience-plans-context-repowereu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3132
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3133
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3135
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3137
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3138
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3119
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-225403
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70. Τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας των πλέον ευάλωτων, 
ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών 

Marrakesh, 18 Μαΐου 2022 

 Οι αρμόδιοι για την απασχόληση και την εργασία υπουργοί της Ένωσης για τη Μεσόγειο 
συμφώνησαν σε κοινές δράσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης 
στις αγορές εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή. 

 Οι κυβερνήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των γυναικών 
στις κοινωνίες και τις οικονομίες τους. Τόνισαν επίσης την ανάγκη να συνεχιστεί η μέτρηση 
του αντικτύπου των πολιτικών για την αγορά εργασίας και συμφώνησαν να δρομολογήσουν 
μια «Κοινότητα Πρακτικών για την Απασχόληση των Νέων» με σκοπό την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών. 

 Η ΕΕ εγκαινίασε την περιφερειακή πρωτοβουλία «Θέσεις εργασίας μέσω του εμπορίου και 
των επενδύσεων στη Νότια Γειτονία» της «Ομάδας Ευρώπη». Με την ευκαιρία αυτή, η 
Γερμανία και η Ισπανία εγκαινίασαν έναν κόμβο της ΕγΜ για την απασχόληση, το εμπόριο 
και τις επενδύσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3087/IP_22_30
87_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Υπουργική δήλωση για την απασχόληση και την εργασία 
Πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία της Επιτροπής με την ΕγΜ για τις πολιτικές απασχόλησης 
________________________________________________________________________________ 

71. Ουκρανία: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια για την άμεση αντίδραση της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας και την πιο μακροπρόθεσμη 
ανασυγκρότησή της 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή παρουσίασε σχέδια σε ανακοίνωση για την άμεση αντίδραση της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας, καθώς και το πιο μακροπρόθεσμο 
πλαίσιο ανασυγκρότησής της. Η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της έκκλησης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία μέσω 
ειδικής προσπάθειας υπό την ηγεσία της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3121/IP_22_31
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: Αρωγή και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3087/IP_22_3087_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3087/IP_22_3087_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25608&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=87&intPageId=5114#ufm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3121/IP_22_3121_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3121/IP_22_3121_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/ukraine-relief-and-reconstruction_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3169
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72. Η ΕΕ εντείνει τη δράση της για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της αμυντικής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ: προς ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές 
προμήθειες 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2022 

Ανταποκρινόμενοι στο έργο που τους ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδο 
κορυφής των Βερσαλλιών, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος παρουσιάζουν ανάλυση των 
επενδυτικών κενών στον τομέα της άμυνας και προτείνουν περαιτέρω μέτρα και δράσεις που 
απαιτούνται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα 
της άμυνας. Η απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στην ευρωπαϊκή άμυνα, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από τα κράτη 
μέλη. Με τη σημερινή κοινή ανακοίνωση, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος έχουν ως στόχο 
να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επενδύσουν από κοινού, καλύτερα και με ευρωπαϊκό τρόπο. 
Ανταποκρίνονται επίσης στην έκκληση που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης για ισχυρότερη δράση της ΕΕ στον τομέα της άμυνας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3143/IP_22_31
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ανάλυση των επενδυτικών κενών στον τομέα της άμυνας και τη 
μελλοντική πορεία 
Παράρτημα: Ανάλυση των επενδυτικών κενών στον τομέα της άμυνας και μελλοντική πορεία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος 
Δελτίο Τύπου: Υλικό επικοινωνίας του Φεβρουαρίου 
Στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 

73. Αγορές Ενέργειας: Η Επιτροπή παρουσιάζει βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης και 
επιλογές για μακροπρόθεσμες βελτιώσεις 

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2022 

Ανταποκρινόμενη σε αρκετούς μήνες εξαιρετικά υψηλών και ασταθών τιμών ενέργειας, η 
Επιτροπή καθορίζει μια σειρά πρόσθετων βραχυπρόθεσμων μέτρων για την καταπολέμηση των 
υψηλών τιμών ενέργειας και την αντιμετώπιση των πιθανών διαταραχών του εφοδιασμού από τη 
Ρωσία. Παρουσιάζει επίσης ορισμένους τομείς στους οποίους ο σχεδιασμός της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να βελτιωθεί, ώστε η αγορά αυτή να γίνει κατάλληλη για τη 
μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και πιο ανθεκτική στις κρίσεις των τιμών, να προστατεύει 
παράλληλα τους καταναλωτές και να παρέχει οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3140/IP_22_31
40_EL.pdf 
 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=The%20Versailles%20declaration%2C%2010%20and%2011%20March%202022
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=The%20Versailles%20declaration%2C%2010%20and%2011%20March%202022
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3143/IP_22_3143_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3143/IP_22_3143_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/join_2022_24_2_en_act_part1_v3_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/join_2022_24_2_en_act_part1_v3_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/join_2022_24_1_en_annexe_autre_acte_conjoint_cp_part1_v1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_3144
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3145
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/contributing-european-defence_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_924
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3140/IP_22_3140_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3140/IP_22_3140_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας και τις 
μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  
Ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες 
παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας και τις μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στον σχεδιασμό της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Η Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές για τη μείωση των υψηλών τιμών ενέργειας με από κοινού 
αγορές φυσικού αερίου και ελάχιστες υποχρεώσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου 
Ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις προσιτές τιμές ενέργειας 
________________________________________________________________________________ 
 
74. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η Επιτροπή θα διαθέσει 248 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
κρατών μελών που υποδέχονται όσους εγκαταλείπουν τη χώρα λόγω του πολέμου 
  
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει 248 εκατ. ευρώ σε 5 κράτη μέλη που έχουν επηρεαστεί 
περισσότερο από την έναρξη του πολέμου, φιλοξενώντας μεγάλο αριθμό προσφύγων. Τα 
χρήματα προορίζονται για τη στήριξη των συστημάτων υποδοχής και διαχείρισης των συνόρων.  
Η απόφαση έρχεται κατόπιν της παγκόσμιας εκδήλωσης χορηγών της 9ης Απριλίου με τίτλο 
«Stand Up for Ukraine», στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή δέσμευσε ποσό ύψους 400 εκατ. 
ευρώ για τη στήριξη των προσφύγων από την Ουκρανία στα κράτη μέλη που επηρεάζονται 
περισσότερο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3171/MEX_
22_3171_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
75. DiscoverEU: 35.000 νέοι αποκτούν ταξιδιωτικό πάσο στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του 
2022 
  
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2022  

Με τον πρώτο γύρο του προγράμματος DiscoverEU στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 
35.000 άτομα ηλικίας 18 ετών επελέγησαν για να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη. Από φέτος, 
μάλιστα, το DiscoverEU εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus +. Με την αλλαγή αυτή και χάρη 
στην έκτακτη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 
2022, μέσα στο 2022 θα δοθούν συνολικά 70.000 ταξιδιωτικά πάσα. Για πρώτη φορά, νέοι και 
νέες από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την 
Τουρκία μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση, καθώς οι χώρες αυτές συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
Erasmus+. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3171/MEX_
22_3171_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://energy.ec.europa.eu/communication-electricity-market-design-com2022236_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-electricity-market-design-com2022236_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3141
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3141
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3141
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1936
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1936
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3171/MEX_22_3171_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3171/MEX_22_3171_EN.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0319_youth_2022-05_discovereu_factsheet.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3171/MEX_22_3171_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3171/MEX_22_3171_EN.pdf
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76. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας 
 

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022 
 

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την 
Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη 
Φινλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα που ισχύουν για 
ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις [οδηγία (ΕΕ) 2019/789]. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2692/IP_22_26
92_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Διαδικασία επί παραβάσει 
Πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων 
________________________________________________________________________________ 
 
77. Κράτη μέλη, εργαζόμενοι και εργοδότες συμφωνούν ως προς την ανάγκη αναγνώρισης της 
COVID-19 ως επαγγελματικής ασθένειας 
 

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022 
 

Κράτη μέλη, εργαζόμενοι και εργοδότες, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής της ΕΕ για 
την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας (ACSH), κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την 
ανάγκη να αναγνωριστεί η COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια στον τομέα της υγείας, της 
κοινωνικής πρόνοιας και της παροχής κατ' οίκον βοήθειας και, στο πλαίσιο της πανδημίας, σε 
τομείς δραστηριοτήτων με αποδεδειγμένο κίνδυνο λοίμωξης, και υποστήριξαν την 
επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου επαγγελματικών ασθενειών. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3117/IP_22_31
17_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Τελική γνωμοδότηση της ACSH 
Σύσταση 2003/670/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τον ευρωπαϊκό 
κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών 
Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-
2027 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη στήριξη της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία   
Ακολουθήστε τον κ. Νικολά Σμιτ στο Facebook και στο Twitter 
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις 
κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
________________________________________________________________________________ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0789&qid=1652439703994
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2692/IP_22_2692_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2692/IP_22_2692_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/copyright-reform-questions-and-answers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3117/IP_22_3117_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3117/IP_22_3117_EL.pdf
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/8b6918ae-94ff-4af7-9444-e50a8b86e9c1/details
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32003H0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32003H0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0323
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=el
https://www.facebook.com/nicolasschmit.lu/
https://twitter.com/nicolasschmiteu
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
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78. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων για την πράσινη μετάβαση: Η Επιτροπή 
ανακοινώνει τους 12 νικητές των βραβείων αριστείας ΕΕΚ 

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022 

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται σε όλη την Ευρώπη, αλλά 
και πέραν αυτής, από τις 16 έως τις 20 Μαΐου. Διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και παρέχει την ευκαιρία να επιβραβευθούν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους 
συμμετέχουν ― από τοπικές, εθνικές και περιφερειακές αρχές, σε σπουδαστές, διδακτικό 
προσωπικό και οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης ― να επιδείξουν τα οφέλη που 
προσφέρει η ΕΕΚ στους νέους αλλά και στους ενηλίκους. Το θέμα της φετινής, έκτης, χρονιάς των 
βραβείων είναι η «ΕΕΚ και η πράσινη μετάβαση», με σκοπό να στηριχθούν οι πολίτες στην 
απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3163/IP_22_31
63_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
Πλήρης επισκόπηση όλων των υποψηφίων για την απονομή του βραβείου 
Ιστότοπος της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2022  
________________________________________________________________________________ 

79. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2022: Δέκα χρόνια 
παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης 

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης 2022, τη δέκατη έκδοση μιας καθιερωμένης ετήσιας επισκόπησης που παρέχει 
συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία των 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη. Για πρώτη φορά, ο φετινός πίνακας 
αποτελεσμάτων περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και για την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη, ενώ έχει ενισχυμένη επιχειρηματική διάσταση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3146/IP_22_31
46_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2022 
Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2022: Ενημερωτικό δελτίο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 503 — Αντίληψη του ευρέος κοινού για την ανεξαρτησία των εθνικών 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στην ΕΕ 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3163/IP_22_3163_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3163/IP_22_3163_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards/nominees-2022_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2022_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3146/IP_22_3146_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3146/IP_22_3146_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2022_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-eu-justice-scoreboard-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3147
https://ec.europa.eu/info/flash-eurobarometer-503-perceived-independence-national-justice-systems-eu-among-general-public_en
https://ec.europa.eu/info/flash-eurobarometer-503-perceived-independence-national-justice-systems-eu-among-general-public_en
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Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 504 — Αντίληψη των επιχειρήσεων για την ανεξαρτησία των εθνικών 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στην ΕΕ 
Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου 
Ενημερωτικό δελτίο: Εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου 
Ιστότοπος του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 
________________________________________________________________________________ 

80. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης 2022 

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης 2022, ο οποίος παρέχει συγκριτική επισκόπηση όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης 
στα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται ήδη για τη δέκατη έκδοση, γεγονός που επιτρέπει να 
αποτυπωθεί η εξέλιξη που έχει σημειωθεί στο μεσοδιάστημα και στις τρεις παραμέτρους της 
αποτελεσματικής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3147/QAN
DA_22_3147_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2022 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 
2022 
________________________________________________________________________________ 

81. Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 94 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_2548/INF_22_
2548_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/info/flash-eurobarometer-504-perceived-independence-national-justice-systems-eu-among-companies_en
https://ec.europa.eu/info/flash-eurobarometer-504-perceived-independence-national-justice-systems-eu-among-companies_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters_el
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ruleoflaw2021_toolbox_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3147/QANDA_22_3147_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3147/QANDA_22_3147_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3148
https://ec.europa.eu/info/files/2022-eu-justice-scoreboard-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-eu-justice-scoreboard-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_2548/INF_22_2548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_2548/INF_22_2548_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
________________________________________________________________________________ 
 
82. Στην Ελλάδα το βραβείο Natura 2000 για την προστασία χερσαίων εκτάσεων 
  
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022  

Επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από τη δημιουργία του δικτύου Natura 2000, ο Επίτροπος 
Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους ανακοίνωσε τους νικητές των 
βραβείων Natura 2000. Βραβεύτηκαν έξι έργα από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την 
Πορτογαλία, την Ισπανία και ένα διασυνοριακό έργο στη Γερμανία, την Αυστρία, το 
Λουξεμβούργο και την Ελβετία.  
  
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση : 
https://ec.europa.eu/environment/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award/current-
edition/adaptation-eleonoras-falcon-climate-change_en 
________________________________________________________________________________ 
 
83. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης για 
ενίσχυση της εντολής της Eurojust 
  
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της εντολής της 
Eurojust να συλλέγει και να διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία για εγκλήματα πολέμου. Κατόπιν της 
χθεσινής προσωρινής συμφωνίας των πρέσβεων της ΕΕ, εναπόκειται πλέον στους υπουργούς της 
ΕΕ να εγκρίνουν επίσημα τον τροποποιημένο κανονισμό της Eurojust προτού τεθεί σε ισχύ τον 
Ιούνιο. 
 

Το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3180/IP_22_31
80_EN.pdf 
 
και το ενημερωτικό δελτίο : 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eurojust_evidences_factsheet-final.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
84. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας επί των νέων κανόνων που 
διασφαλίζουν την αποθήκευση φυσικού αερίου για τον χειμώνα 
  
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022  

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ επί της νομοθετικής πρότασης, την 
οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2022 για ελάχιστες υποχρεώσεις αποθήκευσης 
φυσικού αερίου. Εν μέσω του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, οι νέοι κανόνες θα 
εγγυώνται την ασφάλεια του χειμερινού ενεργειακού εφοδιασμού σε όλη την ΕΕ.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/environment/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award/current-edition/adaptation-eleonoras-falcon-climate-change_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award/current-edition/adaptation-eleonoras-falcon-climate-change_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award/current-edition/adaptation-eleonoras-falcon-climate-change_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2549
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3180
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3180/IP_22_3180_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3180/IP_22_3180_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-russian-war-crimes-ukraine-reinforced-mandate-eurojust_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eurojust_evidences_factsheet-final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52022PC0135&qid=1649254861786
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1936
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Ήδη από φέτος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν επίπεδο αποθήκευσης φυσικού αερίου 
τουλάχιστον 80% έως την 1η Νοεμβρίου για να προστατευτούν έναντι πιθανών διακοπών του 
εφοδιασμού. Από το 2023, ο στόχος θα αυξηθεί στο 90% της πλήρους δυναμικότητας 
αποθήκευσης φυσικού αερίου έως την 1η Νοεμβρίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3204/MEX_
22_3204_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

85. Τελωνειακή ένωση: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το νέο «Περιβάλλον 
ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία», ένα εργαλείο για τον εξορθολογισμό της ψηφιακής 
τελωνειακής συνεργασίας και τη διευκόλυνση του εμπορίου 
 

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
των συννομοθετών για τη νέα πρωτοβουλία Ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία, η οποία 
διευκολύνει τις διάφορες αρχές που συμμετέχουν στον τελωνισμό εμπορευμάτων να 
ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές πληροφορίες τις οποίες υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι. Στην 
επόμενη φάση, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τις απαιτούμενες τελωνειακές και 
κανονιστικές πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαμετακόμιση ή την εξαγωγή εμπορευμάτων 
μόνο μία φορά, μέσω ενιαίου σημείου εισόδου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3210/IP_22_32
10_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις προηγούμενες ερωτήσεις και απαντήσεις και το 
ενημερωτικό δελτίο που είχαμε ετοιμάσει. 
________________________________________________________________________________ 
 
86. Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Media Invest για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής 
βιομηχανίας 
  

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2022  
  

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Media Invest, ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την τόνωση της 
ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Με κονδύλια που προέρχονται από το InvestEU και 
το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη — MEDIA», το Media Invest αναμένεται να κινητοποιήσει 
επενδύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ σε περίοδο 7 ετών. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3222/MEX_
22_3222_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Media Invest μπορείτε να βρείτε στο σχετικό ενημερωτικό 
δελτίο : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-strategy-better-internet-kids-
bik-factsheet 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3204/MEX_22_3204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3204/MEX_22_3204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3210/IP_22_3210_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3210/IP_22_3210_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1969
https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/7b89fc83-ca16-4d20-96dd-34246249833a_en?filename=201028_single_window_factsheet.pdf
https://investeu.europa.eu/index_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/creative-europe-media
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3222/MEX_22_3222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3222/MEX_22_3222_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740382
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740382
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-strategy-better-internet-kids-bik-factsheet
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-strategy-better-internet-kids-bik-factsheet
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87. Η Επιτροπή στηρίζει τους γεωργούς της ΕΕ μέσω κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης και 
εντείνει την παρακολούθηση των γεωργικών αγορών 
  

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2022  
  

Η Επιτροπή πρότεινε ένα έκτακτο μέτρο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να καταβάλλουν ένα 
εφάπαξ κατ’ αποκοπή ποσό στους γεωργούς και τις επιχειρήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων 
που πλήττονται από τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των εισροών. Μόλις εγκριθεί από τους 
συννομοθέτες, το μέτρο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα κονδύλια ύψους έως και 5% του προϋπολογισμού τους του ΕΓΤΑΑ 
για τα έτη 2021-2022 για την άμεση εισοδηματική στήριξη γεωργών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, της εμπορίας ή της 
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3222/MEX_
22_3222_EN.pdf 
 

Σχετικό δελτίο Τύπου και ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, ενώ περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-
steps-its-monitoring-agricultural-markets-impacted-russias-invasion-ukraine-2022-may-20_en 
________________________________________________________________________________ 

88. Αυξημένη στήριξη των γεωργών της ΕΕ μέσω των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης 

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα έκτακτο μέτρο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
εφάπαξ ποσό στους γεωργούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που πλήττονται 
από σημαντικές αυξήσεις του κόστους των εισροών. Αυτές οι αυξήσεις των τιμών, ιδίως της 
ενέργειας, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών, διαταράσσουν τον γεωργικό τομέα και τις 
αγροτικές κοινότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ρευστότητας και 
ταμειακών ροών για τους γεωργούς και τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Με την 
άμεση αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων που αφορούν τις ταμειακές ροές, η οποία θα 
επιτρέψει την επιβίωσή τους, η στήριξη θα αντιμετωπίσει τις διαταραχές της αγοράς και, ως εκ 
τούτου, θα συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3170/IP_22_31
70_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει την παρακολούθηση των γεωργικών αγορών που επηρεάζονται 
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3222/MEX_22_3222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3222/MEX_22_3222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3170
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-tackling-food-security-affordability-challenges_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-steps-its-monitoring-agricultural-markets-impacted-russias-invasion-ukraine-2022-may-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-steps-its-monitoring-agricultural-markets-impacted-russias-invasion-ukraine-2022-may-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-steps-its-monitoring-agricultural-markets-impacted-russias-invasion-ukraine-2022-may-20_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3170/IP_22_3170_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3170/IP_22_3170_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/support-eafrd-in-response-to-russian-invasion-ukraine_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/support-eafrd-in-response-to-russian-invasion-ukraine_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/support-eafrd-in-response-to-russian-invasion-ukraine_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-steps-its-monitoring-agricultural-markets-impacted-russias-invasion-ukraine-2022-may-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-steps-its-monitoring-agricultural-markets-impacted-russias-invasion-ukraine-2022-may-20_en
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Πίνακας στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία σε 
επιλεγμένους γεωργικούς τομείς 
Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη στήριξη των 
γεωργών και των καταναλωτών της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο: Αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων επισιτιστικής ασφάλειας και 
οικονομικής προσιτότητας 
________________________________________________________________________________ 
 

89. Χονγκ Κονγκ: Η έκθεση της ΕΕ διαπιστώνει συνεχή επιδείνωση των θεμελιωδών ελευθεριών 
 

Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2022 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος υπέβαλαν έκθεση σχετικά με τις πολιτικές και 
οικονομικές εξελίξεις στην Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ. Η 23η ετήσια έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλύπτει τις εξελίξεις του 2021. 
Η έκθεση επισημαίνει ότι, το 2021, η αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» στο Χονγκ Κονγκ 
υπονομεύτηκε ακόμη περισσότερο από την εφαρμογή του νόμου περί εθνικής ασφάλειας (NSL). 
Η χρονιά ξεκίνησε με τη μαζική σύλληψη, στις αρχές Ιανουαρίου, 55 ακτιβιστών υπέρ της 
δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων επιφανείς πολιτικές προσωπικότητες, και έκλεισε με τις εκλογές 
για το Νομοθετικό Συμβούλιο που διεξήχθησαν στις 19 Δεκεμβρίου χωρίς τη συμμετοχή της 
αντιπολίτευσης. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3205/IP_22_32
05_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
24η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ειδική Διοικητική 
Περιοχή Χονγκ Κονγκ 
________________________________________________________________________________ 
 

90. Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Πολυμορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη: κοινή 
δήλωση του ύπατου εκπροσώπου / αντιπροέδρου κ. Μπορέλ και των Επιτρόπων κκ. Γκαμπριέλ 
και Ουρπιλάινεν 
 

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2022 
 

Η πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της. Είναι ζωτικής σημασίας να καλλιεργείται 
και να διαφυλάσσεται συνεχώς η πολιτιστική πολυμορφία για την προώθηση της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ειρήνης, της ευημερίας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. 
Η πολυμορφία αποτελεί μεγάλη δύναμη, αλλά είναι και εύθραυστη. Τους τελευταίους μήνες, 
έχουμε γίνει μάρτυρες της εσκεμμένης καταστροφής του ουκρανικού πολιτισμού, των θεσμών 
και της κληρονομιάς του από την αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας. Αντιδράσαμε 
γρήγορα για να συμβάλουμε στην προστασία της ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς 
και για να στηρίξουμε τη δημιουργική βιομηχανία της Ουκρανίας με διάφορα από τα μέτρα 
στήριξής μας. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3207/S
TATEMENT_22_3207_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/Ukraine/Ukraine.html
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/Ukraine/Ukraine.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-tackling-food-security-affordability-challenges_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-tackling-food-security-affordability-challenges_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3205/IP_22_3205_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3205/IP_22_3205_EL.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/hong-kong-annual-eu-report-political-and-economic-developments-2021_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/hong-kong-annual-eu-report-political-and-economic-developments-2021_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3207/STATEMENT_22_3207_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3207/STATEMENT_22_3207_EL.pdf
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91. Προστασία των ενωσιακών μεταφορών σε περιόδους κρίσης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εγκρίνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές 

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές με σκοπό την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των ενωσιακών μεταφορών σε περιόδους κρίσης. Το σχέδιο αντλεί διδάγματα 
από την πανδημία της COVID-19 και λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας 
των μεταφορών της ΕΕ από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. Και οι δύο κρίσεις έχουν επηρεάσει σοβαρά τη μεταφορά εμπορευμάτων και 
προσώπων, αλλά η ανθεκτικότητα του τομέα αυτού και ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των 
κρατών μελών ήταν καίριας σημασίας για την αντίδραση της ΕΕ σε αυτές τις προκλήσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2867/IP_22_28
67_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επικαιρότητα στον δικτυακό τόπο MOVE  
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές (PDF)   
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία λωρίδων αλληλεγγύης που θα βοηθήσουν την 
Ουκρανία να εξάγει γεωργικά προϊόντα 
________________________________________________________________________________ 

92. Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει έκθεση του 2022 σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2022 

Η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε το έγγραφο «Sustainable 
development in the European Union — 2022 monitoring report on progress towards the SDGs in a 
EU context» (Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Έκθεση παρακολούθησης της 
προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, 2022). Η έκθεση προσφέρει στατιστική 
επισκόπηση της προόδου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3212/IP_22_32
12_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Έκθεση παρακολούθησης της προόδου για την 
επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, 2022 
Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Επισκόπηση της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ 
στο πλαίσιο της ΕΕ 
Ψηφιακή έκδοση «SDGs & me» 
Εργαλείο απεικόνισης «SDG country scores» 
Άρθρα του ιστοτόπου Statistics Explained σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ 
Ειδική ενότητα για τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ 
Βάση δεδομένων για τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2867/IP_22_2867_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2867/IP_22_2867_EL.pdf
https://transport.ec.europa.eu/news/protecting-eu-transport-times-crisis-commission-adopts-contingency-plan-transport-2022-05-23_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/d38d5aee-475f-4f8b-b06f-e5dda30b7981_en
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-export-agricultural-goods-2022-05-12_en
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-export-agricultural-goods-2022-05-12_en
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-09-22-019
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-09-22-019
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-09-22-019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3212/IP_22_3212_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3212/IP_22_3212_EL.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-09-22-019
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-09-22-019
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/ks-06-22-017
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/ks-06-22-017
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/sdg-country-overview/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Sustainable_development_in_the_European_Union
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/main-tables
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Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον — Ευρωπαϊκή 
δράση για την αειφορία» 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του 
ΟΗΕ — Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση» 
________________________________________________________________________________ 

93. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: προώθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης 
ενόψει της αυξημένης αβεβαιότητας 

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2022 

Η εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει στα 
κράτη μέλη στήριξη και καθοδήγηση δύο έτη μετά τον πρώτο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 
και εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2022 θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της 
οικονομίας της ΕΕ το 2022 και το 2023. Ωστόσο, ενώ η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να εμφανίζει 
ανθεκτικότητα, ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δημιούργησε ένα νέο 
περιβάλλον, επιδεινώνοντας τις προϋπάρχουσες αντιξοότητες για την ανάπτυξη, οι οποίες, 
σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις, αναμενόταν να υποχωρήσουν. Η σύγκρουση θέτει επίσης 
πρόσθετες προκλήσεις στις οικονομίες της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και την εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3182/IP_22_31
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εαρινή δέσμη 2022 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Ανακοίνωση σχετικά με τα κύρια στοιχεία της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Εκθέσεις ανά χώρα για τα 27 κράτη μέλη 
Συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) για τα 27 κράτη μέλη 
Εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για 12 κράτη μέλη 
Έκθεση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
Γνώμες σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Γερμανίας και της Πορτογαλίας 
Δέκατη τέταρτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
Εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την 
Πορτογαλία 
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών 
Έκθεση παρακολούθησης της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της ΕΕ. 
Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2022 
Το σχέδιο REPowerEU 
Διακήρυξη των Βερσαλλιών   
NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/delivering_on_uns_sustainable_development_goals_staff_working_document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/delivering_on_uns_sustainable_development_goals_staff_working_document_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3070
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3182/IP_22_3182_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3182/IP_22_3182_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3216
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-spring-package-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalances-procedure/depth-reviews_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2022_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-ireland_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-spain_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-portugal_en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25626&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25626&langId=en
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-09-22-019
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-09-22-019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3070
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3131
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=The%20Versailles%20declaration%2C%2010%20and%2011%20March%202022
https://europa.eu/next-generation-eu/index_el
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94. Στρατηγική της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα: Η Επιτροπή παρουσιάζει έναν 
«μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων» για 
τον εντοπισμό και τη στήριξη νέων θεραπειών για τη νόσο COVID-19 
  
Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2022  

Υλοποιώντας μια βασική δράση της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά 
της COVID-19, η Επιτροπή δημοσίευσε τον «μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας στον τομέα 
των φαρμακοθεραπευτικών μέσων» κατά της COVID-19, μια έκθεση που εκπονήθηκε από 
ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Ο εν λόγω μηχανισμός διευκολύνει τον 
εντοπισμό ελπιδοφόρων ερευνητικών έργων και τεχνολογιών και παρέχει καθοδήγηση σε 
ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την καλύτερη εστίαση των προσπαθειών τους και την 
επιτάχυνση της καινοτομίας. Η καθοδήγηση που παρέχεται σε αυτόν τον μηχανισμό βασίζεται σε 
ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και εστιάζει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης θεραπειών 
κατά της COVID-19 που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών, όπως αυτές εξελίσσονται 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει τις προσπάθειες για την παροχή 
ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών στους ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ το συντομότερο 
δυνατόν, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα καθώς μεταβαίνουμε στην 
επόμενη φάση της COVID-19. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3263/MEX_
22_3263_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-therapeutics-innovation-booster-identify-
and-support-new-treatments-covid-19-2022-may-23_en 
________________________________________________________________________________ 
 
95. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεσή της σχετικά με τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές 
  
Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των τριών 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής 
εποπτείας: την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ESMA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Οι τρεις 
αυτές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία των ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών αγορών και, εν τέλει, στην προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  
 
Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/info/publications/220523-esas-operations-
report_en 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3263/MEX_
22_3263_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-strategy-covid-19-therapeutics_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-strategy-covid-19-therapeutics_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2646
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3263/MEX_22_3263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3263/MEX_22_3263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-therapeutics-innovation-booster-identify-and-support-new-treatments-covid-19-2022-may-23_el
https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-therapeutics-innovation-booster-identify-and-support-new-treatments-covid-19-2022-may-23_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-therapeutics-innovation-booster-identify-and-support-new-treatments-covid-19-2022-may-23_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220523-esas-operations-report_el
https://ec.europa.eu/info/publications/220523-esas-operations-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220523-esas-operations-report_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3263/MEX_22_3263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3263/MEX_22_3263_EN.pdf
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96. Συνεδρίαση του Eurogroup και σύνοδος των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών στις 
23-24 Μαΐου 
  

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2022  

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι εκπροσωπούν την 
Επιτροπή στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες στις 16:00 (ώρα Ελλάδος). Οι Υπουργοί 
θα συζητήσουν τις μακροοικονομικές εξελίξεις με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Σε 
αυτή τη βάση, το Eurogroup θα συζητήσει τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής, εστιάζοντας στις 
δημοσιονομικές πολιτικές. Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στους Υπουργούς τις γνώμες 
της σχετικά με τα επικαιροποιημένα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Γερμανίας και 
της Πορτογαλίας.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3263/MEX_
22_3263_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
97. Δημοσιεύτηκε η 14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
 

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2022  

Δημοσιεύτηκε η 14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/system/files/economy-finance/ip178_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

98. Η κατάσταση του Σένγκεν: Η Επιτροπή θέτει νέες προτεραιότητες και νέο μοντέλο 
διακυβέρνησης 
 

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2022 
 

Η Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεση του 2022 για την κατάσταση του Σένγκεν. Είναι η πρώτη 
φορά που Επιτροπή παρουσιάζει την εν λόγω έκθεση μετά την περσινή στρατηγική Σένγκεν. Η 
παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης Σένγκεν μέσω ετήσιας διαδικασίας υποβολής εκθέσεων για την παρουσίαση της 
κατάστασης του Σένγκεν, η οποία θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες για τον επόμενο χρόνο και 
θα παρακολουθεί την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί στο τέλος δεδομένου έτους. Η έκθεση για 
την κατάσταση του Σένγκεν θα αποτελέσει τη βάση για τις συζητήσεις των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπουργών Εσωτερικών στο φόρουμ Σένγκεν στις 2 Ιουνίου και 
στο επερχόμενο Συμβούλιο Σένγκεν στις 10 Ιουνίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3213/IP_22_32
13_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
MEMO: 
Έκθεση για την κατάσταση του Σένγκεν 
Έγγραφο πολιτικής: Προς μια πολυετή στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη 
διαχείριση των συνόρων 
Έκθεση για τους συστηματικούς συνοριακούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3263/MEX_22_3263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3263/MEX_22_3263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-2022_en
https://ec.europa.eu/info/system/files/economy-finance/ip178_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/schengen-package_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3213/IP_22_3213_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3213/IP_22_3213_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3214
https://ec.europa.eu/home-affairs/schengen-package_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/schengen-package_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/schengen-package_en


05 ΜΑΪΟΣ 2022 - 55 
 

99. Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια 

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2022 

Η Ρωσία απέδειξε ότι είναι αναξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας στην Ευρώπη με τις 
αδικαιολόγητες και απαράδεκτες ενέργειές της, όπως η διακοπή της προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου στη Φινλανδία, η διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην 
Πολωνία και τη Βουλγαρία και η απειλή ανάληψης παρόμοιων ενεργειών κατά άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τη χρήση 
ενεργειακού εκβιασμού από τη Ρωσία και επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους να 
ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3285/S
TATEMENT_22_3285_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
100. Μείωση της σπατάλης προϊόντων και τροφίμων: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με 
την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα 
  
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2022 
  
Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων. Η αναθεώρηση αποσκοπεί στη βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το τρίπτυχο «μείωση-επανάχρηση-
ανακύκλωση» και την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_
22_3290_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο.  
________________________________________________________________________________ 
 
101. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τονίζει τη στήριξη για την 
Ουκρανία και την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια 
  
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2022 
  
Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν εκφώνησε ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. 
Το θέμα που κυριαρχεί στη φετινή συνάντηση του Νταβός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι ο πόλεμος είναι ένα θέμα που δεν 
αφορά μόνο την επιβίωση της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά θέτει υπό 
αμφισβήτηση ολόκληρη τη διεθνή τάξη. Η Πρόεδρος περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους η 
ΕΕ στηρίζει την Ουκρανία επιβάλλοντας πρωτόγνωρες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, προτείνοντας 
μακροοικονομική συνδρομή ύψους 10 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία και δημιουργώντας μια 
πλατφόρμα ανασυγκρότησης υπό την κοινή ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3285/STATEMENT_22_3285_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3285/STATEMENT_22_3285_EL.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultation_WFD2023revision?language=el
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_el
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_22_3290_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_22_3290_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultation_WFD2023revision?language=el
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Ουκρανίας. Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να συγκεντρώσει συνεισφορές από όλο τον κόσμο, από 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από κάθε χώρα που ενδιαφέρεται για το μέλλον της 
Ουκρανίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_
22_3290_EN.pdf 
 
Μπορείτε εδώ να παρακολουθήστε την ομιλία και να την διαβάσετε εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_3282/SPE
ECH_22_3282_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
102. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας βοηθάει τους επιστήμονες να διερευνήσουν τις 
εμπορικές προοπτικές των ανακαλύψεών τους 
  
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2022 
  
Σε 55 υποτρόφους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) χορηγήθηκαν επιχορηγήσεις για 
την απόδειξη της αρχής λειτουργίας προκειμένου να διερευνήσουν τις εμπορικές ή κοινωνικές 
προοπτικές των πορισμάτων των ερευνών τους. Οι συμπληρωματικές αυτές επιχορηγήσεις ύψους 
150.000 ευρώ έκαστη, εντάσσονται στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 
Ευρώπη». Τα επιλεγέντα έργα καλύπτουν διάφορα θέματα, π.χ. μια αποδοτικότερη μέθοδο 
παραγωγής των κυττάρων που χρησιμοποιούνται σε ανοσοθεραπείες για την καταπολέμηση του 
καρκίνου, νέες τεχνολογίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή έναν ταχύτερο τρόπο 
αλλαγής των συστατικών καθημερινών καταναλωτικών προϊόντων ώστε να καταστούν πιο 
οικολογικά. Τα νέα έργα θα υλοποιηθούν σε 16 ευρωπαϊκές χώρες.  
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_
22_3290_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ. 
________________________________________________________________________________ 
 
103. Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια: Η ΕΕ και οι ΗΠΑ καταδικάζουν από κοινού τον 
ενεργειακό εκβιασμό της Ρωσίας  
  
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2022 
  
Η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Φινλανδία, που 
έρχεται να προστεθεί στη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Πολωνία και τη 
Βουλγαρία, είναι «αδικαιολόγητη και απαράδεκτη». Αυτό υπογράμμισαν σε κοινή δήλωσή τους η 
Επιτροπή και οι ΗΠΑ, καταδικάζοντας τις ενέργειες αυτές ως «ενεργειακό εκβιασμό». Τα δύο 
μέρη επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της 
Ευρώπης στο πλαίσιο της κοινής ειδικής ομάδας για την ενεργειακή ασφάλεια, την οποία 
ανακοίνωσαν οι Πρόεδροι Μπάιντεν και φον ντερ Λάιεν στις 25 Μαρτίου. 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_22_3290_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_22_3290_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-225698
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_3282
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_3282/SPEECH_22_3282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_3282/SPEECH_22_3282_EN.pdf
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_22_3290_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_22_3290_EN.pdf
https://erc.europa.eu/news/first-round-recipients-2022-proof-concept-call-2-funding
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3285
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_
22_3290_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

104. Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων ολιγαρχών που παραβαίνουν περιοριστικά μέτρα και εγκληματιών 

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να προστεθεί η παράβαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ 
στον κατάλογο με τα ευρωεγκλήματα. Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, νέους ενισχυμένους κανόνες 
για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι θα συμβάλουν επίσης στην 
εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Τη στιγμή που η ρωσική επίθεση κατά της 
Ουκρανίας βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει τεράστια σημασία να εφαρμοστούν πλήρως τα περιοριστικά 
μέτρα της ΕΕ και να μην επιτραπεί η παράβαση των εν λόγω μέτρων. Οι σημερινές προτάσεις 
έχουν ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων και οντοτήτων που 
παραβαίνουν τα περιοριστικά μέτρα μπορούν να δημευθούν αποτελεσματικά στο μέλλον. Οι 
προτάσεις εμπίπτουν στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας «Δέσμευση και κατάσχεση», η οποία 
συστάθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3264/IP_22_32
64_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Προς μια οδηγία σχετικά με τη θέσπιση ποινικών κυρώσεων για την παραβίαση του ενωσιακού 
δικαίου περί περιοριστικών μέτρων 
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την επέκταση του καταλόγου ευρωεγκλημάτων ώστε να 
συμπεριληφθεί η παράβαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης 
Ανακοίνωση και παράρτημα 
Ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων 
Πρόταση οδηγίας για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων 
Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος 2021-2025 
________________________________________________________________________________ 
 
105. REPowerEU: Η Επιτροπή συγκροτεί την ειδική ομάδα της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ 
για την εξασφάλιση εναλλακτικού εφοδιασμού 
  
Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή συγκρότησε μια νέα ειδική ομάδα στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, με 
σκοπό την παροχή στήριξης στην ενεργειακή πλατφόρμα της ΕΕ και την υλοποίηση του στόχου 
του σχεδίου REPowerEU για διαφοροποίηση του εφοδιασμού. Η ειδική ομάδα θα συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου της απεξάρτησής μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, επιτρέποντας στα 
κράτη μέλη και στις γειτονικές χώρες κατά τα προσεχή έτη να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας σε προσιτές τιμές. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_22_3290_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3290/MEX_22_3290_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3264/IP_22_3264_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3264/IP_22_3264_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3265
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3266
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-decision-extending-list-eu-crimes-include-violation-union-restrictive-measures_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-decision-extending-list-eu-crimes-include-violation-union-restrictive-measures_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-directive-harmonising-criminal-penalties-violation-union-restrictive-measures-and-annex_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-directive-asset-recovery-and-confiscation_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0170&from=EN
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_
22_3302_EN.pdf 
 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3299/IP_22_32
99_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

106. REPowerEU: Η Επιτροπή συγκροτεί την ειδική ομάδα για την ενεργειακή πλατφόρμα της 
ΕΕ με σκοπό την εξασφάλιση εναλλακτικού εφοδιασμού 
 

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2022 
 

Η Επιτροπή συγκρότησε νέα ειδική ομάδα στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, με 
σκοπό την παροχή στήριξης στην ενεργειακή πλατφόρμα της ΕΕ και την υλοποίηση του στόχου 
του REPowerEU για διαφοροποίηση του εφοδιασμού. Κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2022, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημιούργησαν την ενεργειακή 
πλατφόρμα της ΕΕ για τον συντονισμό των μέτρων εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της εθελοντικής από κοινού αγοράς αερίου αγωγών, ΥΦΑ και 
υδρογόνου. Η νέα ειδική ομάδα θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του REPowerEU για 
μείωση της εξάρτησής μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, παρέχοντας στα κράτη μέλη και στις 
γειτονικές χώρες τη δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτό εναλλακτικό ενεργειακό 
εφοδιασμό κατά τα επόμενα έτη. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3299/IP_22_32
99_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενεργειακή ασφάλεια: Η Επιτροπή φιλοξενεί την πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ΥΦΑ και υδρογόνο 
Ιστοσελίδα της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια 
REPowerEU: ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και την 
επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης 
________________________________________________________________________________ 
 

107. Διαχείριση του κινδύνου καταστροφών: Ο Επίτροπος Λέναρτσιτς τονίζει τη σημασία της 
πρόληψης και της προετοιμασίας έναντι των καταστροφών 
  

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2022 

Στη φετινή παγκόσμια πλατφόρμα για τον περιορισμό του κινδύνου καταστροφών, ο Επίτροπος 
Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς υπογράμμισε την διεθνή δέσμευση της ΕΕ να 
επενδύσει πόρους σε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας για τις μελλοντικές φυσικές 
καταστροφές, οι οποίες είναι όλο και πιο συχνές και ακραίες.  
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_
22_3302_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3299
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3299/IP_22_3299_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3299/IP_22_3299_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3299/IP_22_3299_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3299/IP_22_3299_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2387
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2387
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
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108. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 1 δισ. ευρώ για ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ 
και για νέα εργαλεία αμυντικής καινοτομίας 
  
Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(ΕΤΑ). Στο πρόγραμμα εργασίας του ΕΤΑ για το 2022 προβλέπεται συνολική χρηματοδότηση 
ύψους 924 εκατ. ευρώ. Μία εβδομάδα μετά την κοινή ανακοίνωση για τα επενδυτικά κενά στον 
τομέα της άμυνας, η Επιτροπή αποδεσμεύει νέα χρηματοδότηση για καλύτερες, συλλογικές 
επενδύσεις σε στρατηγικές αμυντικές ικανότητες. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας για το 2022 
εισάγει μια σειρά νέων εργαλείων για την προώθηση της αμυντικής καινοτομίας, στο πλαίσιο του 
νέου προγράμματος της ΕΕ για την αμυντική καινοτομία (EUDIS). Το πρόγραμμα EUDIS, το οποίο 
είχε αναγγελθεί με την ανακοίνωση της 15ης Φεβρουαρίου 2022 για την άμυνα, θα συνεργάζεται 
στενά με τον κόμβο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_
22_3302_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3283/IP_22_32
83_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

109. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 1 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της 
ΕΕ και των νέων εργαλείων για καινοτομία στον τομέα της άμυνας 

Βρυξέλλες,  25 Μαΐου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση του δεύτερου ετήσιου προγράμματος εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ). Το πρόγραμμα εργασίας του ΕΤΑ για το 2022 θα διαθέσει 
χρηματοδότηση συνολικού ύψους 924 εκατ. ευρώ. Μία εβδομάδα μετά την κοινή ανακοίνωση 
σχετικά με τα επενδυτικά κενά στον τομέα της άμυνας, η Επιτροπή αποδεσμεύει νέα 
χρηματοδότηση για καλύτερες, από κοινού επενδύσεις στον τομέα των στρατηγικών αμυντικών 
ικανοτήτων. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας για το 2022 εισάγει μια σειρά νέων εργαλείων για 
την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας, όλα στο πλαίσιο ενός νέου ενωσιακού 
προγράμματος καινοτομίας στον τομέα της άμυνας (EUDIS). Το EUDIS, το οποίο έχει ήδη 
ανακοινωθεί στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την άμυνα της 15ης Φεβρουαρίου 2022, θα 
συνεργαστεί στενά με τον κόμβο καινοτομίας του ΕΟΑ.https://ec.europa.eu/defence-industry-
space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3283/IP_22_32
83_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
European Defence Fund work programme 2022 Factsheet, May 2022 
EU Defence Innovation Scheme factsheet, May 2022 
European Defence Industry 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-defence-investment-gaps-analysis-and-way-forward_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-defence-investment-gaps-analysis-and-way-forward_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2022/05/17/hub-for-eu-defence-innovation-established-within-eda
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3283/IP_22_3283_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3283/IP_22_3283_EL.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-defence-investment-gaps-analysis-and-way-forward_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-defence-investment-gaps-analysis-and-way-forward_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2022/05/17/hub-for-eu-defence-innovation-established-within-eda
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3283/IP_22_3283_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3283/IP_22_3283_EL.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/factsheet-edf-calls-2022_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/factsheet-eu-defence-innovation-scheme-eudis_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry_en
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110. Δημόσια υγεία: Αυστηρότεροι κανόνες για τη διάθεση ιατρικών τεστ στην αγορά 
  
Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2022 

Από τις 26 Μαΐου, θα εφαρμόζονται νέοι κανόνες για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, όπως τα τεστ HIV, τα τεστ εγκυμοσύνης ή τα τεστ του κορονοϊού. Οι κανόνες θα 
προστατεύουν καλύτερα τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα, ευθυγραμμίζοντας τη νομοθεσία της ΕΕ με την τεχνολογική πρόοδο και την 
πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Με την εναρμόνιση των απαιτήσεων πρόσβασης στην αγορά στα 
διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ διασφαλίζεται επίσης η δίκαιη πρόσβαση των κατασκευαστών στην 
αγορά. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_
22_3302_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3288/IP_22_3
288_EN.pdf 
και στις σχετικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_3289/QAN
DA_22_3289_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
111. Προστασία των καταναλωτών: Σε ισχύ αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία των 
καταναλωτών, κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή 
  

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2022 

Το Σάββατο 28 Μαΐου ξεκινά η εφαρμογή της οδηγίας για την καλύτερη επιβολή και τον 
εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών. Οι κανόνες που 
εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2019 επικαιροποιούν τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων των ψηφιακών αγορών. Θα εφοδιάσουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις 
αρμόδιες αρχές με ισχυρότερα εργαλεία για την επιβολή των δικαιωμάτων τους, όπως η επιβολή 
αυστηρότερων κυρώσεων ή η έννομη προστασία σε περίπτωση ζημίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_
22_3302_EN.pdf 
 
Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα νέα δικαιώματα που 
θεσπίστηκαν με την οδηγία για τον εκσυγχρονισμό.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών 
είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/review-
eu-consumer-law_el 
________________________________________________________________________________ 
 
112. Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ 2022: Κάνοντας πράξη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
  

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3288
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3288/IP_22_3288_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3288/IP_22_3288_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3289
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_3289/QANDA_22_3289_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_3289/QANDA_22_3289_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-new-consumer-rights-what-benefits-will-i-get_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/review-eu-consumer-law_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/review-eu-consumer-law_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/review-eu-consumer-law_el
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Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου σε 
υβριδική μορφή και με θέμα «Κάνοντας πράξη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». Στη 
μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, οι Ευρωπαίοι θα 
έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε για να μεταβούμε σε μια 
οικολογική κυκλική οικονομία με μηδενική ρύπανση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_
22_3302_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο : 
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en 
και στο πρόγραμμα : https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022/programme_en 
________________________________________________________________________________ 

113. 1,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη 
στήριξη απολυμένων εργαζομένων στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες,  29 Μαΐου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη στήριξη 206 εργαζομένων που απολύθηκαν από επιχειρήσεις 
παραγωγής οικιακών συσκευών στον νομό Αττικής στην Ελλάδα, με 1,5 εκατ. ευρώ από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει 
τους ανθρώπους αυτούς να βρουν νέες θέσεις εργασίας μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και 
παροχής συμβουλών, κατάρτισης και στήριξης για το ξεκίνημα μιας δικής τους επιχείρησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3291/IP_22_32
91_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση της Επιτροπής για στήριξη από το ΕΤΠ σε απολυμένους εργαζομένους στον τομέα των 
οικιακών συσκευών στην Αττική 
Ενημερωτικό δελτίο για το ΕΤΠ 
Ιστότοπος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
Κανονισμός για το ΕΤΠ 2021-2027 
Ακολουθήστε τον κ. Νικολά Σμιτ στο Facebook και στο Twitter 
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις 
κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
________________________________________________________________________________ 
 
114. Επίσκεψη των Επιτρόπων Ρεντέρς και Γιούανσον στην Europol και την Eurojust για 
συζητήσεις σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και τη διερεύνηση των 
ρωσικών εγκλημάτων πολέμου 
  
Βρυξέλλες,  30 Μαΐου 2022 

https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3302/MEX_22_3302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022/programme_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022/programme_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3291/IP_22_3291_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3291/IP_22_3291_EL.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25644&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25644&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23267&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0691
https://www.facebook.com/nicolasschmit.lu/
https://twitter.com/nicolasschmiteu
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el
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Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ Ντιντιέ Ρεντέρς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα 
Γιούανσον, θα ταξιδέψουν στη Χάγη, όπου θα επισκεφτούν την Ευρωπόλ και την Eurojust για να 
συζητήσουν θέματα συνεργασίας και επιχειρησιακής υποστήριξης των κρατών μελών για την 
ενίσχυση της ασφάλειας στην ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3364/MEX_
22_3364_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

115. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επιτροπή ξεκινάει διαδικασία 
σε επίπεδο ΕΕ για το «δικαίωμα στη λήθη» 
  
Βρυξέλλες,  30 Μαΐου 2022  

Επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά του Καρκίνου, η Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη 
σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων με ιστορικό καρκίνου σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η 
μελέτη αφορά το λεγόμενο «δικαίωμα στη λήθη» στην ΕΕ και καθορίζει τα επόμενα βήματα 
δράσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Σύμφωνα με 
τη μελέτη υπάρχει ευρεία στήριξη για τη θέσπιση μιας πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα 
εξασφαλίζει δίκαιη πρόσβαση σε προϊόντα όπως οι ασφάλειες ζωής, τα δάνεια και οι πιστώσεις. 
Περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης, ενίσχυσης της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και 
πρακτικών, καθώς και τακτικής επικαιροποίησης των επιστημονικών στοιχείων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3364/MEX_
22_3364_EN.pdf 
Η παρέμβαση της Επιτρόπου Κυριακίδου στο ειδικό διαδικτυακό σεμινάριο για την «Πρόσβαση 
των ατόμων με ιστορικό καρκίνου στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» είναι διαθέσιμη εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_3362/SPE
ECH_22_3362_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

116. Ταινία που έλαβε στήριξη από την ΕΕ κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου των Καννών 
  
Βρυξέλλες,  30 Μαΐου 2022  

Η ταινία «Triangle of Sadness » του Ruben Östlund, η οποία έχει λάβει στήριξη από την ΕΕ, ήταν ο 
μεγάλος νικητής του 75ου Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο 28 Μαΐου. 
Η ταινία έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα, καθώς και το τεχνικό βραβείο που απονέμει η τεχνική 
επιτροπή του Φεστιβάλ (Prix CST de l'artiste technicien). Άλλη μια ταινία που γυρίστηκε με 
στήριξη της ΕΕ, το «Boy from Heaven» του Tarik Saleh, πήρε το βραβείο καλύτερου σεναρίου. Η 
ταινία «L'Amour selon Dalva» της Emmanuelle Nicot βραβεύτηκε στο διαγωνιστικό τμήμα της 
«Εβδομάδας Κριτικής».  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3364/MEX_
22_3364_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3364/MEX_22_3364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3364/MEX_22_3364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/access-financial-products-persons-history-cancer-eu-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3364/MEX_22_3364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3364/MEX_22_3364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_3362
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_3362/SPEECH_22_3362_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_3362/SPEECH_22_3362_EN.pdf
https://www.festival-cannes.com/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3364/MEX_22_3364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3364/MEX_22_3364_EN.pdf
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117. Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Δήλωση της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου 
  

Βρυξέλλες,  30 Μαΐου 2022 
 

Κάθε χρόνο, οι επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού συνεχίζουν να έχουν συνέπειες στην υγεία των 
πολιτών και των κοινωνιών μας. Η σημαντική επιβάρυνση του καρκίνου που συνδέεται με την 
έκθεση στον καπνό είναι δυστυχώς μια γνωστή πραγματικότητα, καθώς ο καρκίνος του πνεύμονα 
το 2020 αντιπροσώπευε περίπου το 12 % όλων των νέων διαγνώσεων καρκίνου στην ΕΕ. Είναι η 
τέταρτη συχνότερη μορφή καρκίνου, μετά τον καρκίνο του προστάτη, του μαστού και του παχέος 
εντέρου. Και είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. 
Υπάρχουν όμως καλές ειδήσεις: πρόσφατα, σε πολλά κράτη μέλη μειώθηκε η συχνότητα της 
εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα και οι θάνατοι , κυρίως χάρη στις δράσεις πρόληψης του 
καπνίσματος και στη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων καπνού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_3363/
STATEMENT_22_3363_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

118. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαλεί σε γενική συνέλευση τα πάνω από 400 κέντρα EUROPE 
DIRECT με σκοπό την επανεκκίνηση της τοπικής επικοινωνίας και της συμμετοχής των πολιτών 
σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς 
  

Μιλάνο, 31 Μαΐου 2022  

 
  

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία και, τώρα, από τον πόλεμο στην Ουκρανία 
επανακαθορίζουν τον κεντρικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτούν την αναμόρφωση 
ορισμένων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συγκάλεσε σε γενική συνέλευση στο Μιλάνο όλα τα κέντρα EUROPE DIRECT, προκειμένου να γίνει 
απολογισμός της μεταβαλλόμενης κατάστασης και τα κέντρα να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα 
μέσα για την προσαρμογή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων τους στο πεδίο.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_3363/STATEMENT_22_3363_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_3363/STATEMENT_22_3363_EN.pdf
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Υπό αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, η Επιτροπή αποσκοπεί 
i.  στην επανέναρξη της εταιρικής σχέσης με τους δημόσιους φορείς, τις τοπικές διοικήσεις και 
τις ΜΚΟ που φιλοξενούν τα κέντρα EUROPE DIRECT, 
ii. στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να μεταδίδουν το ευρωπαϊκό μήνυμα στο πεδίο και 
iii. στην ενίσχυση της δυνατότητας τους να μεταφέρουν τα ευρωπαϊκά θέματα στην τοπική 
κοινωνία.  
  

Αποστολή του δικτύου επικοινωνίας Europe DIRECT είναι να καταστήσει την Ευρώπη προσβάσιμη 
στους πολίτες σε τοπικό επίπεδο μέσω της συνεργασίας με τους πολίτες σχετικά με την ΕΕ, τις 
πολιτικές της , τις προτεραιότητές της και το μέλλον της. Το δίκτυο φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
κοντά στους πολίτες σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Συνεργάζεται επίσης στενά με τα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και προωθεί στα σχολεία την ενεργό 
συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά. 
Η γενική συνέλευση πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία έχει αποκατασταθεί 
πλήρως η φυσική παρουσία της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο μετά από δύο χρόνια εγκλεισμού λόγω του 
κορονοϊού, ενώ το Μιλάνο είναι ο συμβολικός τόπος από όπου ξεκίνησε η πανδημία στην 
Ευρώπη.  
Χρησιμοποιήστε τον χάρτη της Ελλάδας για να βρείτε ένα κέντρο EUROPE DIRECT κοντά σας, 
έτοιμο να απαντήσει σε γενικές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα κέντρα Europe DIRECT βοηθούν να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους ανθρώπους. Απαντούν σε 
ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της ΕΕ. 
Το προσωπικό των κέντρων συνεργάζεται επίσης με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη οικειοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: commC4@ec.europa.eu 
________________________________________________________________________________ 
 

119. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πλατφόρμα της ΕΕ για την 
καταγραφή των ανθρώπων που απολαύουν προσωρινής ή επαρκούς προστασίας βάσει του 
εθνικού δικαίου 
  

Βρυξέλλες,  31 Μαΐου 2022  

Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πλατφόρμα της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους 
δικαιούχους προσωρινής προστασίας και επαρκούς προστασίας. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη της ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα 
καταχωρισμένα πρόσωπα, ώστε τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία να μπορούν να 
ασκήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα θα 
εντοπίζει περιπτώσεις διπλής ή πολλαπλής καταχώρισης και θα περιορίζει τις τυχόν καταχρήσεις.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_
22_3384_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

120. Βραβεία του προγράμματος LIFE 2022 για την προώθηση της βιοποικιλότητας, της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής ανθεκτικότητας και της ευαισθητοποίησης 
  

Βρυξέλλες,  31 Μαΐου 2022 
 

Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ, της μεγαλύτερης ετήσιας περιβαλλοντικής 
εκδήλωσης της Ευρώπης, ανακοινώθηκαν οι πέντε νικητές των φετινών βραβείων του 

https://greece.representation.ec.europa.eu/epikoinonia-me-tin-ee/se-oli-tin-eyropaiki-enosi/breite-konta-sas-ena-kentro-tis-ee-stin-ellada_el
mailto:commC4@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_22_3384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_22_3384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
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προγράμματος περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης LIFE. Το βραβείο LIFE για τη Φύση 
απονεμήθηκε σε ένα κυπριακό έργο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και της 
ανθεκτικότητας των κεδροδασών. Το βραβείο για την Κλιματική Δράση απονεμήθηκε σε ένα 
γερμανικό έργο ενίσχυσης της βιοποικιλότητας των αμπελώνων, ενώ το βραβείο για το 
Περιβάλλον σε ένα ιταλικό έργο ευαισθητοποίησης για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_
22_3384_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

121. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ συμπληρώνει 30 χρόνια περιβαλλοντικής αριστείας και 
αναδεικνύεται μέσω μιας έκθεσης σε ολόκληρη την Ευρώπη 
  

Βρυξέλλες,  31 Μαΐου 2022 
 

Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ, θα εγκαινιαστεί ένας νέος «κινητός εκθεσιακός 
χώρος» που θα παρουσιάσει τη συμβολή του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ στην 
πράσινη μετάβαση. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ, το οποίο υπήρξε απόλυτα επιτυχημένο για την 
προώθηση της περιβαλλοντικής αριστείας και των βιώσιμων επιλογών των καταναλωτών, φέτος 
συμπληρώνει 30 χρόνια.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_
22_3384_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

122. Γεωργία: Ισχυρή άνοδος του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ στο πρώτο 
δίμηνο του έτους 
  

Βρυξέλλες,  31 Μαΐου 2022 
 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, η συνολική αξία του εμπορίου 
αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2022 ανήλθε σε 28,3 δισ. ευρώ, ποσό 
αυξημένο κατά 18 % σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11 % και 
διαμορφώθηκαν στα 16,6 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 30 % και ανήλθαν σε 11,7 
δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας θετικό εμπορικό ισοζύγιο 4,9 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση της 
τάξης του 52 % σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022, με την οποία τερματίζεται η τάση 
μείωσης των εξαγωγών και αύξησης των εισαγωγών που παρατηρείται από το φθινόπωρο του 
2021.  
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_
22_3384_EN.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο 
αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ βλ. εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-
exports-show-strong-growth-first-two-months-year-2022-may-31_en 
και σχετικά με το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ γενικά βλ. εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-
analysis_en 
________________________________________________________________________________ 
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https://ec.europa.eu/environment/news/eu-ecolabel-showroom-wheels-2022-05-24_en
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-ecolabel-showroom-wheels-2022-05-24_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_22_3384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_22_3384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_feb2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_22_3384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3384/MEX_22_3384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-exports-show-strong-growth-first-two-months-year-2022-may-31_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-exports-show-strong-growth-first-two-months-year-2022-may-31_en
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