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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
1. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη 

στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
 

2. Η έκθεση σύγκλισης εξετάζει τον βαθμό ετοιμότητας των κρατών μελών να ενταχθούν στη 
ζώνη του ευρώ και προετοιμάζει το έδαφος για την υιοθέτηση του ευρώ από την Κροατία 
την 1η Ιανουαρίου 2023. 
 

3. Επανεξέταση της διαχείρισης της αλιείας: η υπεραλίευση μειώνεται, αλλά απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων πόρων. 
 

4. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την 
πρωτοβουλία «Good Clothes, Fair Pay» (Καλά ρούχα, δίκαιες αμοιβές). 
 

5. Ένας χρόνος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Πάνω από 900 έρευνες και 4.000 
γνωστοποιήσεις αξιόποινων πράξεων. 
 

6. Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ. 
 

7. Παραπληροφόρηση: Τα υπογράφοντα μέρη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που 
έλαβαν για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τη νόσο COVID-19. 
 

8. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 

9. Επέτειος 10 χρόνων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. 
 

10. Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η βοήθεια της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ 
για τα σχολεία στις χώρες που φιλοξενούν εκτοπισμένα παιδιά από την Ουκρανία. 
 

11. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ διασφαλίζει την παρουσία Ευρωπαίων πυροσβεστών στην 
Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πυρκαγιών το 2022. 
 

12. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εξασφαλίζει συμφωνία με τη Moderna για την προσαρμογή των 
χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης στις ανάγκες των κρατών μελών. 
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13. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις στο Ζάγκρεμπ για συζητήσεις σχετικά με τις 
οικονομικές προοπτικές και την ετοιμότητα της Κροατίας να ενταχθεί στην ευρωζώνη. 
 

14. Μηδενική ρύπανση: μεγάλος αριθμός περιοχών κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούν τα 
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. 
 

15. Πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η ΕΕ εγκρίνει έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας. 
 

16. Λωρίδες αλληλεγγύης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την πλατφόρμα αντιστοίχισης 
μεταξύ επιχειρήσεων στην ΕΕ και την Ουκρανία. 
 

17. Ουκρανία: 26,2 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία 
θα μεταφερθούν για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. 
 

18. Ουκρανία: 500 ασθενείς μεταφέρθηκαν σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία μέσω του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ. 
 

19. Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 4,1 εκατ. ευρώ για την 
παρακολούθηση και την προάσπιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων 
ενημέρωσης. 
 

20. Εισαγωγές τροφίμων: Έκθεση υποστηρίζει το φιλόδοξο θεματολόγιο της ΕΕ για την 
προώθηση της παγκόσμιας μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. 
 

21. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας 
 

22. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με επαρκείς κατώτατους 
μισθούς για τους εργαζομένους στην ΕΕ. 
 

23. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2023: Ενδυνάμωση της Ευρώπης ώστε να συνεχίσει να 
διαμορφώνει έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 
 

24. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ κινητοποιεί στήριξη για την Αλβανία. 
 

25. Ένωση Ασφάλειας: Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ σχετικά με την αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. 
 

26. Πρόσκληση προς τη νεολαία: Διαγωνισμός ιδεών για την ονομασία του νέου συστήματος 
διαστημικής συνδεσιμότητας. 
 

27. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Η έκθεση επιδόσεων υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο 
που διαδραματίζει η στήριξη της ανάκαμψης της ΕΕ και η προώθηση των βασικών 
προτεραιοτήτων της ΕΕ. 
 

28. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για έναν κοινό φορτιστή στην ΕΕ. 
 

29. 118 περιφέρειες και τοπικές αρχές συμμετέχουν στην αποστολή της ΕΕ για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή   
 

30. Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού επενδύει 2,4 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης 
μετάβασης σε 7 δικαιούχους χώρες. 
 

31. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Βέστεϊγερ και ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς συμμετέχουν στο 
Διεθνές Φόρουμ της Λιλ για την Κυβερνοασφάλεια. 
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32. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια. 
 

33. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς, οι Επίτροποι Ρεντέρς και Γιούανσον στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων. 
 

34. Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών καλούν το WhatsApp να 
ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές σχετικά με τις πολιτικές του για τα δεδομένα και 
τις επικαιροποιήσεις των όρων παροχής των υπηρεσιών του. 
 

35. Ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία: Η ΕΕ στηρίζει την έρευνα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου με 7,25 εκατ. ευρώ. 
 

36. Οι κρατικές φορολογικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες επιβολής των φόρων 
στηρίζοντας την ειδική ομάδα «Δέσμευση και κατάσχεση». 
 

37. Ουκρανία: Η ΕΕ ενισχύει την επιχειρησιακή στήριξη των ανθρωπιστικών οργανώσεων. 
 

38. Η OLAF το 2021: Αποκάλυψη και πρόληψη της απάτης. 
 

39. Η ΕΕ προσφέρει στήριξη ύψους 20 εκατ. ευρώ στις νεοφυείς ουκρανικές επιχειρήσεις μέσω 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. 
 

40. Το πρώτο φεστιβάλ του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους ξεκινά στις Βρυξέλλες και σε όλη 
την Ευρώπη. 
 

41. Η ΕΕ διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων της Μολδαβίας. 
 

42. Στήριξη της ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εκτοπισμένων από την 
Ουκρανία. 
 

43. Ουκρανία: Η ΕΕ ανακοινώνει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 205 εκατ. ευρώ, ενώ 
ο Επίτροπος Λέναρτσιτς επισκέπτεται την Ουκρανία. 
 

44. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν ρύθμιση συνεργασίας 
σχετικά με την ετοιμότητα και την αντίδραση σε απειλές κατά της δημόσιας υγείας. 
 

45. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται το Ισραήλ για την εμβάθυνση της διμερούς 
εταιρικής σχέσης. 
 

46. Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο: Ευρεία υποστήριξη υπέρ της εισαγωγής του ευρώ στα κράτη 
μέλη που δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει. 
 

47. Δήλωση του Αντιπροέδρου Μάρος Σέφτσοβιτς σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου να υποβάλει νομοσχέδιο για τη μη εφαρμογή βασικών στοιχείων 
του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία. 
 

48. Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων: Σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο του Συμβουλίου όσον 
αφορά το Σένγκεν και τη μετανάστευση. 
 

49. Μάχη κατά των παράνομων ναρκωτικών: Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα 
Ναρκωτικά 2022. 
 

50. Βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022: Βραβεύτηκαν 18 έργα από όλη την 
Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η «Ακαδημία» της ελληνικής οργάνωσης Odyssea. 
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51. Ισότητα: Ξεκινάει ο διαγωνισμός για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2023. 
 

52. Ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας τιμάται με το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 
 

53. Ουκρανία: Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα άτομα 
που διαφεύγουν τον πόλεμο να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, κατάρτιση και 
εκπαίδευση ενηλίκων. 
 

54. Η HERA εξασφαλίζει εμβόλια για τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
την επιδημία της ευλογιάς των πιθήκων. 
 

55. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική μέθοδο υπολογισμού των 
προμηθειών εγγύησης επί των δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις. 
 

56. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σε 
εταιρείες υποδομών ύδρευσης λόγω εικαζόμενης νόθευσης διαγωνισμών. 
 

57. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παροχής 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. 
 

58. Η ΕΕ και η Αίγυπτος ενισχύουν τη συνεργασία για το κλίμα, την ενέργεια και την πράσινη 
μετάβαση. 
 

59. Κοινή δήλωση ΕΕ-Αιγύπτου για το κλίμα, την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση. 
 

60. Δασικές πυρκαγιές: έτοιμος ο πυροσβεστικός στόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
περίοδο 2022. 
 

61. Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου και παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές λύσεις για 
τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας εμπορευμάτων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας. 
 

62. Ευρωβαρόμετρο: Άμυνα και ενεργειακή αυτονομία, βασικές προτεραιότητες για τους 
Ευρωπαίους το 2022. 
 

63. Πέντε νέοι υπερυπολογιστές νέας γενιάς θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη, εκ των οποίων 
ο ένας στην Ελλάδα. 
 

64. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Συνεχίζεται η μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων 
στην ΕΕ. 
 

65. Νέα πρόσκληση του Erasmus+ για βαθύτερη διακρατική συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 
 

66. Παραπληροφόρηση: η Επιτροπή χαιρετίζει τον νέο ισχυρότερο και πιο περιεκτικό κώδικα 
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. 
 

67. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ενισχυμένος κώδικας δεοντολογίας κατά της 
παραπληροφόρησης 
 

68. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 1,63 δισ. ευρώ για μια δίκαιη κλιματική και ενεργειακή μετάβαση 
στην Ελλάδα. 
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69. Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: Η Επιτροπή εγκρίνει προχρηματοδότηση ύψους 
σχεδόν 627 εκατ. ευρώ για 4 κράτη μέλη. 
 

70. Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο, με στόχο την απεξάρτηση από το ρωσικό 
φυσικό αέριο. 
 

71. Συνεδριάσεις του Eurogroup και των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Υποθέσεων στις 16 και 17 Ιουνίου. 
 

72. Η Επιτροπή χαιρετίζει τους στόχους των κρατών μελών για μια πιο κοινωνική Ευρώπη έως 
το 2030. 
 

73. Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη ανάλυση των προτάσεων που προέκυψαν από τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 
 

74. Ένας νέος τρόπος ζωής αναδεικνύεται στην Μυτιλήνη, μέσα από την αναβάθμιση 
σημαντικών έργων, χάρη στη συμβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

75. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την ενταξιακή προοπτική 
της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας και γνωμοδοτεί σχετικά με τη χορήγηση 
καθεστώτος υποψήφιας χώρας. 
 

76. Σημαντικά αποτελέσματα της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ όσον αφορά τις 
αλιευτικές επιδοτήσεις, την αντιμετώπιση των πανδημιών, τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, την 
επισιτιστική ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
 

77. Η διάσκεψη της Βόννης για την κλιματική αλλαγή ετοιμάζει το έδαφος για την COP 27. 
 

78. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου EPSCO σχετικά με βασικές πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες και τη δίκαιη 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. 
 

79. Η 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά 
τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, την αντίδραση στις πανδημίες, τη μεταρρύθμιση 
του ΠΟΕ, την επισιτιστική ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
 

80. Κοινό δελτίο Τύπου ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την ενεργειακή διαδρομή παγκόσμιας δέσμευσης 
για το μεθάνιο. 
 

81. Ευρωβαρόμετρο 2022: οι πολίτες της ΕΕ υποστηρίζουν έντονα τη διεθνή συνεργασία για τη 
μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις χώρες εταίρους. 
 

82. Global Gateway: Η στρατηγική της ΕΕ για την οικοδόμηση ενός πιο συνδεδεμένου κόσμου 
στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης 2022. 
 

83. Ρητορική μίσους: Το Twitch συνυπογράφει τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ κατά της 
παράνομης διαδικτυακής ρητορικής μίσους. 
 

84. Γεωργία: Η Επιτροπή εγκρίνει δύο νέες γεωγραφικές ενδείξεις και ένα εγγυημένο 
παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, από την Πορτογαλία και την Τουρκία. 
 

85. Περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, κυκλική οικονομία και βιοποικιλότητα: Η ΕΕ χαιρετίζει τα 
αποτελέσματα των τριών διασκέψεων του ΟΗΕ για τις χημικές ουσίες και τα απόβλητα και 
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κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις της COP15 προς μια νέα παγκόσμια συμφωνία για τη 
φύση και τους ανθρώπους. 
 

86. Η Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία συνεργατικού 
υπολογιστικού νέφος για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. 
 

87. Η ΕΕ δημοσιεύει προκήρυξη ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων 
υπερπροηγμένης τεχνολογίας των οποίων ηγούνται γυναίκες. 
 

88. Η Επιτροπή δημοσιεύει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τους Ευρωπαίους, τη 
γεωργία και την ΚΓΠ. 
 

89. H Eπίτροπος Γκαμπριέλ και ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος 
Καπράλος υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας. 
 

90. Προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ: Το TikTok δεσμεύεται να ευθυγραμμιστεί με τους 
κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. 
 

91. Εξάλειψη επιβλαβών χημικών ουσιών: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα. 
 

92. Επισιτιστική ασφάλεια: Η ΕΕ θα εντείνει τη στήριξή της στις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού ως αντίδραση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
 

93. Πράσινη Συμφωνία: πρωτοποριακές προτάσεις για την αποκατάσταση της φύσης στην 
Ευρώπη έως το 2050 και τη μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης φυτοφαρμάκων έως το 2030. 
 

94. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης: 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων για τους ανθρώπους, το κλίμα και τον πλανήτη. 
 

95. Ψηφιακή Συνέλευση 2022: Μια πιο προσεκτική ματιά στο ψηφιακό μέλλον. 
 

96. 30ό βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali: ανακοινώθηκαν οι νικητές. 
 

97. Εταιρική σχέση ΕΕ – Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής: παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων 
και τεχνολογιών υγείας και ενίσχυση των συστημάτων υγείας. 
 

98. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και οι Επίτροποι Ρεντέρς και Γιούανσον συμμετέχουν στην 
υπουργική σύνοδο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στο Παρίσι. 
 

99. Φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το έργο 
«Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης». 
 

100. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: νέοι κανόνες για τη μείωση του κινδύνου και της χρήσης  
    φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη. 
 

101. Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες με  
     στόχο την προώθηση της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης 

 

102. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Η Επιτροπή προκηρύσσει οκτώ προσκλήσεις υποβολής  
       προτάσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών τεχνολογιών και δυνατοτήτων. 
 

103. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει στον οργανισμό Scope Ratings να αξιολογήσει την  
       πιστοληπτική της ικανότητα. 
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104. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που επετεύχθη στο Συμβούλιο επί του νέου Συμφώνου  
       για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. 
 

105. Νέα πανευρωπαϊκή σύμπραξη για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. 
 

106. Κοινή δήλωση ΕΕ-Νορβηγίας για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. 
 

107. Αεροπορία μηδενικών εκπομπών: η Επιτροπή δρομολογεί νέα συμμαχία για να κάνει  
  πραγματικότητα τα υδρογονοκίνητα και τα ηλεκτρικά αεροσκάφη. 
 

108. Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: η συμβολή της ΕΕ στον καθορισμό της πορείας προς  
     έναν γαλάζιο πλανήτη. 

 

109. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. 
 

110. Συμμετοχή της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στη συνεδρίαση της G7 στις 26-28 Ιουνίου. 
 

111. NextGenerationEU: H Επιτροπή θα εκδώσει ομόλογα ύψους 50 δισ. ευρώ το δεύτερο  
  εξάμηνο του 2022 για χρηματοδότηση της ανάκαμψης. 
 

112. Η Ουκρανία προσχωρεί στο πρόγραμμα LIFE, το οποίο στηρίζει την αποκατάσταση του  
  περιβάλλοντος και την κλιματική δράση. 
 

113. Ενεργειακή ασφάλεια: η Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία έγκριση των νέων κανόνων για την  
  αποθήκευση αερίου. 
 

114. Εκδήλωση αντιστοίχισης ΕΕ-Αφρικής για την ενίσχυση των τοπικών βιομηχανικών  
  οικοσυστημάτων υγείας της Αφρικής με πάνω από 200 συμμετοχές. 
 

115. Ουκρανία: Η ΕΕ κινητοποιεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης για χημικές, βιολογικές,  
  ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές. 
 

116. Δήλωση της επιτρόπου κ. Simson για την έναρξη του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας  
  μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ. 
 

117. Άρση των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία: η ευρωπαϊκή πράξη για την  
  προσβασιμότητα πρέπει να έχει ενταχθεί στο εθνικό δίκαιο. 
 

118. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: έναρξη της παράδοσης εμβολίων για την αντιμετώπιση της  
  έξαρσης της ευλογιάς των πιθήκων. 
 

119. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: έναρξη της παράδοσης εμβολίων για την αντιμετώπιση της  
  επιδημίας ευλογιάς του πιθήκου. 
 

120. Ευρωπόλ: η Επιτροπή επικροτεί την έναρξη ισχύος της νέας εντολής. 
 

121. Έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022: Διασύνδεση της πράσινης και της  
  ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο. 
 

122. Ουκρανία: η πολιτική συνοχής ενισχύει τη στήριξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών  
   της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία με την «Ευέλικτη βοήθεια για εδάφη». 
 

123. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η πολιτική συνοχής ενισχύει τη στήριξη για την αντιμετώπιση  
  των συνεπειών της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία με την «Ευέλικτη βοήθεια για  
  εδάφη». 
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124. Η ΕΕ επενδύει 5,4 δισ. ευρώ σε βιώσιμες, ασφαλείς και αποδοτικές υποδομές μεταφορών. 
 

125. Οδός μετάβασης για τον τουρισμό: η Επιτροπή χαιρετίζει τις δεσμεύσεις επιχειρήσεων και  
   αρχών για έναν πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό τομέα τουρισμού. 
 

126. Υπουργικές σύνοδοι των Δυτικών Βαλκανίων: πρόοδος και αποτελέσματα στους τομείς του  
   πολιτισμού, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 
 

127. Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς επισκέπτεται τη Βαρκελώνη για να κηρύξει την έναρξη της  
   ετήσιας διάσκεψης της ένωσης Medicines for Europe, να πραγματοποιήσει συναντήσεις  
   υψηλού επιπέδου και να συμμετάσχει στην τελετή αποφοίτησης των πρώτων πτυχιούχων  
   της Academia Europea Leadership. 
 

128. Πολιτικής Προστασίας: ο ρόλος του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ στο μέλλον. 
 

129. Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης  
  Ευρωπαϊκό Φόρουμ. 
 

130. Νέοι κανόνες περιαγωγής για ταξιδιώτες στην ΕΕ: Περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού για  
  άλλα 10 χρόνια. 
 

131. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Περιαγωγή. 
 

132. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις  
  του ενωσιακού πλαισίου επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 
 

133. Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία: η Επιτροπή παρουσιάζει συγκεκριμένα μέτρα για τη  
  βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. 
 

134. Ουκρανία: η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριλάβουν τα παιδιά- 
  πρόσφυγες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα το επόμενο σχολικό έτος. 
 

135. 294 οργανισμοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση  
  με σκοπό την απελευθέρωση του δυναμικού καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας  
  εκπαίδευσης. 
 

136. Η Επιτροπή δημοσιεύει νέα στρατηγική για την υλοποίηση του εσωτερικού ψηφιακού 
  μετασχηματισμού της. 
 

137. Τα βραβεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβραβεύουν 30 υποδειγματικά  
  επιτεύγματα από 18 χώρες. 
 

138. Αναμνηστικό κέρμα Erasmus+ κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. 
 

139. Ξένες επιδοτήσεις: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό  
  για τις στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις. 
 

140. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας απελευθερώνει το δυναμικό της βιώσιμης  
  οικονομικής ανάπτυξης. 

________________________________________________________________________________ 
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1. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του 
κτηνοτροφικού τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το καθεστώς 
εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο ενέκρινε 
η Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία της ΕΕ 
αντιμετωπίζει σοβαρή διαταραχή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3062/IP_22_30
62_EL.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και τα άλλα μέτρα που έχει 
λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-
aid/ukraine_en 
________________________________________________________________________________ 

2. Η έκθεση σύγκλισης εξετάζει τον βαθμό ετοιμότητας των κρατών μελών να ενταχθούν στη 
ζώνη του ευρώ και προετοιμάζει το έδαφος για την υιοθέτηση του ευρώ από την Κροατία την 
1η Ιανουαρίου 2023 

Βρυξέλλες,  1 Ιουνίου 2022 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κροατία είναι έτοιμη να υιοθετήσει το 
ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 
σε είκοσι. 
Το συμπέρασμα αυτό διατυπώνεται στην έκθεση σύγκλισης του 2022, στην οποία αξιολογείται η 
πρόοδος που έχουν σημειώσει η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 
Ρουμανία και η Σουηδία όσον αφορά την ένταξή τους στη ζώνη του ευρώ. Πρόκειται για τα επτά 
κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που έχουν νομική υποχρέωση να υιοθετήσουν το ευρώ:  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3312/IP_22_33
12_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
2022 
Έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022 
Έκθεση της ΕΚΤ για τη σύγκλιση 2022 
Προηγούμενες εκθέσεις σύγκλισης 
Η Κροατία και το ευρώ  
Το ευρώ 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
________________________________________________________________________________ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3062/IP_22_3062_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3062/IP_22_3062_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3312/IP_22_3312_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3312/IP_22_3312_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3313
https://ec.europa.eu/info/publications/convergence-report-2022_el
https://www.ecb.europa.eu/pub/convergence/html/ecb.cr202206~e0fe4e1874.en.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/convergence-reports_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/croatia-and-euro_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_el
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3. Επανεξέταση της διαχείρισης της αλιείας: η υπεραλίευση μειώνεται, αλλά απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων πόρων 

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: 
τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις για το 2023» που περιλαμβάνει την ετήσια εξέταση της 
διαχείρισης της αλιείας από την ΕΕ και τις προτεραιότητες για το 2023. Τα αριθμητικά στοιχεία, 
όπως αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς, δείχνουν ότι οι 
προσπάθειες διατήρησης αποδίδουν περαιτέρω καρπούς και ότι η αλιευτική πολιτική της ΕΕ 
υλοποιεί τον στόχο για μείωση της υπεραλίευσης στα ευρωπαϊκά ύδατα. Συγχρόνως, 
εξακολουθούν να χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων πόρων, 
τόσο μέσω της διατήρησης υψηλών επιπέδων φιλοδοξίας εντός της ΕΕ όσο και μέσω της 
επιδίωξης για επίτευξη των ίδιων υψηλών προτύπων στο πλαίσιο της συνεργασίας με χώρες 
εκτός ΕΕ, όπως η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα παράκτια κράτη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3303/IP_22_33
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση «Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις για το 
2023» 
________________________________________________________________________________ 

4. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την 
πρωτοβουλία «Good Clothes, Fair Pay» (Καλά ρούχα, δίκαιες αμοιβές) 

Βρυξέλλες,  1 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
με τίτλο «Good Clothes, Fair Pay» (Καλά ρούχα, δίκαιες αμοιβές). 

Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που θα υποχρεώνει τις εταιρείες 
στον τομέα της ένδυσης και της υπόδησης να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις 
ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Οι διοργανωτές απαριθμούν έξι 
στόχους της εν λόγω διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, στους οποίους συγκαταλέγονται: ο 
προσδιορισμός, η πρόληψη και ο μετριασμός των δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα· η μείωση της φτώχειας στην ΕΕ και παγκοσμίως, με ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάσταση των γυναικών, των μεταναστών/-τριών και των εργαζομένων με επισφαλείς 
συμβάσεις, καθώς και στην ανάγκη καταπολέμησης της παιδικής εργασίας· η απαγόρευση των 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με την παροχή δικαιώματος πληροφόρησης στους καταναλωτές· 
και η βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των επιχειρήσεων στον τομέα της ένδυσης και 
της υπόδησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3369/IP_22_33
69_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/communication-commission-european-parliament-and-council-towards-more-sustainable-fishing-eu-state_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/communication-commission-european-parliament-and-council-towards-more-sustainable-fishing-eu-state_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3303/IP_22_3303_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3303/IP_22_3303_EL.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/communication-commission-european-parliament-and-council-towards-more-sustainable-fishing-eu-state_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/communication-commission-european-parliament-and-council-towards-more-sustainable-fishing-eu-state_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3369/IP_22_3369_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3369/IP_22_3369_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Good Clothes, Fair Pay  
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Ένας χρόνος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Πάνω από 900 έρευνες και 4.000 
γνωστοποιήσεις αξιόποινων πράξεων 
  
Βρυξέλλες,  1 Ιουνίου 2022 
  
Πρώτη επέτειος από τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Η ευρωπαϊκή εισαγγελική 
αρχή συστάθηκε με στόχο την προστασία των κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και τη διερεύνηση και τη 
δίωξη εγκλημάτων όπως η απάτη, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η 
διαφθορά, όταν αυτά αφορούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_
22_3409_EN.pdf 
 
Η ομιλία του Επιτρόπου κ. Ρεντέρς επ’ ευκαιρία αυτής της επετείου είναι διαθέσιμη στο 
διαδίκτυο.  
Σχετικό βίντεο καθώς και τα τελευταία στοιχεία για το πρώτο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελίας είναι διαθέσιμα εδώ : https://www.eppo.europa.eu/en/news/1-year-eppo-
operations-larger-and-faster-eu-fraud-investigations 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες,  1 Ιουνίου 2022 
  
Η Επιτροπή επικαιροποίησε χθες τον ισχύοντα κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, ο οποίος 
είναι ο κατάλογος των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή σε 
περιορισμούς λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας. Μετά τη χθεσινή επικαιροποίηση, προστέθηκε στον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων 
της ΕΕ η «I Fly», ακόμη μία αεροπορική εταιρεία που έχει πιστοποιηθεί στη Ρωσία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_
22_3409_EN.pdf 
 
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Παραπληροφόρηση: Τα υπογράφοντα μέρη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που 
έλαβαν για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τη νόσο COVID-19  
  

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000004_en
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_3405
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_3405
https://youtu.be/Df2oxAn9DBQ
https://www.eppo.europa.eu/en/news/1-year-eppo-operations-larger-and-faster-eu-fraud-investigations
https://www.eppo.europa.eu/en/news/1-year-eppo-operations-larger-and-faster-eu-fraud-investigations
https://www.eppo.europa.eu/en/news/1-year-eppo-operations-larger-and-faster-eu-fraud-investigations
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_el
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en
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Βρυξέλλες,  1 Ιουνίου 2022 
  
Η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία δέσμη εκθέσεων του προγράμματος παρακολούθησης της 
νόσου COVID-19, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει οι 
πλατφόρμες που έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση για τον 
περιορισμό της παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν 
από το πρόγραμμα αυτό τροφοδοτούν επίσης ένα πιο άρτιο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων για τον 
ενισχυμένο κώδικα δεοντολογίας, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί από τα υπογράφοντα 
μέρη τις προσεχείς εβδομάδες με βάση το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής που 
δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάιο.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_
22_3409_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες 
  
Βρυξέλλες,  1 Ιουνίου 2022 
  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς ξεκινά το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ουάσινγκτον, 
όπου θα συμμετάσχει σε μια διαδραστική συζήτηση στο Ατλαντικό Συμβούλιο με επίκεντρο τις 
διατλαντικές σχέσεις υπό το πρίσμα της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η συζήτηση θα 
ξεκινήσει στις 22:30 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_
22_3409_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Επέτειος 10 χρόνων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
  
Βρυξέλλες,  1 Ιουνίου 2022 
  
Εορτάζουμε τη 10η επέτειο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Πάνω από 16 εκατομμύρια 
πολίτες έχουν συμμετάσχει σε 90 πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Μέχρι 
στιγμής, έξι πρωτοβουλίες κατάφεραν να φτάσουν το όριο του ενός εκατομμυρίου υποστηρικτών 
και τέσσερις ακόμη πρωτοβουλίες βρίσκονται κοντά σ’ αυτόν τον στόχο. Τρεις πρωτοβουλίες 
οδήγησαν σε αλλαγές στο δίκαιο της ΕΕ. Άλλες πρωτοβουλίες συνέβαλαν στη χάραξη πολιτικών, 
μεταξύ άλλων και σε εθνικό επίπεδο. Οι νέοι κανόνες σχετικά με το «δικαίωμα στο νερό» και την 
«απαγόρευση της γλυφοσάτης» ισχύουν από το 2021, ενώ η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην 
πρωτοβουλία «τέλος στα κλουβιά», θα υποβάλει το 2023 σχετική νομοθετική πρόταση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_
22_3409_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/747545
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/event/fireside-chat-with-margaritis-schinas-european-commission-vice-president/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3409/MEX_22_3409_EN.pdf
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10. Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η βοήθεια της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ 
για τα σχολεία στις χώρες που φιλοξενούν εκτοπισμένα παιδιά από την Ουκρανία 
  
Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κανονισμό που επιτρέπει την εσωτερική αναδιανομή της 
βοήθειας της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία, ώστε να καλύπτονται τα 
εκτοπισμένα παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία της ΕΕ. Το 
πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία αποσκοπεί στην προώθηση της υγιεινής και ισορροπημένης 
διατροφής μέσω της διανομής φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στους 
μαθητές και τις μαθήτριες, προτείνοντας παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη γεωργία 
και την καλή διατροφή. Την περίοδο 2020-2021, περίπου 15 εκατομμύρια μαθητές και μαθήτριες 
επωφελήθηκαν από το εν λόγω πρόγραμμα στην ΕΕ.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_
22_3439_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία είναι διαθέσιμες στο 
διαδίκτυο : https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_el 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ διασφαλίζει την παρουσία Ευρωπαίων πυροσβεστών στην Ελλάδα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πυρκαγιών το 2022 
  
Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2022 
  
Με χρηματοδότηση και συντονισμό στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, θα 
τοποθετηθούν στην Ελλάδα  περισσότεροι από 200 πυροσβέστες και τεχνικός εξοπλισμός από τη 
Βουλγαρία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Νορβηγία για την άμεση 
στήριξη του προσωπικού πρώτης επέμβασης της Ελλάδας σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών 
μεγάλης κλίμακας.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_
22_3439_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εξασφαλίζει συμφωνία με τη Moderna για την προσαρμογή των 
χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης στις ανάγκες των κρατών μελών 
  
Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2022 
  
Η Επιτροπή και η εταιρεία ανάπτυξης εμβολίων Moderna κατέληξαν σε συμφωνία με την οποία 
διασφαλίζεται ότι η παράδοση εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 θα προσαρμόζεται στις 
ανάγκες των κρατών μελών. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η εταιρεία θα αναβάλει την παράδοση 
ορισμένων δόσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και θα 
τις παραδώσει αργότερα εντός του έτους. Επιπλέον, αν ένα προσαρμοσμένο εμβόλιο λάβει άδεια 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0861&from=EN
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_el
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/school-scheme-summary-report_2020-21_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_22_3439_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_22_3439_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_el
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_22_3439_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_22_3439_EN.pdf
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κυκλοφορίας της ΕΕ μετά από αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μέρος των 
δόσεων που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο μπορεί να 
παραδοθεί από τον Σεπτέμβριο και κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα του 2022 
ως αναμνηστικό εμβόλιο προσαρμοσμένο στις τρέχουσες μεταλλάξεις της COVID-19. Η συμφωνία 
θα επιτρέψει επίσης την παράδοση εμβολίων προσαρμοσμένων σε μελλοντικές μεταλλάξεις, 
κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν σε τυχόν 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/en/mex_22_3439/MEX_
22_3439_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3438/IP_22_3
438_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις στο Ζάγκρεμπ για συζητήσεις σχετικά με τις 
οικονομικές προοπτικές και την ετοιμότητα της Κροατίας να ενταχθεί στην ευρωζώνη 
  
Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2022 
  
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, όπου 
συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας κ. Άντρεϊ Πλένκοβιτς και τον Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ζντράβκο Μάριτς. Μετά τη συνάντηση ακολούθησε 
συνέντευξη Τύπου, όπου ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος συνεχάρη την Κροατία, τον λαό της και 
τους ηγέτες της για την εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης όσον αφορά την ένταξη στην 
ευρωζώνη.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_
22_3439_EN.pdf 
 
Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ : 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20220602 
________________________________________________________________________________ 

14. Μηδενική ρύπανση: μεγάλος αριθμός περιοχών κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούν τα 
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας 

Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2022 

Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, που δημοσιεύεται, δείχνει ότι το 2021 σχεδόν το 
85 % των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τα πιο αυστηρά πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας». Η αξιολόγηση παρέχει μια καλή 
ένδειξη για τους τόπους στους οποίους μπορούν οι λουόμενοι να βρουν την καλύτερη ποιότητα 
περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Η αξιολόγηση, η οποία 
εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_22_3439_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_22_3439_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3438/IP_22_3438_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3438/IP_22_3438_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-226323
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_22_3439_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3439/MEX_22_3439_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20220602
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20220602
https://www.eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-in-2021/european-bathing-water-quality-in-2021
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται στην παρακολούθηση 21 859 περιοχών από όλη την Ευρώπη. 
Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία καθ' όλη τη διάρκεια του 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3434/IP_22_34
34_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης το 2021, καθώς και ενημερωτικά δελτία ανά 
χώρα ανά χώρα και διαδραστικός χάρτης 
Κανόνες της ΕΕ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης 
Αναθεώρηση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης 
Γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 
Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu 
Τηλ.: +45 2174 1872 
Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu 
Τηλ.: +45 2336 1381 
________________________________________________________________________________ 

15. Πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η ΕΕ εγκρίνει έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας 

Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της έκτης δέσμης περιοριστικών μέτρων κατά της 
Ρωσίας. Οι κυρώσεις συγκαταλέγονται στις πιο ορατές, άμεσες και ισχυρές αντιδράσεις της ΕΕ 
στη βάναυση και απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της 
συστημικής βίας και των φρικαλεοτήτων που διαπράττονται κατά του άμαχου πληθυσμού. Η 
δέσμη αυτή επιβάλλει επίσης περαιτέρω κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, λαμβανομένης υπόψη 
της εμπλοκής της σε αυτή την επίθεση. Μαζί με τις πέντε προηγούμενες δέσμες, οι κυρώσεις που 
εγκρίθηκαν είναι άνευ προηγουμένου και έχουν σχεδιαστεί με στόχο την περαιτέρω αύξηση της 
οικονομικής πίεσης που ασκείται στη Ρωσία και την υπονόμευση της ικανότητάς της να διεξάγει 
πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Όπως και οι προηγούμενες δέσμες κυρώσεων, καταρτίστηκαν σε 
συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2802/IP_22_28
02_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκτη δέσμη κυρώσεων  
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και της 
Λευκορωσίας 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Λωρίδες αλληλεγγύης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την πλατφόρμα αντιστοίχισης 
μεταξύ επιχειρήσεων στην ΕΕ και την Ουκρανία 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3434/IP_22_3434_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3434/IP_22_3434_EL.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-in-2021/european-bathing-water-quality-in-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-in-2021/european-bathing-water-quality-in-2021
https://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Bathing-water-quality-review-of-EU-rules_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ηλ.%20διεύθυνση:%20constant.brand@eea.europa.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ηλ.%20διεύθυνση:%20antti.kaartinen@eea.europa.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2802/IP_22_2802_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2802/IP_22_2802_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_2823
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1401
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Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2022 
 
Μετά την αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό των θαλάσσιων 
λιμένων της, η Ουκρανία δεν μπορεί να εξαγάγει τα προϊόντα της σε προορισμούς ανά τον κόσμο 
μέσω των λιμένων της στον Εύξεινο Πόντο. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να βρεθούν και άλλες 
διαδρομές για να αποφευχθούν οι απειλές κατά της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση των εξαγωγών γεωργικών 
προϊόντων της Ουκρανίας και για τη στήριξη του ουκρανικού γεωργικού τομέα το 2022.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, τις ουκρανικές 
αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης για την επιτάχυνση των εργασιών όσον αφορά τις 
«λωρίδες αλληλεγγύης», ώστε να διευκολυνθούν οι εξαγωγές τροφίμων από την Ουκρανία μέσω 
διαφορετικών χερσαίων οδών και λιμένων της ΕΕ. Για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων, η 
Επιτροπή δημιούργησε ένα εργαλείο αντιστοίχισης μεταξύ επιχειρήσεων στην ΕΕ και στην 
Ουκρανία στο πλαίσιο του δικτύου «Enterprise Europe Network». 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_
22_3463_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας είναι διαθέσιμες 
εδώ : https://transport.ec.europa.eu/ukraine/keeping-ukrainian-goods-moving_en 
________________________________________________________________________________ 
 
17. Ουκρανία: 26,2 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία 
θα μεταφερθούν για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουκρανία και τη Μολδαβία 
  
Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2022 
 
Η Επιτροπή προτείνει να μεταφερθούν 26,2 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης 
και Διεθνούς Συνεργασίας, τα οποία είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τα προγράμματα Interreg 
NEXT της περιόδου 2021-2027 για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, στα ίδια προγράμματα για την 
Ουκρανία και τη Μολδαβία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_
22_3463_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Ουκρανία: 500 ασθενείς μεταφέρθηκαν σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία μέσω του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2022 
 
Μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, 500 Ουκρανοί ασθενείς που χρειάζονται 
συνεχή επείγουσα ιατρική περίθαλψη ή βοήθεια έχουν μέχρι στιγμής μεταφερθεί από την 
Ουκρανία, τη Μολδαβία και τα όμορα κράτη μέλη της ΕΕ σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Οι 
κυριότερες χώρες υποδοχής επί του παρόντος είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Δανία, η Ισπανία, η 

https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
https://transport.ec.europa.eu/ukraine/keeping-ukrainian-goods-moving_el
https://transport.ec.europa.eu/ukraine/keeping-ukrainian-goods-moving_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/next/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/next/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
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Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η 
Ρουμανία και η Σουηδία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_
22_3463_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://civil-protection-humanitarian-
aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en 
________________________________________________________________________________ 
 
19. Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 4,1 εκατ. ευρώ για την 
παρακολούθηση και την προάσπιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων 
ενημέρωσης 
  
Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 4,1 εκατ. ευρώ για την 
παρακολούθηση και την προάσπιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, 
η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Το 1 εκατ. ευρώ θα 
διατεθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης των συμβουλίων μέσων ενημέρωσης και την 
ανάπτυξη δημοσιογραφικών προτύπων, ενώ τα υπόλοιπα 3,1 εκατ. ευρώ θα επιτρέψουν στην ΕΕ 
να συνεχίσει να διαθέτει μετά το 2023 έναν μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την προστασία 
των δημοσιογράφων που απειλούνται. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει συγκεκριμένα 
εργαλεία που βοηθούν τους δημοσιογράφους που απειλούνται να ασκήσουν το επάγγελμά τους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_
22_3463_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εν εξελίξει χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector 
και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-support-
news-media-sector 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Εισαγωγές τροφίμων: Έκθεση υποστηρίζει το φιλόδοξο θεματολόγιο της ΕΕ για την 
προώθηση της παγκόσμιας μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων 
  
Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την αξιολόγηση της δράσης της ΕΕ για την ενίσχυση και την 
προώθηση των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων των εισαγόμενων γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων. Προσδιορίζει τομείς όπου απαιτείται περαιτέρω δράση. Η έκθεση 
αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για την προώθηση 
βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και παρουσιάζει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για 
την προώθηση των προτύπων βιωσιμότητας στις εισαγωγές. Η έκθεση εκπονήθηκε κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-mfp-rapidresponse;callCode=null;freeTextSearchKeyword=freedom;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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://culture.ec.europa.eu/el/funding-creative-europe/diatomeako-skelos
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10012
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10164
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/113
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-support-news-media-sector
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-support-news-media-sector
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/international-affairs_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
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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_3463/MEX_
22_3463_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

21. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας 

Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2022 

Γενικά 
Με ποιο σκεπτικό επιβάλλονται αυτές οι κυρώσεις; 
Οι κυρώσεις στρέφονται κατά της ρωσικής οικονομίας, του Κρεμλίνου, της βάσης εξουσίας του, 
καθώς και κατά των προσώπων που εμπλέκονται στον απρόκλητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. Αποσκοπούν να υπονομεύσουν την ικανότητα της ρωσικής κυβέρνησης να 
χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να 
στρέφονται κατά των υπευθύνων και να συνεπάγονται υψηλό κόστος για το Κρεμλίνο. 

Οι κυρώσεις συνεπάγονται βαρύ και άμεσο κόστος για τη Ρωσία και εμποδίζουν την οικονομική 
και χρηματοοικονομική της ικανότητα να συνεχίσει τις πολεμικές της προσπάθειες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2823/QAN
DA_22_2823_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου της Επιτροπής — Πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: η ΕΕ εγκρίνει έκτη 
δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας 
Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου — Επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: έγκριση έκτης δέσμης 
κυρώσεων από την ΕΕ 
Επίσημη Εφημερίδα 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα 
________________________________________________________________________________ 

22. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με επαρκείς κατώτατους 
μισθούς για τους εργαζομένους στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την οδηγία για επαρκείς 
κατώτατους μισθούς, την οποία πρότεινε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2020. 
Κατά την έναρξη της θητείας της, η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. φον ντερ Λάιεν, υποσχέθηκε την 
υιοθέτηση νομικού μέσου που θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ λαμβάνουν δίκαιο 
κατώτατο μισθό, και επανέλαβε τη δέσμευση αυτή στην πρώτη της ομιλία για την κατάσταση της 
Ένωσης το 2020.  
Η οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών, προωθώντας τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών και ενισχύοντας την 
αποτελεσματική πρόσβαση των εργαζομένων στην προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
στην ΕΕ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3463/MEX_22_3463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2823/QANDA_22_2823_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2823/QANDA_22_2823_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2802
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2802
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:153:TOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_20_1655
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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_3441/IP_22_34
41_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία της ΕΕ σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ 
Δελτίο Τύπου — Ώθηση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς στην ΕΕ: επαρκείς κατώτατοι 
μισθοί για τους εργαζομένους σε όλα τα κράτη μέλη 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Επαρκείς κατώτατοι μισθοί 
Ενημερωτικό δελτίο: Επαρκείς κατώτατοι μισθοί 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2023: Ενδυνάμωση της Ευρώπης ώστε να συνεχίσει να 
διαμορφώνει έναν μεταβαλλόμενο κόσμο 
 

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2022 
 

Η Επιτροπή πρότεινε ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 185,6 δισ. ευρώ για το 2023, ο οποίος 
θα συμπληρωθεί με περίπου 113,9 δισ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 
NextGenerationEU. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα εξακολουθήσει να κινητοποιεί σημαντικές 
επενδύσεις για την τόνωση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, τη συνεχιζόμενη 
οικονομική ανάκαμψη, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις πράσινες και στις ψηφιακές επενδύσεις, 
αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις πιεστικές ανάγκες που προκύπτουν από τις πρόσφατες και τις 
τρέχουσες κρίσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3473/IP_22_34
73_EL.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ε & Α: Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το έτος 2023 
Έγγραφα ετήσιου προϋπολογισμού 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 & NextGenerationEU 
Η ΕΕ ως δανειολήπτης  
________________________________________________________________________________ 
 
24. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ κινητοποιεί στήριξη για την Αλβανία 
  

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2022 

Η ΕΕ κινητοποίησε άμεσα στήριξη προς την Αλβανία για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών 
στη νήσο Σάσωνα (Sazan) του δήμου Αυλώνας. Μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της 
ΕΕ, η Επιτροπή συντόνισε την αποστολή  ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους από την Ελλάδα, για 
να βοηθήσει τα 250 μέλη των αλβανικών επίγειων δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν 
την εξάπλωση των πυρκαγιών.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3531/MEX_
22_3531_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3441/IP_22_3441_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3441/IP_22_3441_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23091&langId=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1967
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23071&langId=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3473/IP_22_3473_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3473/IP_22_3473_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3474
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3531/MEX_22_3531_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3531/MEX_22_3531_EN.pdf
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25. Ένωση Ασφάλειας: Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ σχετικά με την αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο 
  
Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2022 

Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο. Το νομικό πλαίσιο που θεσπίζει ο κανονισμός διασφαλίζει ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο 
εντός μίας ώρας, μειώνοντας έτσι την ικανότητα των τρομοκρατών να διαδίδουν την προπαγάνδα 
τους στο διαδίκτυο.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3531/MEX_
22_3531_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3479/IP_22_3
479_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Πρόσκληση προς τη νεολαία: Διαγωνισμός ιδεών για την ονομασία του νέου συστήματος 
διαστημικής συνδεσιμότητας 
  
Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2022 

Σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η 
Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό ιδεών, απευθυνόμενο στους νέους, για την ονομασία του 
νέου ασφαλούς συστήματος διαστημικής συνδεσιμότητας. Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. 
Τιερί Μπρετόν και η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. 
Μαρίγια Γκαμπριέλ ανακοίνωσαν τον διαγωνισμό, ο οποίος τιμά τη δημιουργικότητα των νέων, 
συνδέοντάς τους με ένα στρατηγικό και αλληλέγγυο σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στην αφρικανική διάσταση της πρωτοβουλίας, όπως είχε προαναγγείλει ο 
Επίτροπος Μπρετόν τον Φεβρουάριο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3531/MEX_
22_3531_EN.pdf 
 
Για να συμμετάσχετε, κάντε κλικ εδώ : 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NameNewEUSpaceConstellation 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τη σχετική σελίδα : https://europa.eu/youth/news/space-
and-youth-give-name-new-eus-space-based-secure-connectivity-system_en 
________________________________________________________________________________ 

27. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Η έκθεση επιδόσεων υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο 
που διαδραματίζει η στήριξη της ανάκαμψης της ΕΕ και η προώθηση των βασικών 
προτεραιοτήτων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0640
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3531/MEX_22_3531_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3531/MEX_22_3531_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3479/IP_22_3479_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3479/IP_22_3479_EN.pdf
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_1082
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3531/MEX_22_3531_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3531/MEX_22_3531_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NameNewEUSpaceConstellation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NameNewEUSpaceConstellation
https://europa.eu/youth/year-of-youth/news/space-and-youth-looking-name-eus-space-based-secure-connectivity-system
https://europa.eu/youth/news/space-and-youth-give-name-new-eus-space-based-secure-connectivity-system_en
https://europa.eu/youth/news/space-and-youth-give-name-new-eus-space-based-secure-connectivity-system_en
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Σε δύσκολους καιρούς, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος συμπληρώθηκε από το μέσο 
ανάκαμψης NextGenerationEU, συνέχισε να παράγει αποτελέσματα για τους πολίτες της ΕΕ, με 
πλήρη σεβασμό των υψηλότερων προτύπων δημοσιονομικής διαχείρισης. Η Επιτροπή 
παρουσιάζει την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για το οικονομικό έτος 2021, μέσω της οποίας η Επιτροπή αναλαμβάνει τη συνολική πολιτική 
ευθύνη όσον αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το προηγούμενο έτος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3475/IP_22_34
75_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 

28. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για έναν κοινό φορτιστή στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ταχεία προσωρινή πολιτική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την 
πρόταση της Επιτροπής για μια κοινή λύση φόρτισης που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021. 
Από το 2024 όλα τα νέα κινητά τηλέφωνα χειρός, οι ταμπλέτες, οι ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές, οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, τα ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία, οι ηλεκτρονικές 
συσκευές ανάγνωσης, τα πληκτρολόγια, τα ποντίκια, τα φορητά συστήματα πλοήγησης και τα 
ακουστικά θα πρέπει να διαθέτουν θύρα φόρτισης USB-C. Η προθεσμία για τους φορητούς 
υπολογιστές είναι το 2026. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3524/IP_22_35
24_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για κοινή λύση φόρτισης για ηλεκτρονικές 
συσκευές 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για κοινή λύση φόρτισης για 
ηλεκτρονικές συσκευές 
Ακολουθήστε την @EU_GROW στο Twitter 
________________________________________________________________________________ 

29. 118 περιφέρειες και τοπικές αρχές συμμετέχουν στην αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή   

Βρυξέλλες,  7 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες 118 περιφέρειες και τοπικές αρχές που θα 
συμμετάσχουν στην αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3475/IP_22_3475_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3475/IP_22_3475_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programme-performance-overview_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3524/IP_22_3524_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3524/IP_22_3524_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4613
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50321?locale=el
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50321?locale=el
https://twitter.com/EU_Growth
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
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αποκαλούμενη αποστολή για την προσαρμογή, η οποία θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Οι εν λόγω περιφέρειες και τοπικές αρχές θα υπογράψουν τον χάρτη αποστολής στο πρώτο 
φόρουμ της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Άλλες 17 ιδιωτικές εταιρείες, κέντρα υπηρεσιών, ερευνητικά δίκτυα και 
ομάδες τοπικής δράσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα βελτίωσης της ανθεκτικότητας στην 
κλιματική αλλαγή θα εγκρίνουν τον Χάρτη και θα γίνουν φίλοι της αποστολής. Τα 118 
υπογράφοντα μέρη προέρχονται από 18 κράτη μέλη, ενώ 6 ακόμη μέρη προέρχονται από χώρες 
συνδεδεμένες ή δυνητικά συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα της 
ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3527/IP_22_35
27_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
Ενημερωτικό δελτίο: Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
Στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ 
Αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
  
Επικοινωνία με την ΕτΠ: 
David Crous [+32(0)470 88 10 37] 
________________________________________________________________________________ 

30. Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού επενδύει 2,4 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης 
μετάβασης σε 7 δικαιούχους χώρες 

Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2022 

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού διέθεσε 2,4 δισ. ευρώ σε επτά δικαιούχους χώρες για να συμβάλει 
στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών τους συστημάτων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών και για να τις 
στηρίξει στην επίτευξη των στόχων τους για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030. 
Επιβεβαιώθηκαν επενδύσεις στη Ρουμανία (1391,6 εκατ. ευρώ), στην Τσεχία (520 εκατ. ευρώ), 
στην Πολωνία (244,2 εκατ. ευρώ), στη Λιθουανία (85 εκατ. ευρώ), στην Ουγγαρία (74,3 εκατ. 
ευρώ), στη Σλοβακία (49,5 εκατ. ευρώ) και στην Κροατία (40 εκατ. ευρώ). Οι επενδύσεις 
ολοκληρώνουν τον τρίτο επενδυτικό κύκλο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού και αντιπροσωπεύουν 
ραγδαία αύξηση των δαπανών σε σύγκριση με τους προηγούμενους επενδυτικούς κύκλους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3488/IP_22_34
88_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ιστότοπος του Ταμείου Εκσυγχρονισμού 
Εκδοθείσες αποφάσεις εκταμίευσης 

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/clima/policies/adaptation/what_en
https://cor.europa.eu/el/events/Pages/forum-mission-adaptation-climate-change-7-june-2022.aspx
https://cor.europa.eu/el/events/Pages/forum-mission-adaptation-climate-change-7-june-2022.aspx
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3527/IP_22_3527_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3527/IP_22_3527_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_el
https://ec.europa.eu/info/files/eu-climate-mission-meet-regions-and-local-authorities_el
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change_el
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_el
mailto:david.crous@cor.europa.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3488/IP_22_3488_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3488/IP_22_3488_EL.pdf
https://modernisationfund.eu/how-it-works/
https://modernisationfund.eu/governance/european-commission/
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Επιβεβαιώσεις των προτάσεων προτεραιότητας 
Συστάσεις για τις προτάσεις άνευ προτεραιότητας 
Κατάλογος επιβεβαιωμένων και συνιστώμενων επενδυτικών προτάσεων 
Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Βέστεϊγερ και ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς συμμετέχουν στο 
Διεθνές Φόρουμ της Λιλ για την Κυβερνοασφάλεια 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2022 

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή 
Εποχή, και ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Αντιπρόεδρος που είναι αρμόδιος για την Ένωση 
Ασφάλειας, συμμετέχουν στο Διεθνές Φόρουμ για την Κυβερνοασφάλεια που πραγματοποιείται 
στη Λιλ της Γαλλίας και θα διαρκέσει μέχρι αύριο, 9 Ιουνίου. Το φόρουμ, μία από τις 
σημαντικότερες εκδηλώσεις κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, φέρνει σε επαφή Ευρωπαίους 
επαγγελματίες και ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα της κυβερνοασφάλειας για να συζητήσουν και 
να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_
22_3542_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια  
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη 
χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της οδηγίας σχετικά με τη 
βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, την οποία η Επιτροπή είχε προτείνει το 2012. 
Η Ευρώπη έχει πολλές γυναίκες υψηλής ειδίκευσης, ενώ το 60 % των σημερινών αποφοίτων 
πανεπιστημίου είναι γυναίκες. Ωστόσο, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε υψηλές θέσεις, όπως 
στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, και η κατάσταση βελτιώνεται με πολύ αργούς 
ρυθμούς. Μόνο το ένα τρίτο των μελών των μη εκτελεστικών  εταιρικών διοικητικών συμβουλίων 
είναι γυναίκες, ενώ η αναλογία αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη στα εκτελεστικα διοικητικά 
συμβούλια. Η οδηγία θέτει στόχους προκειμένου να επιταχυνθεί η επίτευξη ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στις εταιρείες της ΕΕ που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια της ΕΕ.  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3478/IP_22_3
478_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
33. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς, οι Επίτροποι Ρεντέρς και Γιούανσον στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων 
  

https://modernisationfund.eu/governance/european-investment-bank/
https://modernisationfund.eu/governance/investment-committee/
https://modernisationfund.eu/investments/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_el
https://www.forum-fic.com/en/home/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3478
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3478/IP_22_3478_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3478/IP_22_3478_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2022 

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Επίτροπος 
Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα 
συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο 
Λουξεμβούργο. Αύριο, ο Επίτροπος Ρεντέρς θα συναντήσει τους υπουργούς Δικαιοσύνης με 
στόχο τη διαμόρφωση μιας γενικής προσέγγισης επί των προτάσεων της Επιτροπής για τον 
εκσυγχρονισμό της δικαστικής συνεργασίας: τον κανονισμό για την ψηφιακή ανταλλαγή 
πληροφοριών σε διασυνοριακές υποθέσεις τρομοκρατίας και τον κανονισμό για τη δημιουργία 
πλατφόρμας συνεργασίας για τις κοινές ομάδες έρευνας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_
22_3542_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
34. Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών καλούν το WhatsApp να 
ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές σχετικά με τις πολιτικές του για τα δεδομένα και τις 
επικαιροποιήσεις των όρων παροχής των υπηρεσιών του 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2022 

Το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
απέστειλαν συμπληρωματική επιστολή στο WhatsApp καλώντας το να αναλάβει δράση για να 
αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που συνεχίζουν να υφίστανται όσον αφορά τις επικαιροποιήσεις των 
όρων παροχής υπηρεσιών και της πολιτικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής και να ενημερώσει 
σαφώς τους καταναλωτές σχετικά με το επιχειρηματικό του μοντέλο. Ειδικότερα, το WhatsApp 
καλείται να διευκρινίσει με ποιον τρόπο σκοπεύει να ενημερώνει για τυχόν μελλοντικές 
επικαιροποιήσεις των όρων παροχής των υπηρεσιών του και να το πράξει κατά τρόπο ώστε οι 
καταναλωτές να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των εν λόγω επικαιροποιήσεων 
και να αποφασίσουν ελεύθερα αν επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το WhatsApp 
μετά απ’ αυτές. Ζητείται επίσης από την εταιρεία να διευκρινίσει αν αντλεί έσοδα από εμπορικές 
πολιτικές που σχετίζονται με τα δεδομένα των χρηστών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_
22_3542_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
35. Ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία: Η ΕΕ στηρίζει την έρευνα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου με 7,25 εκατ. ευρώ 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα νέο έργο, στο πλαίσιο του μέσου εξωτερικής πολιτικής 
της, για τη στήριξη των ερευνητικών ικανοτήτων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) με 
7,25 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτό, το οποίο είχε προαναγγείλει ο Ύπατος Εκπρόσωπος / 
Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ, κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, εντάσσεται στις 
προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για διεθνή εγκλήματα σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Ειδικότερα, θα βοηθήσει το ΔΠΔ να ενισχύσει την ερευνητική του ικανότητα ώστε να 

https://ec.europa.eu/info/publications/digital-information-exchange-terrorism-cases_en
https://ec.europa.eu/info/publications/digital-information-exchange-terrorism-cases_en
https://ec.europa.eu/info/publications/joint-investigation-teams-jits-collaboration-platform_en
https://ec.europa.eu/info/publications/joint-investigation-teams-jits-collaboration-platform_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
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ανταποκριθεί στις εν εξελίξει έρευνες για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία 
στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να καταστήσει τους Ρώσους φορείς λήψης 
αποφάσεων υπόλογους για τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να στηρίζει τις έρευνες που έχει κινήσει 
το ΔΠΔ στην Ουκρανία.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_
22_3542_EN.pdf 
 
Στο σχετικό δελτίο Τύπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη 
που παρέχει η ΕΕ στις έρευνες του ΔΠΔ στην Ουκρανία :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3543/IP_22_35
43_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Οι κρατικές φορολογικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες επιβολής των φόρων 
στηρίζοντας την ειδική ομάδα «Δέσμευση και κατάσχεση» 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή και οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών συγκρότησαν μια υποομάδα για την 
επιβολή των φόρων εντός της ειδικής ομάδας «Δέσμευση και κατάσχεση» υπό την καθοδήγηση 
του Επιτρόπου Ρεντέρς, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά των Ρώσων και των 
Λευκορώσων ιδιωτών και εταιρειών, καθώς και των συνεργατών τους, που υπόκεινται σε 
κυρώσεις. Η εν λόγω υποομάδα θα συμβάλει στην αποκάλυψη πιθανών φορολογικών 
εγκλημάτων και στην ανάκτηση μη καταβληθέντων φόρων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την 
εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_
22_3542_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Ουκρανία: Η ΕΕ ενισχύει την επιχειρησιακή στήριξη των ανθρωπιστικών οργανώσεων 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2022 

Καθώς στην Ουκρανία οι ανθρωπιστικές ανάγκες συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω της παράνομης 
ρωσικής εισβολής, η ΕΕ παρέχει άμεση επιχειρησιακή στήριξη σε οργανώσεις παροχής βοήθειας 
που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ δημιούργησε και 
χρηματοδότησε πλήρως δύο αποθήκες στην Ουκρανία, στη Βινίτσια και στο Ντνίπρο αντίστοιχα, 
και έχει συνάψει σύμβαση με υπηρεσίες οδικών μεταφορών για την παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη. Η χρήση αυτών των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 
ανθρωπιστικών υπηρεσιών προσφέρεται δωρεάν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του νέου συστήματος ικανότητας ευρωπαϊκής 
ανθρωπιστικής δράσης, το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος από την Handicap International. 
Η Γαλλία θα συγχρηματοδοτήσει επίσης αυτές τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, δεδομένου ότι 
είναι το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ που συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3543/IP_22_3543_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3543/IP_22_3543_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/european-humanitarian-response-capacity-ehrc_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/european-humanitarian-response-capacity-ehrc_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_3542/MEX_
22_3542_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3535/IP_22_3
535_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Η OLAF το 2021: Αποκάλυψη και πρόληψη της απάτης 

8 June 2022 European Anti-Fraud Office  

Το 2021 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέστησε την ανάκτηση 
ποσού άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ υπέρ του προϋπολογισμού της ΕΕ. Παρά τις 
συνεχείς προκλήσεις που έθετε η πανδημία, η OLAF συνέχισε να προστατεύει τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, εντοπίζοντας και διεξάγοντας έρευνες για ολοένα και περισσότερο ευπροσάρμοστους 
απατεώνες, αλλά και καταβάλλοντας προσπάθειες για την πρόληψη της απάτης εις βάρος του 
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ, που έχει προϋπολογισμό πολλών 
δισεκατομμυρίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/anti-
fraud/document/download/6a014526-2a92-4dc2-a15b-427eb77bfbde_en?filename=pr-
08062022-olaf-in-2021-exposing-and-preventing-fraud_en.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Jana CAPPELLO 
Εκπρόσωπος τύπου 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
Τηλέφωνο: +32(0)2 29-85549 
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu  
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @EUAntiFraud 
Eirini NIKOLAIDOU 
Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
Τηλέφωνο: +32(0)2 29-83128   
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @EUAntiFraud 
________________________________________________________________________________ 

39. Η ΕΕ προσφέρει στήριξη ύψους 20 εκατ. ευρώ στις νεοφυείς ουκρανικές επιχειρήσεις μέσω 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 

Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε φιλόδοξη δράση ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της 
ουκρανικής κοινότητας καινοτομίας. μέσω στοχευμένης τροποποίησης του προγράμματος 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2022, η νέα πρωτοβουλία θα στηρίξει 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3542/MEX_22_3542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3535/IP_22_3535_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3535/IP_22_3535_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/document/download/6a014526-2a92-4dc2-a15b-427eb77bfbde_en?filename=pr-08062022-olaf-in-2021-exposing-and-preventing-fraud_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/document/download/6a014526-2a92-4dc2-a15b-427eb77bfbde_en?filename=pr-08062022-olaf-in-2021-exposing-and-preventing-fraud_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/document/download/6a014526-2a92-4dc2-a15b-427eb77bfbde_en?filename=pr-08062022-olaf-in-2021-exposing-and-preventing-fraud_en.pdf
mailto:olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
https://twitter.com/@EUAntiFraud
mailto:olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
https://twitter.com/@EUAntiFraud
https://eic.ec.europa.eu/index_en
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τουλάχιστον 200 ουκρανικές νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας με έως και 
60 000 EUR στην καθεμία. Επιπλέον, το ΕΣΚ θα προσφέρει μη χρηματοδοτική στήριξη, όπως 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις και αντιστοίχιση επιχειρήσεων. Με τον τρόπο 
αυτό θα ενισχυθεί η ικανότητα των ουκρανικών φορέων καινοτομίας να αλληλεπιδρούν με το 
ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, να εισέρχονται σε νέες αγορές και να αξιοποιούν τις 
δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3533/IP_22_35
33_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόγραμμα εργασίας 2022 του ΕΣΚ 
Ενημερωτικό δελτίο για τη δράση του ΕΣΚ για την Ουκρανία 
Έκθεση αντικτύπου του ΕΣΚ για το 2021 
Διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς 
ERA4Ukraine KZR 
Διεθνής συνεργασία στον τομέα της Ε&Κ – Ουκρανία 
Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
Ευρατόμ 
Η προσέγγιση της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της έρευνας και 
της καινοτομίας 
________________________________________________________________________________ 

40. Το πρώτο φεστιβάλ του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους ξεκινά στις Βρυξέλλες και σε όλη 
την Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2022 

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή διοργανώνει φεστιβάλ αφιερωμένο στο Νέο Ευρωπαϊκό 
Μπάουχαους (NEB). Το φεστιβάλ του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, το οποίο σχεδιάστηκε 
γύρω από τρεις πυλώνες, το Φόρουμ, την Έκθεση και τη Γιορτή, και με φυσική έδρα στις 
Βρυξέλλες, στο Gare Maritime και στο Mont des Arts αλλά και στο διαδίκτυο, σχεδιάστηκε σε 
συνεργασία με την κοινότητα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους για την προβολή, τον 
εορτασμό και την ανάπτυξη του κινήματος. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3486/IP_22_34
86_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Φεστιβάλ του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
Βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους για το 2022 
Για να εγγραφείτε για αυτοπρόσωπη συμμετοχή ως εκπρόσωπος μέσου ενημέρωσης μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους επικοινωνίας με τον Τύπο που αναφέρονται παρακάτω 
(λίγες ακόμη θέσεις είναι διαθέσιμες). 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3533/IP_22_3533_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3533/IP_22_3533_EL.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2022-06/EIC-Ukraine-WEB.pdf
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-impact-report-2021-key-numbers-eic-performance-2021-11-24_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/ukraine_en
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/euratom-research-and-training-programme_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2465
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://new-european-bauhaus-festival.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3486/IP_22_3486_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3486/IP_22_3486_EL.pdf
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_enhttps:/europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en
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41. Η ΕΕ διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων της Μολδαβίας 

Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2022 

Σύντομα, περισσότερα μολδαβικά δαμάσκηνα, σταφύλια και άλλα γεωργικά προϊόντα 
αναμένεται να εισέλθουν χωρίς δασμούς στις ευρωπαϊκές αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε κανονισμό που επιτρέπει την προσωρινή βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των 
υπόλοιπων επτά μολδαβικών προϊόντων τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται σε δασμολογικές 
ποσοστώσεις κατά την είσοδό τους στην ΕΕ. Πρόκειται για απόδειξη της αλληλεγγύης της ΕΕ, η 
οποία έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τη Μολδαβία να αντιμετωπίσει την 
απώλεια των κύριων αγορών και κόμβων διαμετακόμισης για αυτά τα βασικά γεωργικά προϊόντα 
λόγω του αδικαιολόγητου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας 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_3547/IP_22_35
47_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Kείμενο του προτεινόμενου κανονισμού 
Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ–Μολδαβίας 
Aλληλεγγύη της ΕΕ προς τη Μολδαβία 
Διαπραγματεύσεις για την ελευθέρωση των οδικών μεταφορών μεταξύ Μολδαβίας και ΕE 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Στήριξη της ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εκτοπισμένων από την 
Ουκρανία 
  
Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία συνεισφοράς 7 εκατ. ευρώ με τη Διεθνή 
Ομοσπονδία των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για την στήριξη 
της ψυχικής υγείας και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την 
Ουκρανία.  
Η συμφωνία αποσκοπεί στη στήριξη των προσφύγων που βιώνουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής 
υγείας και ψυχολογικά τραύματα, μέσω της παροχής ψυχολογικών πρώτων βοηθειών και 
ψυχολογικής αξιολόγησης, καθώς και πιο μακροπρόθεσμης στήριξης ψυχικής υγείας και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη γλώσσα τους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3562/MEX_
22_3562_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Ουκρανία: Η ΕΕ ανακοινώνει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 205 εκατ. ευρώ, ενώ 
ο Επίτροπος Λέναρτσιτς επισκέπτεται την Ουκρανία 
  
Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2022 

Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες στην Ουκρανία αυξάνονται, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. 
Γιάνες Λέναρτσιτς επισκέπτεται τη χώρα για να συναντήσει ανθρωπιστικές οργανώσεις και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3547/IP_22_3547_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3547/IP_22_3547_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)288&lang=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02014A0830(01)-20180824
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2022-05/05052022-EU_Solidarity_with_Moldova_Factsheet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52022PC0168
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3562/MEX_22_3562_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3562/MEX_22_3562_EN.pdf
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υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ουκρανικής κυβέρνησης και να συμβάλει στον συντονισμό 
της επιτόπιας αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση. Επί τη ευκαιρία, η ΕΕ διέθεσε άλλα 205 εκατ. ευρώ 
σε ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία. Με το ποσό αυτό, η χρηματοδότηση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας και η αξία της βοήθειας σε είδος, τις οποίες παρέχει η ΕΕ ως απάντηση 
στην παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανέρχονται σε συνολικά πάνω από 700 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων 13 εκατ. ευρώ προορίζονται για έργα στη γειτονική Μολδαβία.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3562/MEX_
22_3562_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3549/IP_22_35
49_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

44. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν ρύθμιση συνεργασίας 
σχετικά με την ετοιμότητα και την αντίδραση σε απειλές κατά της δημόσιας υγείας 

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2022 

Μετά τη δήλωση της προέδρου, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του προέδρου των ΗΠΑ, κ. Τζο 
Μπάιντεν, επ' ευκαιρία της δεύτερης παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη νόσο COVID-19, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ υπέγραψαν 
ρύθμιση για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντίδραση σε 
απειλές κατά της δημόσιας υγείας. Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή και στις ΗΠΑ να 
συνεργαστούν σε ευρύ φάσμα θεμάτων για την από κοινού αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ισχυρής παγκόσμιας 
αρχιτεκτονικής για την υγεία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3203/IP_22_32
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν και του προέδρου Μπάιντεν επ' ευκαιρία της δεύτερης 
παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη νόσο COVID-19 
Θεματολόγιο ΗΠΑ-ΕΕ για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πανδημίας, τον εμβολιασμό του 
παγκόσμιου πληθυσμού, τη διάσωση ζωών τώρα και την καλύτερη ανοικοδόμηση παγκόσμιας 
υγειονομικής ασφάλειας 
Κοινή δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών-Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση της κοινής 
ειδικής ομάδας για την αλυσίδα μεταποίησης και εφοδιασμού COVID-19 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης 
(HERA): προετοιμασία για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται το Ισραήλ για την εμβάθυνση της διμερούς 
εταιρικής σχέσης 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3562/MEX_22_3562_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3562/MEX_22_3562_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3549
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3549/IP_22_3549_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3549/IP_22_3549_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3203/IP_22_3203_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3203/IP_22_3203_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_4846
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_4846
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_4846
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4847
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4847
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4672
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Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022 

Τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουνίου, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα βρίσκεται στο Ισραήλ για 
να προωθήσει τις σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή συνεργασία. Η Πρόεδρος 
θα συναντηθεί με εκπροσώπους της ισραηλινής κυβέρνησης με τους οποίους θα συζητήσει την 
παγκόσμια αντίδραση στην επισιτιστική κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.  
Το απόγευμα της Δευτέρας, η Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και 
Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Γιαΐρ Λαπίντ. Την Τρίτη, η Πρόεδρος θα λάβει τιμητικό 
διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν στο Νεγκέβ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία 
στις 10:45 ώρα Ελλάδος. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εν λόγω ομιλία στο EbS. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3583/MEX_
22_3583_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο: Ευρεία υποστήριξη υπέρ της εισαγωγής του ευρώ στα κράτη 
μέλη που δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει  
  
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε το ετήσιο έκτακτο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ 
στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το κοινό νόμισμα. Η έρευνα διεξήχθη από τις 20 
ως τις 29 Απριλίου 2022 στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη 
Ρουμανία και τη Σουηδία.  
Σύμφωνα με αυτή, το ευρώ χαίρει ευρείας υποστήριξης: κατά μέσο όρο, το 60 % των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι υπέρ της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος. Οι ευνοϊκότερες 
γνώμες υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ διατυπώθηκαν στη Ρουμανία (77% υπέρ) και την 
Ουγγαρία (69%), ενώ οι λιγότερο ευνοϊκές στη Βουλγαρία, την Τσεχία (44% και στις δύο 
περιπτώσεις) και στη Σουηδία (45%). Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η 
εισαγωγή του κοινού νομίσματος θα είχε θετικές συνέπειες για τη χώρα τους (55%).  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3583/MEX_
22_3583_EN.pdf 
Ολόκληρο το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2662 
________________________________________________________________________________ 
 
47. Δήλωση του Αντιπροέδρου Μάρος Σέφτσοβιτς σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου να υποβάλει νομοσχέδιο για τη μη εφαρμογή βασικών στοιχείων του 
πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία 
  
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2022 

 «Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί μια θετική και σταθερή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ΕΕ και 
το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εταίροι που αντιμετωπίζουν τις ίδιες παγκόσμιες προκλήσεις, οι 
οποίες επιβάλλουν την προάσπιση του κράτους δικαίου.  
  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3583/MEX_22_3583_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3583/MEX_22_3583_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3583/MEX_22_3583_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3583/MEX_22_3583_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2662
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2662
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Κατά συνέπεια, η σχέση αυτή πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό των νομικά δεσμευτικών 
υποχρεώσεων που αναλάβαμε εκατέρωθεν —δεσμεύσεις που βασίζονται στην εφαρμογή της 
συμφωνίας αποχώρησης και της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, τις οποίες  τα δύο μέρη 
διαπραγματεύτηκαν, συμφώνησαν και επικύρωσαν.  
  
Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη δήλωση του Αντιπροέδρου κ. Μάρος Σέφτσοβιτς εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_3698/
STATEMENT_22_3698_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
48. Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων: Σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο του Συμβουλίου όσον 
αφορά το Σένγκεν και τη μετανάστευση 
  
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2022 

Στις 10 Ιουνίου, ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον παρέστησαν στο Συμβούλιο 
Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όπου οι υπουργοί σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο 
όσον αφορά το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Οι υπουργοί, στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία, ενέκριναν μια δήλωση σχετικά με έναν εθελοντικό μηχανισμό αλληλεγγύης, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον κανονισμό Eurodac και 
τον κανονισμό για τον έλεγχο διαλογής. Η τελευταία σύνοδος του Συμβουλίου στο πλαίσιο της 
γαλλικής Προεδρίας σημείωσε επίσης σημαντική πρόοδο όσον αφορά το Σένγκεν και την 
αστυνομική συνεργασία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_
22_3680_EN.pdf 

Σχετικό ενημερωτικό δελτίο όπου επισημαίνονται τα κυριότερα επιτεύγματα είναι διαθέσιμο 
εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3551 
________________________________________________________________________________ 
 
49. Μάχη κατά των παράνομων ναρκωτικών: Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα 
Ναρκωτικά 2022 
  
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2022 
  
Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον συμμετέχει στην παρουσίαση της 
Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2022, η οποία δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν, μαζί με 
την Επίτροπο, ο κ. Alexis Goosdeel, διευθυντής του οργανισμού και ο κ. Franz Pietsch, πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου του. Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2022 περιγράφει τις 
τάσεις και τις εξελίξεις στην προμήθεια και τη χρήση ναρκωτικών, καθώς και την πολιτική για τα 
ναρκωτικά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαθεσιμότητα και η 
χρήση ναρκωτικών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η κάνναβη  παραμένει η 
ουσία που καταναλώνεται περισσότερο, ενώ αυξάνεται στην Ευρώπη η παραγωγή άλλων 
συνθετικών ναρκωτικών. Η έκθεση καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η χρήση ναρκωτικών 
συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα πιεστικών ζητημάτων υγείας και κοινωνικών ζητημάτων, όπως τα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3698
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_3698/STATEMENT_22_3698_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_3698/STATEMENT_22_3698_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3551
https://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en
https://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en
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προβλήματα ψυχικής υγείας και ο αυτοτραυματισμός, η έλλειψη στέγης και η νεανική 
εγκληματικότητα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_
22_3680_EN.pdf 
 
Η έκθεση και το πλήρες δελτίο Τύπου του Οργανισμού της ΕΕ κατά των Ναρκωτικών θα 
δημοσιευτούν εδώ : https://www.emcdda.europa.eu/event/2022/06/launch-event-european-
drug-report-2022_en 
________________________________________________________________________________ 
 
50. Βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022: Βραβεύτηκαν 18 έργα από όλη την 
Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η «Ακαδημία» της ελληνικής οργάνωσης Odyssea 
  
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2022 
  
Στην τελετή λήξης του πρώτου φεστιβάλ του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, οι Επίτροποι 
Γκαμπριέλ και Φερέιρα ανακοίνωσαν τους νικητές και τις νικήτριες του Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους. Τα βραβεία αυτά τιμούν νέα παραδείγματα-πηγές έμπνευσης των 
μετασχηματισμών που φιλοδοξεί να εισαγάγει το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στην 
καθημερινότητα, τους χώρους διαβίωσης και τις εμπειρίες μας.  
Φέτος, κατατέθηκαν υποψηφιότητες για 1.100 έργα. Σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες 
απονεμήθηκαν από ένα βραβείο για ήδη ολοκληρωμένα έργα και από ένα βραβείο για 
«ανερχόμενα αστέρια», δηλαδή για ιδέες ταλαντούχων νέων ηλικίας έως 30 ετών. Τα έργα που 
βραβεύτηκαν στην κατηγορία «Επανασύνδεση με τη φύση», προέρχονται από την Ισπανία, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία. Όσον αφορά τα βραβεία «Ανάκτηση της αίσθησης του 
ανήκειν», απονεμήθηκαν σε έργα από την Αυστρία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Τσεχία. 
Για την κατηγορία «Προτεραιότητα σε τόπους και ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη» 
επελέγησαν έργα από το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_
22_3680_EN.pdf 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τις πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα βραβευθέντα έργα, 
τους 52 φιναλίστ και τις ερωταπαντήσεις σχετικά με τα βραβεία.  
Μπορείτε επίσης να δείτε το βίντεο της τελετής εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Ισότητα: Ξεκινάει ο διαγωνισμός για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2023 
  
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2022 
  

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2023. Το βραβείο επιβραβεύει 
πόλεις που καταβάλλουν προσπάθειες για να καταστούν πιο προσβάσιμες στα άτομα με 
αναπηρία και οι οποίες σχεδιάζουν νέες βελτιώσεις της προσβασιμότητάς τους.  
 
Παραδείγματα δράσεων που βραβεύτηκαν ή ήταν φιναλίστ το 2022 μπορείτε να δείτε εδώ :   
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8462&furtherPubs=yes 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/event/2022/06/launch-event-european-drug-report-2022_en
https://www.emcdda.europa.eu/event/2022/06/launch-event-european-drug-report-2022_en
https://www.emcdda.europa.eu/event/2022/06/launch-event-european-drug-report-2022_en
https://new-european-bauhaus-festival.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/finalists
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_348
https://www.youtube.com/watch?v=p2g2UKrgIRc
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8462&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8462&furtherPubs=yes
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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_3680/MEX_
22_3680_EN.pdf 
Οι υποψηφιότητες για το φετινό βραβείο είναι ανοικτές έως τις 8 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα 
του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2023 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας τιμάται με το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 
  
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2022 
  

Στις 13 και 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο ειδικής τελετής, δώδεκα χώροι βραβεύτηκαν με το Βραβείο 
Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2021. Ανάμεσά τους, και ο αρχαιολογικός χώρος 
της Νεμέας. 
Στη διήμερη εκδήλωση που τίμησε χώρους που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης και στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κ. 
Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, εγκαινίασε 
την τελετή, η οποία είναι ανοικτή στο κοινό, ενώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 
έγινε συζήτηση για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι στην προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινής ιστορίας της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_
22_3680_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ημερήσιας διάταξης, είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://culture.ec.europa.eu/el/node/1299 
________________________________________________________________________________ 

53. Ουκρανία: Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα άτομα 
που διαφεύγουν τον πόλεμο να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, κατάρτιση και 
εκπαίδευση ενηλίκων 

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2022 

Από την έναρξη του απρόκλητου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των πολιτών της, 
πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα έχουν διαφύγει από την Ουκρανία και έχουν φτάσει στην ΕΕ. 
Μέχρι στιγμής, μόνο ένας σχετικά μικρός αριθμός ατόμων σε ηλικία εργασίας έχει εισέλθει στην 
αγορά εργασίας της ΕΕ, αν και ο αριθμός εκείνων που επιθυμούν να το πράξουν αναμένεται να 
αυξηθεί. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3620/IP_22_36
20_EL.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων των ατόμων που 
διαφεύγουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://www.accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en
https://culture.ec.europa.eu/news/commission-announces-12-new-european-heritage-label-sites
https://culture.ec.europa.eu/el/node/1260
https://culture.ec.europa.eu/el/node/1260
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
https://culture.ec.europa.eu/el/policies/selected-themes/politistiki-klironomia
https://culture.ec.europa.eu/el/policies/selected-themes/politistiki-klironomia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3680/MEX_22_3680_EN.pdf
https://culture.ec.europa.eu/el/node/1299
https://culture.ec.europa.eu/el/node/1299
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3620/IP_22_3620_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3620/IP_22_3620_EL.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25721&langId=el
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25721&langId=el
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25721&langId=el
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Ιστότοπος — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία  
Ιστότοπος — Πληροφορίες για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 
 
54. Η HERA εξασφαλίζει εμβόλια για τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
την επιδημία της ευλογιάς των πιθήκων 
  
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2022 

Η HERA, η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνήψε σύμβαση με την εταιρεία Bavarian Nordic για την αγορά 109.090 
δόσεων εμβολίων τρίτης γενιάς για την αντιμετώπιση της τρέχουσας επιδημίας της ευλογιάς των 
πιθήκων. Καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, η συμφωνία θα καταστήσει 
τα εν λόγω εμβόλια άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την 
Ισλανδία. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός της Επιτροπής για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα 
(HaDEA) αγόρασε το εμβόλιο τρίτης γενιάς για λογαριασμό της Αρχής Ετοιμότητας και 
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_
22_3704_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3674/IP_22_3
674_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική μέθοδο υπολογισμού των προμηθειών 
εγγύησης επί των δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις 
  
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2022 
  
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την ελληνική 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των προμηθειών επί των δανείων με κρατική εγγύηση προς 
μεγάλες επιχειρήσεις. Η μεθοδολογία υπολογισμού θα βοηθήσει τις ελληνικές χορηγούσες αρχές 
να υπολογίσουν:  
i) προμήθειες εγγύησης σύμφωνες με τις τιμές της αγοράς· ή  
ii) το ποσό της ενίσχυσης σε εγγυήσεις για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, που θα 
απάλλασσε τα μέτρα από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης της ενίσχυσης στην 
Επιτροπή, εάν το ποσό είναι αρκετά μικρό. Σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που εγκρίθηκε,  
i) οι προμήθειες εγγύησης συνδέονται με δείκτες συμβολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου· και  
ii) θα υπάρχει συνέπεια μεταξύ των προμηθειών εγγύησης που καταβάλλονται στο κράτος και 
των επιτοκίων που χρεώνει ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής (δηλ. υψηλότερο επιτόκιο του 
εγγυημένου δανείου συνεπάγεται υψηλότερη προμήθεια εγγύησης).  
  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_el
https://ec.europa.eu/health/health-emergency-preparedness-and-response-hera_el
https://ec.europa.eu/health/health-emergency-preparedness-and-response-hera_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_22_3704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_22_3704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3674
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3674/IP_22_3674_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3674/IP_22_3674_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG
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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_3704/MEX_
22_3704_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σε 
εταιρείες υποδομών ύδρευσης λόγω εικαζόμενης νόθευσης διαγωνισμών 
  
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σε ένα κράτος μέλος, στις 
εγκαταστάσεις εταιρειών κατασκευής δικτύων και μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού και 
λυμάτων. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες 
ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τις 
συμπράξεις και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_
22_3704_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3706/IP_22_37
06_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παροχής 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων 
  
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2022 
  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την 
παράταση της προθεσμίας για την παροχή νέας χρηματοδότησης από τις τράπεζες στις 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (εφεξής: Ταμείο). Η Επιτροπή 
ενέκρινε τη σύσταση του Ταμείου τον Δεκέμβριο του 2020 και την επακόλουθη τροποποίησή του 
τον Νοέμβριο του 2021. Στο πλαίσιο του Ταμείου συγκεντρώνεται στήριξη από τα κράτη μέλη, η 
οποία τελεί υπό τη διαχείριση του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (εφεξής: 
Όμιλος της ΕΤΕπ). Είκοσι δύο κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν σε αυτό (Αυστρία, 
Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία). 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_
22_3704_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

58. Η ΕΕ και η Αίγυπτος ενισχύουν τη συνεργασία για το κλίμα, την ενέργεια και την πράσινη 
μετάβαση 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_22_3704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_22_3704_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A12008E101%3AEL%3AHTML
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_22_3704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_22_3704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3706/IP_22_3706_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3706/IP_22_3706_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2407
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/mex_21_6205
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_22_3704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3704/MEX_22_3704_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2022 

Στο Κάιρο, με την ευκαιρία της επίσκεψης της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν και της συνάντησής της με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι, η ΕΕ και η Αίγυπτος εξέδωσαν 
κοινή δήλωση σχετικά με το κλίμα, την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3662/IP_22_36
62_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή δήλωση ΕΕ-Αιγύπτου 
Μνημόνιο συνεννόησης ΕΕ-Αιγύπτου-Ισραήλ  
Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν στο Κάιρο  
________________________________________________________________________________ 

59. Κοινή δήλωση ΕΕ-Αιγύπτου για το κλίμα, την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση 

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2022 

Ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κ. Abdel Fattah El Sisi, και η Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ursula von der Leyen, συναντήθηκαν στο Κάιρο για να επανεξετάσουν 
και να συζητήσουν την ενισχυμένη συνεργασία για τις προκλήσεις που αφορούν το κλίμα, την 
ενέργεια και τον βιομηχανικό μετασχηματισμό, ενόψει της COP27 αργότερα στη διάρκεια του 
έτους. 

Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και μιας 
ισορροπημένης και δίκαιης πράσινης μετάβασης αποτελούν κοινές προτεραιότητες για την 
Αίγυπτο και την ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3703/S
TATEMENT_22_3703_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

60. Δασικές πυρκαγιές: έτοιμος ο πυροσβεστικός στόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
περίοδο 2022 

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2022 

O στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών της ΕΕ θα είναι λειτουργικός για να βοηθήσει τις 
ευρωπαϊκές χώρες να καταπολεμήσουν τις δασικές πυρκαγιές καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 
αιχμής. Ο στόλος αποτελεί μέρος του rescEU, ενός ευρωπαϊκού αποθέματος πόρων για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 12 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 πυροσβεστικό 
ελικόπτερο τοποθετημένα στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία και τη 
Σουηδία θα είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν φέτος το καλοκαίρι, όταν οι ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές απαιτήσουν κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση για τη διάσωση ζωών, μέσων βιοπορισμού 
και του περιβάλλοντος. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3662/IP_22_3662_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3662/IP_22_3662_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3703
https://energy.ec.europa.eu/eu-egypt-israel-memorandum-understanding_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3713
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3703/STATEMENT_22_3703_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3703/STATEMENT_22_3703_EL.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3719/IP_22_37
19_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δασικές πυρκαγιές 
rescEU  
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
Ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας 
Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
________________________________________________________________________________ 

61. Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου και παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές λύσεις για τη 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας εμπορευμάτων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας 

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για μη 
συμμόρφωση με σημαντικά τμήματα του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία. Παρά 
τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο, αυτή δεν το έπραξε. Αυτό αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.  
Στόχος των εν λόγω διαδικασιών επί παραβάσει είναι η αποκατάσταση της συμμόρφωσης με το 
πρωτόκολλο σε ορισμένους βασικούς τομείς στους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το έχει 
εφαρμόσει σωστά — με τελικό στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών 
της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3676/IP_22_36
76_EL.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αντίδραση της Επιτροπής στο νομοσχέδιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου που παρακάμπτει βασικά τμήματα του πρωτοκόλλου για τις 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία 
Έγγραφα θέσης σχετικά με πιθανές λύσεις — Τελωνειακά και υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά 
θέματα 
Δέσμη μέτρων του Οκτωβρίου 2021 
 

Ενημερωτικά δελτία 
 Συγκεκριμένα παραδείγματα της σημερινής δέσμης μέτρων 
 Οφέλη του πρωτοκόλλου 
 Παραδείγματα ευελιξίας που έχουν ήδη προσδιοριστεί 

Ιστότοπος της Επιτροπής: Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου 
________________________________________________________________________________ 

62. Ευρωβαρόμετρο: Άμυνα και ενεργειακή αυτονομία, βασικές προτεραιότητες για τους 
Ευρωπαίους το 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3719/IP_22_3719_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3719/IP_22_3719_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/european-civil-protection-pool_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3676/IP_22_3676_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3676/IP_22_3676_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3679
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3679
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3679
https://ec.europa.eu/info/files/protocol-ireland-northern-ireland-position-paper-possible-solutions-customs_el
https://ec.europa.eu/info/files/protocol-ireland-northern-ireland-position-paper-possible-solutions-sanitary-and-phytosanitary_el
https://ec.europa.eu/info/files/protocol-ireland-northern-ireland-position-paper-possible-solutions-sanitary-and-phytosanitary_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5215
https://ec.europa.eu/info/files/concrete-examples-todays-package_el
https://ec.europa.eu/info/files/benefits-protocol_el
https://ec.europa.eu/info/files/examples-flexibilities-already-identified_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom_el
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Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2022 

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν 
μαζικά μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και αναμένουν από την ΕΕ να εξαλείψει 
σταδιακά την εξάρτησή της από τις ρωσικές πηγές ενέργειας. Η έρευνα επιβεβαιώνει επίσης ότι 
οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η ΕΕ στη 
ρωσική επίθεση 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_3756/IP_22_3
756_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 526 
________________________________________________________________________________ 
 
63. Πέντε νέοι υπερυπολογιστές νέας γενιάς θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη, εκ των οποίων ο 
ένας στην Ελλάδα 
  
Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2022 
 
Η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (εφεξής: κοινή 
επιχείρηση EuroHPC) ανακοίνωσε πέντε νέες εγκαταστάσεις φιλοξενίας των ευρωπαϊκών 
υπερυπολογιστών επόμενης γενιάς, κατόπιν ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας 
επιλογής. Ανάμεσά τους, και ο πρώτος ευρωπαϊκός υπερυπολογιστής εξακλίμακας, ο JUPITER, ο 
οποίος θα φιλοξενηθεί στο κέντρο υπερυπολογιστών Jülich στη Γερμανία. Η ικανότητα 
εξακλίμακας (υπερυπολογιστές με δυνατότητα να εκτελούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο 
δισεκατομμύρια ή 1018 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο) αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό 
ορόσημο για την ΕΕ και δίνει σημαντική ώθηση στην ευρωπαϊκή επιστημονική αριστεία. Η 
ικανότητα εξακλίμακας θα ωφελήσει συμπληρωματικές τεχνολογίες, όπως η κβαντική 
υπολογιστική, τα ψηφιακά δίδυμα και τα μαζικά δεδομένα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3757/MEX_
22_3757_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ και στον ιστότοπο της κοινής επιχείρησης 
EuroHPC. 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Συνεχίζεται η μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων 
στην ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2022 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή, έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων. Τα χημικά φυτοφάρμακα προκαλούν ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και 
του αέρα, καθώς και απώλεια βιοποικιλότητας, και επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3756/IP_22_3756_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3756/IP_22_3756_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2694
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/call-host-new-eurohpc-supercomputers-2021-12-17_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/call-host-new-eurohpc-supercomputers-2021-12-17_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3757/MEX_22_3757_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3757/MEX_22_3757_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-enters-exascale-era-announcement-new-supercomputing-hosting-sites
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/our-supercomputers_en
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και στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να καταβάλει προσπάθειες για τη μείωση της συνολικής χρήσης και του κινδύνου των 
χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3757/MEX_
22_3757_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
65. Νέα πρόσκληση του Erasmus+ για βαθύτερη διακρατική συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 
  
Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ για 
την πιλοτική εφαρμογή ενός κοινού ευρωπαϊκού σήματος πτυχίων και για τη δοκιμή 
θεσμoθετημένων μέσων συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, όπως της πιθανής θέσπισης ενός 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος για τις συμμαχίες, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τα πανεπιστήμια.  
Αυτές οι σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής αποσκοπούν στην εμβάθυνση 
της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Η 
ανοικτή και ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 
εκατ. ευρώ.  
Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 6η Οκτωβρίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3757/MEX_
22_3757_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

66. Παραπληροφόρηση: η Επιτροπή χαιρετίζει τον νέο ισχυρότερο και πιο περιεκτικό κώδικα 
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση 

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δημοσίευση του ενισχυμένου κώδικα 
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Τα 34 υπογράφοντα μέρη, όπως πλατφόρμες, 
εταιρείες τεχνολογίας και η κοινωνία των πολιτών, ακολούθησαν το έγγραφο καθοδήγησης που 
εξέδωσε η Επιτροπή το 2021 και έλαβαν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση της 
COVID-19 και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο ενισχυμένος κώδικας βασίζεται 
στον πρώτο κώδικα δεοντολογίας του 2018, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ευρέως ως 
πρωτοποριακό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο νέος κώδικας προβλέπει εκτενείς και ακριβείς 
δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουν οι πλατφόρμες και η βιομηχανία για την καταπολέμηση 
της παραπληροφόρησης και σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς ένα πιο διαφανές, 
ασφαλές και αξιόπιστο διαδικτυακό περιβάλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3664/IP_22_36
64_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3757/MEX_22_3757_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3757/MEX_22_3757_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=policy%20experimentation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;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://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3757/MEX_22_3757_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3757/MEX_22_3757_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2585
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/system/404?destination=/en/news-redirect/749815&_exception_statuscode=404
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3664/IP_22_3664_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3664/IP_22_3664_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Κεντρικός κόμβος για τον νέο κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ενισχυμένο κώδικα δεοντολογίας 
Ενισχυμένος κώδικας δεοντολογίας του 2022 
Κώδικας δεοντολογίας του 2018 
Αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας 
Έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας 
Δελτίο Τύπου για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
Ιστοσελίδα πολιτικής για τον κώδικα δεοντολογίας 
Κατάλογος υπογραφόντων μερών και δεσμεύσεων (επικαιροποιείται σε κυλιόμενη βάση) 
________________________________________________________________________________ 

67. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ενισχυμένος κώδικας δεοντολογίας κατά της 
παραπληροφόρησης 

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2022 

Γιατί χρειαζόμαστε έναν αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας κατά της παραπληροφόρησης; 
Από τη δημοσίευση του πρώτου κώδικα το 2018, το συχνά πολύπλοκο και εξελιγμένο φαινόμενο 
της παραπληροφόρησης εξακολουθεί να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, ιδίως στο πλαίσιο της 
πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία. Μολονότι ο πρώτος κώδικας αποτέλεσε 
ένα θετικό πρώτο βήμα, η αξιολόγηση του πρώτου κώδικα από την Επιτροπή το 2020 αποκάλυψε 
επίσης ορισμένες αδυναμίες, όπως: 
 ασυνεπή και ελλιπή εφαρμογή του κώδικα από τη μία πλατφόρμα στην άλλη και από το ένα 

κράτος μέλος στο άλλο· 
 κενά στην κάλυψη των δεσμεύσεων του κώδικα· 
 έλλειψη κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης, καθώς και βασικών δεικτών επιδόσεων· 
 έλλειψη δεσμεύσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα πλατφορμών για έρευνα 

σχετικά με την παραπληροφόρηση· 
 και περιορισμένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως από τον τομέα της 

διαφήμισης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3665/QAN
DA_22_3665_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

68. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 1,63 δισ. ευρώ για μια δίκαιη κλιματική και ενεργειακή μετάβαση 
στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2022 

Χάρη στο πρώτο πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή, η Ελλάδα θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 1,63 δισ. ευρώ για την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και 
κοινωνία. Το ελληνικό σχέδιο θα επωφεληθεί από επιχορηγήσεις ύψους 1,38 δισ. ευρώ από το 
ΤΔΜ. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/strengthening-eu-code-practice-disinformation_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_3665
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/system/404?destination=/en/news-redirect/749815&_exception_statuscode=404
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2545
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/system/404?destination=/en/news-redirect/749867&_exception_statuscode=404
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3665/QANDA_22_3665_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3665/QANDA_22_3665_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_el
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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_3711/IP_22_37
11_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης: κανείς να μη μείνει στο περιθώριο 
Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης: συνδρομή των κρατών μελών και των περιφερειών για την 
επίτευξη δίκαιης μετάβασης 
Κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ανά κράτος μέλος 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής 
2021-2027 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή 
Kohesio 
Συμφωνίες εταιρικής σχέσης 2021-2027 
@ElisaFerreiraEC 
@EUinmyRegion     
________________________________________________________________________________ 
 
69. Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: Η Επιτροπή εγκρίνει προχρηματοδότηση ύψους 
σχεδόν 627 εκατ. ευρώ για 4 κράτη μέλη 
  
Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε, στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit, την εκταμίευση 
627 εκατ. ευρώ σε 4 κράτη μέλη (Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος και Ουγγαρία) για την αντιστάθμιση 
των συνεπειών του Brexit. Με την απόφαση αυτή θα διατεθούν 435 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα 
εναπομένοντα 192 εκατ. ευρώ θα διατεθούν έως το τέλος Απριλίου του 2023. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3787/MEX_
22_3787_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
70. Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο, με στόχο την απεξάρτηση από το ρωσικό 
φυσικό αέριο 
  
Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2022 
  

Η Επιτροπή διοργανώνει το τέταρτο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό 
Υδρογόνο. Τα μέλη της Συμμαχίας θα συζητήσουν το σχέδιο REPowerEU της Επιτροπής, το οποίο 
προβλέπει μια σειρά δράσεων για την επιτάχυνση της χρήσης του υδρογόνου, την προώθηση της 
πράσινης μετάβασης και την αντικατάσταση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων. Επίσης, στη 
σημερινή εκδήλωση, θα συσταθεί η «Σύμπραξη για τις ηλεκτρολυτικές κυψέλες» που 
ανακοινώθηκε τον Μάιο. Θα στηρίξει την υλοποίηση της δέσμευσης της βιομηχανίας για 
δεκαπλασιασμό της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου έως το 2025.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3787/MEX_
22_3787_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3711/IP_22_3711_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3711/IP_22_3711_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1129&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3059
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3059
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-eu-funds-2021-2027_el
https://twitter.com/ElisaFerreiraEC
https://twitter.com/EUinmyRegion
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/brexit-adjustment-reserve/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3787/MEX_22_3787_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3787/MEX_22_3787_EN.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/european-clean-hydrogen-alliance_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/european-clean-hydrogen-alliance_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3787/MEX_22_3787_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3787/MEX_22_3787_EN.pdf
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71. Συνεδριάσεις του Eurogroup και των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Υποθέσεων στις 16 και 17 Ιουνίου 
  
Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2022 
  
Ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στο 
Λουξεμβούργο, στις 15.30 ώρα Ελλάδος. Οι υπουργοί θα συζητήσουν τη διεύρυνση της 
ευρωζώνης βάσει της έκθεσης σύγκλισης και του σχεδίου σύστασης για την εισαγωγή του ευρώ 
στην Κροατία, τα οποία υπέβαλαν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 1η Ιουνίου. 
Θα προβούν σε απολογισμό της 14ης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα και της 
έκθεσης μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την 
Ισπανία στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». Τέλος, το Eurogroup θα αποφασίσει το 
πρόγραμμα εργασίας του δεύτερου εξάμηνου του 2022 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3787/MEX_
22_3787_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

72. Η Επιτροπή χαιρετίζει τους στόχους των κρατών μελών για μια πιο κοινωνική Ευρώπη έως 
το 2030 

Βρυξέλλες,  16 Ιουνίου 2022 

Στη σύνοδο, οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ παρουσίασαν τους 
εθνικούς στόχους τους για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων έως το 2030. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ισχυρή 
δέσμευση των κρατών μελών να καταστήσουν την Ευρώπη μια ήπειρο δίκαιη, χωρίς 
αποκλεισμούς και με ανεξάντλητες ευκαιρίες. Αναλαμβάνοντας εθνικές δεσμεύσεις, τα κράτη 
μέλη στηρίζουν τις κοινές προσπάθειες για την επίτευξη των τριών πρωταρχικών στόχων της ΕΕ 
για την απασχόληση, τις δεξιότητες και τη μείωση της φτώχειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3782/IP_22_37
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επισκόπηση: Εθνικοί στόχοι που συμβάλλουν στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ανακοίνωση: Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ιστότοπος του σχεδίου δράσης 
________________________________________________________________________________ 

73. Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη ανάλυση των προτάσεων που προέκυψαν από τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3312
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-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-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-portugal_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/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3787/MEX_22_3787_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3787/MEX_22_3787_EN.pdf
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/el/index.html
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/el/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3782/IP_22_3782_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3782/IP_22_3782_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25728&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25728&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23697&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί 
να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 
Μετά από ένα έτος συζητήσεων, η Διάσκεψη έληξε στις 9 Μαΐου 2022. Κατά την τελετή λήξης στο 
Στρασβούργο, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
έλαβαν τελική έκθεση από τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη, η οποία περιείχε 49 ευρείες, 
φιλόδοξες και μακρόπνοες προτάσεις και 326 επιμέρους μέτρα. 
Οι προτάσεις αυτές, που καλύπτουν εννέα ευρείς θεματικούς τομείς, βασίζονταν σε συστάσεις 
που έγιναν από πολίτες κατά τη διάρκεια των εργασιών των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και των 
εθνικών ομάδων πολιτών και οι οποίοι συνεισέφεραν τις ιδέες τους μέσω της πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3750/IP_22_3
750_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
Παράρτημα 
Τελική έκθεση 
Ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν στην τελετή λήξης της Διάσκεψης [9 Μαΐου 2022] 
________________________________________________________________________________ 
 
74. Ένας νέος τρόπος ζωής αναδεικνύεται στην Μυτιλήνη, μέσα από την αναβάθμιση 
σημαντικών έργων, χάρη στη συμβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
  
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022 

Μια σειρά από δράσεις πραγματοποιούνται τον Ιούνιο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η 
Ευρώπη στην περιοχή μου» με την υποστήριξη της Ολυμπιονίκη, Κλέλιας Πανταζή. 
Η πρωτοβουλία «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου» πραγματοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο για ένα 
μήνα, από τις 06 Ιουνίου έως τις 06 Ιουλίου και το κύριο θέμα της είναι «Μυτιλήνη, ένας νέος 
τρόπος ζωής». Η πρωτοβουλία, μια κοινή προσπάθεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην ανάδειξη μιας σειράς παρεμβάσεων που συμβάλλουν στη 
βελτίωση και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου: την 
ανακατασκευή και την ανάπτυξη των περιοχών του Κάστρου της Μυτιλήνης και τις διαδρομές του 
Κάστρου, μέσα από τους πεζόδρομους και τους ποδηλατοδρόμους που περιλαμβάνουν 
σημαντικές ρυθμίσεις προς όφελος των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω παρεμβάσεις είναι 6.995.747€ από τα οποία 
5.596.598€ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  

Πρόσθετες πληροφορίες: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/communication/euinmyregion/regional_campaign
s?r=EL04 
________________________________________________________________________________ 
 
75. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την ενταξιακή προοπτική 
της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας και γνωμοδοτεί σχετικά με τη χορήγηση 
καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3750/IP_22_3750_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3750/IP_22_3750_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-communication-conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_22_2944
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns?r=EL04
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns?r=EL04
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns?r=EL04
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Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις γνώμες της σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ, 
τις οποίες υπέβαλαν η Ουκρανία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Γεωργία κατόπιν 
πρόσκλησης του Συμβουλίου.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_
22_3826_EN.pdf  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3790/IP_22_37
90_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
76. Σημαντικά αποτελέσματα της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ όσον αφορά τις 
αλιευτικές επιδοτήσεις, την αντιμετώπιση των πανδημιών, τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, την 
επισιτιστική ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο 
  
Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2022 

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τα επιτυχή αποτελέσματα τα οποία επετεύχθησαν επί ζητημάτων 
καίριας σημασίας στην 12η υπουργική διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία ολοκληρώθηκε, εν μέσω 
αυξημένων παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων και της κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας, την οποία 
έχει προκαλέσει η απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_
22_3826_EN.pdf  
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3792/IP_22_37
92_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

77. Η διάσκεψη της Βόννης για την κλιματική αλλαγή ετοιμάζει το έδαφος για την COP 27 
  
Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2022 

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, αντιπρόσωποι από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν στη Γερμανία 
για την ετήσια διάσκεψη της Βόννης για την κλιματική αλλαγή, ενόψει της επόμενης διάσκεψης 
των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (COP27) που θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της 
Αιγύπτου.  
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_
22_3826_EN.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ : https://ec.europa.eu/clima/news-your-
voice/news/paving-way-cop-27-bonn-climate-change-conference-2022-06-17_en 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_22_3826_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_22_3826_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3790
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3790/IP_22_3790_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3790/IP_22_3790_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_22_3826_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_22_3826_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3792
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3792/IP_22_3792_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3792/IP_22_3792_EN.pdf
https://unfccc.int/SB56
https://unfccc.int/cop27
https://unfccc.int/cop27
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_22_3826_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_22_3826_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/paving-way-cop-27-bonn-climate-change-conference-2022-06-17_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/paving-way-cop-27-bonn-climate-change-conference-2022-06-17_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/paving-way-cop-27-bonn-climate-change-conference-2022-06-17_en


06  ΙΟΥΝΙΟΣ  2022 - 45 
 

78. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
EPSCO σχετικά με βασικές πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες και τη δίκαιη πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση 
  
Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο Απασχόλησης, 
Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) των σημαντικών πολιτικών συμφωνιών 
σχετικά με την οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς και την οδηγία για την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.  
Οι υπουργοί παρουσίασαν επίσης τους εθνικούς στόχους τους για την εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων έως το 2030. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_
22_3826_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

79. Η 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τις 
επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, την αντίδραση στις πανδημίες, τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, 
την επισιτιστική ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο 

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2022 

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε βασικούς τομείς κατά τη 
12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που ολοκληρώθηκε, εν μέσω αυξημένων εμπορικών εντάσεων 
σε παγκόσμιο επίπεδο και της κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας εξαιτίας της απρόκλητης εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπουργοί Εμπορίου από τις 164 χώρες-μέλη του Οργανισμού 
συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν πέντε έτη, καθώς η διάσκεψη είχε αναβληθεί 
δύο φορές λόγω των περιορισμών που επέφερε η πανδημία COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3792/IP_22_37
92_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση του εκτελεστικού εντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις 
________________________________________________________________________________ 

80. Κοινό δελτίο Τύπου ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την ενεργειακή διαδρομή παγκόσμιας δέσμευσης 
για το μεθάνιο   

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2022 
 
Το ακόλουθο κείμενο δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβέρνηση των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και 11 χώρες δρομολόγησαν την ενεργειακή 
διαδρομή παγκόσμιας δέσμευσης για το μεθάνιο, η οποία επιδιώκεται να λειτουργήσει ως 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3478
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3478
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25728&langId=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_22_3826_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_22_3826_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3792/IP_22_3792_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3792/IP_22_3792_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/statement-executive-vice-president-dombrovskis-conclusion-12th-wto-ministerial-conference_en
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καταλύτης για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου, 
προωθώντας τόσο την κλιματική πρόοδο όσο και την ενεργειακή ασφάλεια.  
Για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 °C και να αποφευχθούν βραχυπρόθεσμα 
σημεία καμπής, ο πλανήτης πρέπει να μειώσει ταχέως τις εκπομπές μεθανίου, παράλληλα με την 
απαλλαγή του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές.   
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3793/IP_22_37
93_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

81. Ευρωβαρόμετρο 2022: οι πολίτες της ΕΕ υποστηρίζουν έντονα τη διεθνή συνεργασία για τη 
μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις χώρες εταίρους 
 

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2022 

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για την αναπτυξιακή συνεργασία δείχνει ευρεία 
υποστήριξη στη συνεργασία με χώρες σε όλον τον πλανήτη. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας δεν έχει μειώσει την υποστήριξη των πολιτών στο έργο της ΕΕ στον τομέα της 
διεθνούς ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν μια σταθερή τάση που διαγράφεται 
τα τελευταία χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι η συνεργασία με τις χώρες εταίρους παραμένει 
μία από τις πλέον θετικές πολιτικές της ΕΕ. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3584/IP_22_3
584_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Εδώ θα βρείτε ενημερωτικά δελτία ανά χώρα στις εθνικές γλώσσες όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ, καθώς και ενημερωτικά δελτία για τα συνολικά αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ και για τη 
νεολαία ως ομάδα-στόχο. 
________________________________________________________________________________ 
 

82. Global Gateway: Η στρατηγική της ΕΕ για την οικοδόμηση ενός πιο συνδεδεμένου κόσμου 
στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης 2022 
  

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2022 
  

Ξεκινούν οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης, το κορυφαίο παγκόσμιο φόρουμ αναπτυξιακής 
συνεργασίας. Η φετινή διοργάνωση θα εστιάσει στo Global Gateway, τη στρατηγική της ΕΕ για 
επενδύσεις σε έξυπνες, καθαρές και ασφαλείς υποδομές στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, 
της ενέργειας και των μεταφορών, και για την ενίσχυση, σε όλο τον κόσμο, των συστημάτων 
υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας, τα οποία καταπολεμούν τις ανισότητες και ξαναβάζουν σε 
τροχιά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_2
2_3883_EN.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης είναι 
διαθέσιμα εδώ : https://eudevdays.eu/ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3793/IP_22_3793_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3793/IP_22_3793_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3584/IP_22_3584_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3584/IP_22_3584_EL.pdf
https://europa.eu/!XqDD4R
https://eudevdays.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_22_3883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_22_3883_EN.pdf
https://eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/
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83. Ρητορική μίσους: Το Twitch συνυπογράφει τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ κατά της 
παράνομης διαδικτυακής ρητορικής μίσους 
  
Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση της διαδραστικής υπηρεσίας ζωντανής 
μετάδοσης βίντεο Twitch 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/el/mex_22_3883/MEX_2
2_3883_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
84. Γεωργία: Η Επιτροπή εγκρίνει δύο νέες γεωγραφικές ενδείξεις και ένα εγγυημένο 
παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, από την Πορτογαλία και την Τουρκία 
  
Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2022 
  
Η Επιτροπή ενέκρινε την προσθήκη του προϊόντος «Maranho da Sertã» στο μητρώο των 
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) και του προϊόντος «Sopa da Pedra de Almeirim» 
ως εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος (ΕΠΙΠ). Και τα δύο προϊόντα είναι από την 
Πορτογαλία. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την προσθήκη του «Giresun Tombul Fındığı» από την 
Τουρκία στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_2
2_3883_EN.pdf 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας για τα συστήματα 
ποιότητας και στην πύλη GIview.  
________________________________________________________________________________ 
 
85. Περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, κυκλική οικονομία και βιοποικιλότητα: Η ΕΕ χαιρετίζει τα 
αποτελέσματα των τριών διασκέψεων του ΟΗΕ για τις χημικές ουσίες και τα απόβλητα και 
κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις της COP15 προς μια νέα παγκόσμια συμφωνία για τη φύση 
και τους ανθρώπους 
  
Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2022 
  
Η ΕΕ συμμετείχε στις συνεδριάσεις των διασκέψεων των μερών (COP) των συμβάσεων της 
Βασιλείας, του Ρότερνταμ και της Στοκχόλμης στη Γενεύη από τις 6 έως τις 17 Ιουνίου. Η ΕΕ είχε 
σημαντική συνεισφορά σε διάφορες σημαντικές αποφάσεις που εγκρίθηκαν στην εν λόγω 
«τριπλή COP» και οι οποίες συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών και των 
αποβλήτων. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια απόφαση-ορόσημο στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας για τον έλεγχο του παγκόσμιου εμπορίου ηλεκτρονικών αποβλήτων και την πρόληψη 
της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους.  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_22_3883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_22_3883_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0207(03)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0211(03)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0210(03)&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_22_3883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_22_3883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_el
https://www.tmdn.org/giview/
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Η δέσμευση της Επιτροπής για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως καθορίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2020, που αποτελεί βασική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_2
2_3883_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

86. Η Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία συνεργατικού 
υπολογιστικού νέφος για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά 

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την από κοινού δημιουργία 
συνεργατικού υπολογιστικού νέφους για την πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο θα συμβάλει στη 
διαφύλαξη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών θησαυρών μέσω ψηφιακής υποδομής. Το 
υπολογιστικό νέφος αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας και της συνδημιουργίας μεταξύ 
του πολιτιστικού, του δημιουργικού και του τεχνολογικού τομέα. 

Με προβλεπόμενο προϋπολογισμό ύψους 110 εκατ. ευρώ έως το 2025 από το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το συνεργατικό υπολογιστικό νέφος θα είναι μια μοναδική υποδομή που θα 
επιτρέψει την άνευ προηγουμένου διεπιστημονική συνεργασία μεγάλης κλίμακας μεταξύ 
ειδικών, όπως επιστημόνων, επιμελητών, αρχειονόμων και συντηρητών στον τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3855/IP_22_38
55_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης 
Σύσταση της Επιτροπής για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού 
υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη 
Έκθεση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό συνεργατικό υπολογιστικό νέφος για την πολιτιστική 
κληρονομιά 
Προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά 
________________________________________________________________________________ 
 
87. Η ΕΕ δημοσιεύει προκήρυξη ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων 
υπερπροηγμένης τεχνολογίας των οποίων ηγούνται γυναίκες 
  
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή προκήρυξε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Women TechEU», σε 
συνέχεια του επιτυχημένου πρώτου πιλοτικού έργου του 2021. Φέτος, θα παρασχεθεί 
χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ, καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε έως 
και 130 νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας, των οποίων ηγούνται γυναίκες, με 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_22_3883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_3883/MEX_22_3883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3855/IP_22_3855_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3855/IP_22_3855_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/collaborative-cloud-cultural-heritage_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/9553
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/90f1ee85-ca88-11ec-b6f4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/90f1ee85-ca88-11ec-b6f4-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cultural%20heritage;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;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
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στόχο να αναδειχθούν στις αυριανές τεχνολογικές ηγέτιδες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με 
τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_
22_3905_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://eismea.ec.europa.eu/news/eu-
launches-second-edition-women-techeu-2022-06-21_en 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Η Επιτροπή δημοσιεύει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τους Ευρωπαίους, τη 
γεωργία και την ΚΓΠ 
  
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2022 

Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τη γεωργία και την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 
που δημοσιεύτηκε σήμερα, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η διασφάλιση του 
σταθερού εφοδιασμού της ΕΕ με τρόφιμα ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο 
της ΚΓΠ. Πρόκειται για αύξηση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020. Η άποψη αυτή 
πρεσβεύεται σε 22 χώρες της ΕΕ και παρουσιάζει αύξηση τουλάχιστον δέκα ποσοστιαίων 
μονάδων σε έξι χώρες (Φινλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία). Επιπλέον, 
πάνω από τους μισούς απαντήσαντες (55%, +6 ποσοστιαίες μονάδες) προσθέτουν ότι η ΚΓΠ θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στη διασφάλιση τροφίμων σε λογικές τιμές για τους καταναλωτές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_
22_3905_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/more-
europeans-want-stable-supply-food-eu-all-times-according-eurobarometer-2022-jun-21_enn 
________________________________________________________________________________ 
 
89. H Eπίτροπος Γκαμπριέλ και ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος 
Καπράλος υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας 
  
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2022 

Επ' ευκαιρία της 6ης Ευρωπαϊκής Βραδιάς Αθλητισμού που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, η κ. 
Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, 
και ο κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, θα υπογράψουν 
επίσημα συμφωνία συνεργασίας. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η ΕΕ και οι Ευρωπαϊκές 
Ολυμπιακές Επιτροπές θα προωθήσουν τις κοινές τους αξίες, όπως η ανεκτικότητα, η ισότητα, ο 
σεβασμός και η αλληλεγγύη, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που το 2023 θα πραγματοποιηθούν για 
πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πολωνία, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις, 
όπως τα Ευρωπαϊκά Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νεολαίας. 
 

https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-ecosystems_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://eismea.ec.europa.eu/news/eu-launches-second-edition-women-techeu-2022-06-21_en
:%20https:/eismea.ec.europa.eu/news/eu-launches-second-edition-women-techeu-2022-06-21_en
:%20https:/eismea.ec.europa.eu/news/eu-launches-second-edition-women-techeu-2022-06-21_en
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2665
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/more-europeans-want-stable-supply-food-eu-all-times-according-eurobarometer-2022-jun-21_enn
https://ec.europa.eu/info/news/more-europeans-want-stable-supply-food-eu-all-times-according-eurobarometer-2022-jun-21_enn
https://ec.europa.eu/info/news/more-europeans-want-stable-supply-food-eu-all-times-according-eurobarometer-2022-jun-21_enn
https://www.european-games.org/european-games-2023-2/
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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_3905/MEX_
22_3905_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό άρθρο :  https://sport.ec.europa.eu/es/node/648 
_______________________________________________________________________________ 
 
90. Προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ: Το TikTok δεσμεύεται να ευθυγραμμιστεί με τους 
κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών 

  
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2022 

Μετά από διάλογο με την Επιτροπή και το δίκτυο των εθνικών αρχών προστασίας των 
καταναλωτών (CPC), το TikTok δεσμεύτηκε να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές του με τους κανόνες 
της ΕΕ για τη διαφήμιση και την προστασία των καταναλωτών, και συγκεκριμένα την οδηγία για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και την 
οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων.  
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_
22_3905_EN.pdf 
 

Σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες και τα επόμενα βήματα είναι διαθέσιμο 
στο διαδίκτυο :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3823/IP_22_3
823_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
91. Εξάλειψη επιβλαβών χημικών ουσιών: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα 

  

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων για ορισμένες από τις πλέον 
επιβλαβείς χημικές ουσίες στα απόβλητα, τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP). Οι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι παρουσιάζουν τοξικές ιδιότητες και παραμένουν στο περιβάλλον για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα, συσσωρεύονται στις αλυσίδες τροφίμων και μπορούν να βλάψουν την 
ανθρώπινη υγεία και τη φύση. Παρόλο που οι έμμονοι οργανικοί ρύποι γενικά δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα, εξακολουθούν να υπάρχουν σε απόβλητα που 
προέρχονται από ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα αδιάβροχα υφάσματα, τα έπιπλα, 
τα πλαστικά και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_
22_3905_EN.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο :  
https://environment.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-persistent-
chemicals-waste-2022-06-21_en 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://sport.ec.europa.eu/news/commissioner-gabriel-and-eoc-president-spyros-capralos-sign-the-arrangement-for-cooperation-with-the-european-olympic-committees
https://sport.ec.europa.eu/es/node/648
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/unfair-contract-terms-directive_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3823
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3823/IP_22_3823_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3823/IP_22_3823_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3905/MEX_22_3905_EN.pdf
https://environment.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-persistent-chemicals-waste-2022-06-21_el
https://environment.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-persistent-chemicals-waste-2022-06-21_en
https://environment.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-persistent-chemicals-waste-2022-06-21_en


06  ΙΟΥΝΙΟΣ  2022 - 51 
 

92. Επισιτιστική ασφάλεια: Η ΕΕ θα εντείνει τη στήριξή της στις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού ως αντίδραση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 

Βρυξέλλες,  21 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κινητοποίησης 600 εκατ. ευρώ από τα αποθεματικά 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας, η 
οποία επιδεινώθηκε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα κονδύλια αυτά θα 
βοηθήσουν τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) να αντεπεξέλθουν στις 
δύσκολες αυτές συνθήκες με τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας (150 εκατ. ευρώ), τη στήριξη 
της βιώσιμης παραγωγής και της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων (350 εκατ. ευρώ) και 
μακροοικονομική στήριξη (100 εκατ. ευρώ). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3855/IP_22_38
55_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 Ανακοίνωση για την επισιτιστική ασφάλεια 
 Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
 Δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας 

________________________________________________________________________________ 

93. Πράσινη Συμφωνία: πρωτοποριακές προτάσεις για την αποκατάσταση της φύσης στην 
Ευρώπη έως το 2050 και τη μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης φυτοφαρμάκων έως το 2030 

Βρυξέλλες,  22 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε πρωτοποριακές προτάσεις για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων 
οικοσυστημάτων και την επαναφορά της φύσης στην Ευρώπη, από τη γεωργική γη και τις 
θάλασσες έως τα δάση και το αστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη μείωση της 
χρήσης και του κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50 % έως το 2030. Αυτές είναι οι 
εμβληματικές νομοθετικές προτάσεις για να δοθεί συνέχεια στις στρατηγικές για τη 
βιοποικιλότητα και «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και θα συμβάλουν στη διασφάλιση της 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού τροφίμων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3746/IP_22_37
46_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αποκατάσταση της φύσης 
Ενημερωτικό δελτίο για τη νομοθετική πράξη για την αποκατάσταση της φύσης 
Ενημερωτικό δελτίο για τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα 
Φυλλάδιο: Αποκατάσταση της φύσης (υφιστάμενα έργα στα κράτη μέλη) 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα φυτοφάρμακα 
Ενημερωτικό δελτίο για τη μείωση του κινδύνου και της χρήσης φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη 
Ενημερωτικό δελτίο για πιο βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3855/IP_22_3855_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3855/IP_22_3855_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
file://net1.cec.eu.int/Homes/09/battuvi/Desktop/:%20%20https:/ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-actions-enhance-global-food-security_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3746/IP_22_3746_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3746/IP_22_3746_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3748
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3749
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95311c9d-f07b-11ec-a534-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_3694
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3690
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3691
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Ενημερωτικό δελτίο για τη στήριξη των γεωργών με σκοπό τη μείωση της χρήσης χημικών 
φυτοφαρμάκων 
Διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία: Πάρκο επικονιαστών 
________________________________________________________________________________ 

94. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης: 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων για τους ανθρώπους, το κλίμα και τον πλανήτη 

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2022 

Τι σημαίνει αποκατάσταση της φύσης και γιατί τη χρειαζόμαστε;  
Η αποκατάσταση είναι μια διαδικασία για τη στήριξη της ανάκτησης οικοσυστημάτων που είναι 
υποβαθμισμένα, έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν καταστραφεί και την επαναφορά περισσότερης 
φύσης και βιοποικιλότητας παντού, από τη γεωργική και δασική γη έως το θαλάσσιο 
περιβάλλον και τους αστικούς χώρους. Τα υγιή οικοσυστήματα είναι πιο ανθεκτικά στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλουν επίσης στην προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα με άλλα οικοσυστήματα και αυξάνουν τους πληθυσμούς 
των ειδών που ζουν εκεί. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3747/QAN
DA_22_3747_EL.pdf  
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Πράσινη Συμφωνία: πρωτοποριακές προτάσεις για την αποκατάσταση της φύσης 
στην Ευρώπη έως το 2050 και τη μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης φυτοφαρμάκων έως το 2030 
Νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης 
Ενημερωτικό δελτίο για τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα 
Φυλλάδιο: Αποκατάσταση της φύσης (υφιστάμενα έργα στα κράτη μέλη) 
Διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία: Πάρκο επικονιαστών  
________________________________________________________________________________ 
 

95. Ψηφιακή Συνέλευση 2022: Μια πιο προσεκτική ματιά στο ψηφιακό μέλλον 
 

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2022 

Κοινό δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου στην 
Τουλούζη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διοργάνωσαν συνεδρίαση για τη συνέχιση της στήριξης του ψηφιακού τομέα της 
Ουκρανίας. Η συνεδρίαση αυτή χαρακτηρίστηκε από τη δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας για 
δωρεές ψηφιακών τεχνολογιών στην Ουκρανία. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3898/IP_22_38
98_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ψηφιακή Συνέλευση 2022 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3693
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3693
http://www.pollinatorpark.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3747/QANDA_22_3747_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3747/QANDA_22_3747_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3748
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3749
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/95311c9d-f07b-11ec-a534-01aa75ed71a1
http://www.pollinatorpark.eu/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/digital-assembly-2022-closer-look-digital-future
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3898/IP_22_3898_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3898/IP_22_3898_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/digital-assembly-2022-closer-look-digital-future
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96. 30ό βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali: ανακοινώθηκαν οι νικητές 

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2022 

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης 2022 στις 
Βρυξέλλες, η επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, Γιούτα Ουρπιλάινεν, ανακοίνωσε τους 
νικητές του φετινού βραβείου Lorenzo Natali: Ritwika Mitra για την αποκάλυψη δραστηριοτήτων 
εμπορίας ανθρώπων στην Ινδία, Rémi Carton και Paul Boyer για την αποκάλυψη της παιδικής 
δουλείας στην Αϊτή και Vânia Maia για την αντιμετώπιση της επισφαλούς κατάστασης των 
μεταναστών εργαζομένων στην Πορτογαλία επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή του LNP 
ανάμεσα σε περισσότερες από 800 αιτήσεις από όλο τον κόσμο. Για τον εορτασμό της 30ής 
επετείου του, το βραβείο Lorenzo Natali τιμά συναρπαστικά και θαρραλέα ρεπορτάζ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3710/IP_22_37
10_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του βραβείου δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 
________________________________________________________________________________ 

97. Εταιρική σχέση ΕΕ – Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής: παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων 
και τεχνολογιών υγείας και ενίσχυση των συστημάτων υγείας 

Βρυξέλλες,  22 Ιουνίου 2022 

Στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Πέδρο Σάντσεθ δρομολόγησαν μια νέα εταιρική 
σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής για την τοπική παραγωγή 
εμβολίων, φαρμάκων και άλλων τεχνολογιών υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγείας, η οποία θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει περαιτέρω τους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και επιστημονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο περιοχών του πλανήτη. Θα ενισχύσει 
την παραγωγική ικανότητα της Λατινικής Αμερικής, θα προωθήσει την ισότιμη πρόσβαση σε 
ποιοτικά, αποτελεσματικά, ασφαλή και οικονομικώς προσιτά προϊόντα υγείας και θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της υγείας στην περιοχή με σκοπό την αντιμετώπιση των 
ενδημικών και αναδυόμενων νόσων, καθώς και στην ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης μη 
μεταδοτικών νόσων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3890/IP_22_38
90_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εταιρική σχέση για την παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων και 
τεχνολογιών υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της υγείας στη Λατινική Αμερική  
Σύνοδος ηγετών ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, 2 Δεκεμβρίου 2021 
Η πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» για την παρασκευή και την πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα 
και τεχνολογίες υγείας στην Αφρική 
Στρατηγική «Global Gateway» (Παγκόσμια Πύλη) 
 ________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3710/IP_22_3710_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3710/IP_22_3710_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3890/IP_22_3890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3890/IP_22_3890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/gg_lac-vaccines-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/gg_lac-vaccines-factsheet_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-summit/2021/12/02/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu1-billion-team-europe-initiative-manufacturing-and-access-vaccines-medicines-and-health_el
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu1-billion-team-europe-initiative-manufacturing-and-access-vaccines-medicines-and-health_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_el
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98. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και οι Επίτροποι Ρεντέρς και Γιούανσον συμμετέχουν στην 
υπουργική σύνοδο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στο Παρίσι 
  

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2022 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς και οι Επίτροποι κ. Ρεντέρς και κ. Γιούανσον θα συμμετάσχουν στις, 
23 Ιουνίου 2022, στην κοινή υπουργική σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές 
υποθέσεις, την οποία διοργανώνει η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_
22_3966_EN.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες για την υπουργική σύνοδο είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/eu-us-justice-and-home-affairs-
ministerial-conference/ 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία κοινή υπουργική σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 16 Δεκεμβρίου 2021 είναι επίσης διαθέσιμες στο 
σχετικό δελτίο Τύπου του Συμβουλίου.  
________________________________________________________________________________ 
 

99. Φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το έργο «Οικοδομώντας 
την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» 
  

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (BELC)», το οποίο έχει στόχο να εφοδιάσει τις τοπικές 
αρχές και τους εκπροσώπους τους σε όλη την ΕΕ με τα εργαλεία που χρειάζονται για να 
ενημερώνουν σχετικά με την ΕΕ τους πολίτες της τοπικής εκλογικής περιφέρειας ή της περιοχής 
τους. Το έργο θα δημιουργήσει ένα δίκτυο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα παρέχει στις τοπικές αρχές 
πρόσβαση σε επικαιροποιημένο υλικό σχετικά με τις πολιτικές και τους κανόνες της ΕΕ που 
ενδέχεται να επηρεάζουν την εκλογική τους περιφέρεια, στοχευμένα διαδικτυακά σεμινάρια για 
σημαντικά ζητήματα, καθώς και τη δυνατότητα επίσκεψης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_
22_3966_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

100. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: νέοι κανόνες για τη μείωση του κινδύνου και της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  22 Ιουνίου 2022 

Τι προτάθηκε και ποια είναι τα επόμενα βήματα; 
Η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου των 
φυτοφαρμάκων στην ΕΕ, υλοποιώντας τον στόχο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_22_3966_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_22_3966_EN.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/eu-us-justice-and-home-affairs-ministerial-conference/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/eu-us-justice-and-home-affairs-ministerial-conference/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/eu-us-justice-and-home-affairs-ministerial-conference/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/12/17/joint-eu-u-s-statement-following-the-eu-u-s-justice-and-home-affairs-ministerial-meeting-washington-d-c-16-december-2021/
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_en
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_22_3966_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_22_3966_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en


06  ΙΟΥΝΙΟΣ  2022 - 55 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3694/QAN
DA_22_3694_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Φυτοφάρμακα μικροοργανισμών 
Γενική ιστοσελίδα για τα φυτοφάρμακα 
Pesticides Explained (Εξηγήσεις για τα φυτοφάρμακα) 
Δελτίο Τύπου 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης 
Ενημερωτικό δελτίο για τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα 
Ενημερωτικό δελτίο για τη μείωση του κινδύνου και της χρήσης φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη 
Ενημερωτικό δελτίο για την ορθολογικότερη χρήση φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη 
Ενημερωτικό δελτίο για τη στήριξη των γεωργών με σκοπό τη μείωση της χρήσης χημικών 
φυτοφαρμάκων 
________________________________________________________________________________ 

101. Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες με 
στόχο την προώθηση της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης 

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα για να καταστήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές της ΕΕ πιο πράσινες, πιο δίκαιες και πιο βιώσιμες. Παρουσίασε ένα νέο σχέδιο που 
ενισχύει τη συμβολή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ στην προστασία του περιβάλλοντος και 
των εργασιακών δικαιωμάτων παγκοσμίως. Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η ισχύς των 
εμπορικών εταιρικών σχέσεων: μαζί για μια πράσινη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη», η 
Επιτροπή προτείνει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της εφαρμογής και της επιβολής των 
κεφαλαίων που αφορούν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) στις εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3921/IP_22_39
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση με τίτλο «Η ισχύς των εμπορικών εταιρικών σχέσεων: μαζί για μια πράσινη και 
δίκαιη οικονομική ανάπτυξη»  
Επικαιροποιημένες επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ενιαίο σημείο εισόδου 
και τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών και 
ρυθμίσεων της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο 
Περισσότερες πληροφορίες για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
________________________________________________________________________________ 
 
102. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Η Επιτροπή προκηρύσσει οκτώ προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών τεχνολογιών και δυνατοτήτων 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3694/QANDA_22_3694_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3694/QANDA_22_3694_EL.pdf
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/micro-organisms_en
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides_en#ecl-inpage-464
https://ec.europa.eu/assets/sante/food/plants/pesticides/lop/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3748
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3690
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3693
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3693
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3921/IP_22_3921_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3921/IP_22_3921_EL.pdf
https://circabc.europa.eu/ui/group/8a31feb6-d901-421f-a607-ebbdd7d59ca0/library/8c5821b3-2b18-43a1-b791-2df56b673900/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/8a31feb6-d901-421f-a607-ebbdd7d59ca0/library/8c5821b3-2b18-43a1-b791-2df56b673900/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/f00caa15-b3d3-4025-8823-c43ca069ffee/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/f00caa15-b3d3-4025-8823-c43ca069ffee/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/f00caa15-b3d3-4025-8823-c43ca069ffee/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/8a31feb6-d901-421f-a607-ebbdd7d59ca0/library/dc039716-d737-4425-b551-eded906a3628/details
https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/sustainable-development/sustainable-development-eu-trade-agreements_en
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Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2022 

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις δυνατότητες που ορίζονται στον στρατηγικό 
προσανατολισμό, η Επιτροπή προκηρύσσει οκτώ προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 
καλύπτουν συνολικά 33 θέματα και εστιάζουν σε ένα ευρύ φάσμα αμυντικών τεχνολογιών και 
δυνατοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Με τις προσκλήσεις αυτές θα 
δρομολογηθούν ορισμένα εμβληματικά έργα καίριας σημασίας που καλύπτουν θέματα από την 
κυβερνοασφάλεια έως το διάστημα και τη θαλάσσια άμυνα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_
22_3966_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας για το 
2022 είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3283/IP_22_32
83_EL.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή πύλη της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων και τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. 
________________________________________________________________________________ 
 
103. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει στον οργανισμό Scope Ratings να αξιολογήσει την 
πιστοληπτική της ικανότητα 
  
Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2022 
 
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope 
Ratings, ο οποίος εδρεύει στην ΕΕ, να αξιολογήσει την πιστοληπτική της ικανότητα, παράλληλα με 
τους άλλους εντεταλμένους οργανισμούς αξιολόγησής της. Με την ανάθεση στη Scope Ratings, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει τη δέσμευσή της να στηρίξει τον ανταγωνισμό της αγοράς 
αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας προσκαλώντας νεοεισερχόμενες εταιρείες. Αυτό 
αποτελεί και έναν από τους στόχους των κανόνων της ΕΕ για τους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας. Με την ανάθεση αυτή, η τρέχουσα μη ζητηθείσα αξιολόγηση «AAA / 
με σταθερή προοπτική» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –η οποία δανείζεται από τις κεφαλαιαγορές 
εξ ονόματος της ΕΕ– καθίσταται αξιολόγηση κατόπιν παραγγελίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4002/MEX_
22_4002_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

104. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που επετεύχθη στο Συμβούλιο επί του νέου Συμφώνου 
για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 
  

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2022 
  

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα κράτη μέλη στις 22 Ιουνίου για την 
έναρξη της εφαρμογής ενός εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης, με τον οποίο θα παρέχονται 
μετεγκαταστάσεις, χρηματοδοτικές συνεισφορές και άλλα μέτρα στήριξης στα κράτη μέλη που 
έχουν ανάγκη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το 

https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/capability-development-plan
https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_22_3966_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_22_3966_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_3283
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/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4002/MEX_22_4002_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4002/MEX_22_4002_EN.pdf


06  ΙΟΥΝΙΟΣ  2022 - 57 
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με δύο βασικά εργαλεία διαχείρισης της μετανάστευσης: τον 
αναθεωρημένο κανονισμό για τη βάση δεδομένων Eurodac και τον κανονισμό για τον έλεγχο 
διαλογής.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4002/MEX_
22_4002_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3970/IP_22_3
970_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

105. Νέα πανευρωπαϊκή σύμπραξη για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα 

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοίνωσε την κοινότητα γνώσης 
και καινοτομίας (ΚΓΚ) για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Η κοινότητα αυτή προστίθεται 
στις οκτώ ήδη υπάρχουσες κοινότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν από ένα πιεστικό κοινωνικό 
πρόβλημα: κλίμα, ψηφιακή τεχνολογία, ενέργεια, υγεία, πρώτες ύλες, τρόφιμα, μεταποίηση, 
αστική κινητικότητα. 
Τον Οκτώβριο του 2021 το ΕΙΤ δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη νέα ΚΓΚ, 
καλώντας τους αιτούντες να υποβάλουν το όραμά τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον ο 
πολιτισμός και η δημιουργικότητα του ΕΙΤ θα μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγές στον τομέα. Η 
επιτυχούσα κοινοπραξία ICE — Innovation by Creative Economy, με επικεφαλής τη Fraunhofer-
Gesellschaft, αποτελείται από 50 εταίρους από 20 χώρες, οι οποίοι παρουσιάζουν ευρεία 
γεωγραφική κάλυψη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3920/IP_22_39
20_EL.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο τύπου EIT 
Ενημερωτικό δελτίο για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα του ΕΙΤ 
Ενημερωτικό δελτίο για την επιτυχούσα κοινοπραξία: ICE - Innovation by Creative Economy 
Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
________________________________________________________________________________ 

106. Κοινή δήλωση ΕΕ-Νορβηγίας για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας 

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2022 

Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή 
ανεξαρτησία και να καταβληθούν προσπάθειες για τη μείωση των τιμών της ενέργειας στην ΕΕ 
και τη Νορβηγία, με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και 
βελτίωση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στις αρνητικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία και της κλιματικής αλλαγής, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Φρανς Τίμερμανς και ο Νορβηγός υπουργός Πετρελαίου και Ενέργειας κ. Τέργε Άασλαντ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4002/MEX_22_4002_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4002/MEX_22_4002_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3970/IP_22_3970_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3970/IP_22_3970_EN.pdf
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/what-are-eit-knowledge-and-innovation-communities-kics
https://eit.europa.eu/what-are-eit-knowledge-and-innovation-communities-kics
https://www.fraunhofer.de/en.html
https://www.fraunhofer.de/en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3920/IP_22_3920_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3920/IP_22_3920_EL.pdf
https://eit.europa.eu/news-events/news/multi-million-euro-partnership-culture-and-creativity-launched-european-institute
https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_culturecreativity_factsheet.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/winning_consortium_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_el
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συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
και Νορβηγίας στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό την εμβάθυνση της μακροπρόθεσμης 
ενεργειακής εταιρικής σχέσης τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3975/S
TATEMENT_22_3975_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

107. Αεροπορία μηδενικών εκπομπών: η Επιτροπή δρομολογεί νέα συμμαχία για να κάνει 
πραγματικότητα τα υδρογονοκίνητα και τα ηλεκτρικά αεροσκάφη 

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει επίσημα τη συμμαχία για την αεροπορία μηδενικών εκπομπών, καλώντας 
παράλληλα τα μέλη της αεροπορικής κοινότητας να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την 
προετοιμασία της έλευσης των αεροσκαφών μηδενικών εκπομπών. 
Η συμμαχία για την αεροπορία μηδενικών εκπομπών έχει ως στόχο να προετοιμάσει το 
οικοσύστημα των αερομεταφορών για τη λειτουργία των υδρογονοκίνητων και των 
ηλεκτροκίνητων αεροσκαφών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αεροπορικές μεταφορές θα 
συμβάλουν στον στόχο της Ευρώπης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Η συμμαχία θα 
συγκεντρώσει εκπροσώπους των κατασκευαστών αεροσκαφών, των αεροπορικών εταιρειών, των 
αερολιμένων, των εταιρειών ενέργειας και των παρόχων καυσίμων, των οργανισμών 
τυποποίησης και πιστοποίησης, των ομάδων συμφερόντων επιβατών και περιβάλλοντος και των 
ρυθμιστικών αρχών. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3854/IP_22_38
54_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βίντεο για τη συμμαχία για την αεροπορία μηδενικών εκπομπών (AZEA) 
Ιστοσελίδα της συμμαχίας για την αεροπορία μηδενικών εκπομπών (AZEA) 
Εντολή της Συμμαχίας 
Δήλωση της Συμμαχίας 
Ενημερωτικό δελτίο για την AZEA 
Ιστοσελίδα των βιομηχανικών συμμαχιών της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

108. Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: η συμβολή της ΕΕ στον καθορισμό της πορείας προς 
έναν γαλάζιο πλανήτη 

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας παρουσίασαν το ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ 
για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, προτείνοντας δράσεις για προστατευμένους, 
καθαρούς και βιώσιμα διαχειριζόμενους ωκεανούς. Με την πολιτική αυτή, η ΕΕ επιβεβαιώνει 
τον ενεργό της ρόλο στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών και ενισχύει τη δέσμευσή της στην 
υλοποίηση της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών καθώς και του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3975/STATEMENT_22_3975_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_3975/STATEMENT_22_3975_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3854/IP_22_3854_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3854/IP_22_3854_EL.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-227608
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-aeronautics-industry/alliance-zero-emission-aviation_el
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/terms-reference-alliance-zero-emission-aviation_en
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/declaration-alliance-zero-emission-aviation_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-aeronautics-industry/alliance-zero-emission-aviation_el
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances_el
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
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14 σχετικά με τη ζωή στο νερό. Το νέο θεματολόγιο συντελεί σημαντικά στην υλοποίηση της 
γαλάζιας πτυχής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ενόψει της 2ης διάσκεψης των Ηνωμένων 
Εθνών για τους ωκεανούς (27 Ιουνίου — 1 Ιουλίου 2022, Λισαβόνα) και της διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα (COP15) (5-17 Δεκεμβρίου 2022 στο Μόντρεαλ) και σε 
συνδυασμό με την πρόταση της Επιτροπής για νομικά δεσμευτικούς στόχους για την 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων στη θάλασσα, η ΕΕ αποδεικνύει την ισχυρή 
της δέσμευση για τους ωκεανούς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3742/IP_22_37
42_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών 
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με το ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση 
των ωκεανών (IOG) 
________________________________________________________________________________ 

109. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών 

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2022 

Γιατί ένα νέο θεματολόγιο για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών και τι περιλαμβάνει; 
Η κοινή ανακοίνωση σχετικά με το ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση 
των ωκεανών επικαιροποιεί την κοινή ανακοίνωση του 2016, και ενισχύει τη δέσμευση της ΕΕ για 
ασφαλείς, προστατευμένους, καθαρούς, υγιείς και βιώσιμα διαχειριζόμενους ωκεανούς. Το νέο 
θεματολόγιο αποτυπώνει ορισμένες σημαντικές παγκόσμιες εξελίξεις από το 2016, όπως: την 
επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση της τριπλής κρίσης του κλίματος, 
της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης· τον ρόλο —του οποίου η σημασία αναγνωρίζεται ολοένα 
και περισσότερο— των ωκεανών στη ζωή μας, αλλά και τις βαθιές αλλαγές τις οποίες υφίστανται 
λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και των μη βιώσιμων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη 
θάλασσα· την ανάγκη καλύτερης προστασίας του ωκεανού ως μίας από τις μεγαλύτερες πηγές 
ζωής και βιοποικιλότητας στη Γη· την αυξημένη έμφαση στην επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και 
στην ασφάλεια στη θάλασσα, η οποία έχει έρθει στο προσκήνιο με την απρόκλητη επίθεση της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3744/QAN
DA_22_3744_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών 
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με το ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση 
των ωκεανών 
________________________________________________________________________________ 
 
110. Συμμετοχή της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στη συνεδρίαση της G7 στις 26-28 Ιουνίου 

  
Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2022 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022?gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxARIsAHK1tiNGEtj3iyemOL3mv6DZNgkFqWHSLhZj49voscqFIbfzjfIFL2jdMs4aAryREALw_wcB
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022?gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxARIsAHK1tiNGEtj3iyemOL3mv6DZNgkFqWHSLhZj49voscqFIbfzjfIFL2jdMs4aAryREALw_wcB
https://www.unep.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15
https://www.unep.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3742/IP_22_3742_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3742/IP_22_3742_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3744
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_el
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_el
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/international-ocean-governance_el?etrans=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3744/QANDA_22_3744_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3744/QANDA_22_3744_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3742
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_el
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_el
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Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ θα εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο 
κορυφής της G7 στο Σλος Έλμαου της Γερμανίας, στις 26-28 Ιουνίου. Για τη φετινή χρονιά, η 
γερμανική Προεδρία της G7 υιοθέτησε το σύνθημα «πρόοδος προς έναν δικαιότερο κόσμο».  
Οι ηγέτες της G7 θα συμμετάσχουν σε συνεδρίες για την παγκόσμια οικονομία, τις συμπράξεις 
υποδομών, τις επενδύσεις για το κλίμα, την υγεία, την ενέργεια και την ισότητα των φύλων. Η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι παγκόσμιες συνέπειές της θα βρεθούν στο επίκεντρο των 
συζητήσεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4045/MEX_
22_4045_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
111. NextGenerationEU: H Επιτροπή θα εκδώσει ομόλογα ύψους 50 δισ. ευρώ το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022 για χρηματοδότηση της ανάκαμψης 

  
Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2022 

  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει, μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου 
2022, ομόλογα της ΕΕ ύψους 50 δισ. ευρώ, για να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα ανάκαμψης 
NextGenerationEU, το οποίο θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (γραμμάτια 
της ΕΕ). Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης των κρατών 
μελών μετά την πανδημία του κορονοϊού, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Παράλληλα με τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Επιτροπή μπορεί 
επίσης να κληθεί να εκδώσει έως και 9 δισ. ευρώ για δάνεια στήριξης της Ουκρανίας στο πλαίσιο 
ενός νέου προγράμματος έκτακτης μακροοικονομικής συνδρομής και έως 6,6 δισ. ευρώ για 
δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος SURE, με την επιφύλαξη τυχόν αιτημάτων των κρατών 
μελών και της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4045/MEX_
22_4045_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3942/IP_22_3
942_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
112. Η Ουκρανία προσχωρεί στο πρόγραμμα LIFE, το οποίο στηρίζει την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος και την κλιματική δράση 

  

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2022 
  

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους βρίσκεται στο 
Κίεβο, όπου, μαζί με τον Ουκρανό Υπουργό Οικολογίας και Φυσικών Πόρων κ. Ρουσλάν Στρίλετς, 
υπέγραψε συμφωνία για την προσχώρηση της Ουκρανίας στο πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον 
και το κλίμα.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4045/MEX_22_4045_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4045/MEX_22_4045_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4045/MEX_22_4045_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4045/MEX_22_4045_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3942
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3942/IP_22_3942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3942/IP_22_3942_EN.pdf
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Η Ουκρανία είναι η πρώτη τρίτη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα και, μέσω της συμμετοχής 
της, θα μπορεί να λάβει στήριξη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντός από τις καταστροφές 
που προκάλεσε η ρωσική εισβολή, όπως ρύπανση, καταστροφή οικοσυστημάτων και άλλες 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4045/MEX_
22_4045_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

113. Ενεργειακή ασφάλεια: η Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία έγκριση των νέων κανόνων για 
την αποθήκευση αερίου 

Βρυξέλλες,  27 Ιουνίου 2022 

Η νέα νομοθεσία που εγκρίθηκε για την αποθήκευση θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της 
ΕΕ με αέριο ενόψει του επικείμενου και των μελλοντικών χειμώνων. Καθώς η ΕΕ βρίσκεται 
αντιμέτωπη με την απειλή διαταραχών του εφοδιασμού από τη Ρωσία, ο κανονισμός της για την 
αποθήκευση αερίου καθιστά υποχρεωτική την επαναπλήρωση των αποθεμάτων αερίου της 
Ευρώπης πριν από τον χειμώνα και την προστασία της διαχείρισής τους από εξωτερικές 
παρεμβολές. Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες θα υποχρεώσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να γεμίσουν τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο 80% της δυναμικότητάς τους έως τον Νοέμβριο του τρέχοντος 
έτους και στο 90% 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_4080/IP_22_40
80_EL.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 
Ενεργειακή ασφάλεια 
Η Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας 
Ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις προσιτές τιμές ενέργειας 
________________________________________________________________________________ 
 

114. Ουκρανία: Η ΕΕ κινητοποιεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης για χημικές, βιολογικές, 
ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές 
 

Βρυξέλλες,  27 Ιουνίου 2022 
 

Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Ουκρανίας για ιατρικό εξοπλισμό, προστατευτικό 
εξοπλισμό και ειδικό εξοπλισμό για κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όπως χημικές, βιολογικές, 
ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές (ΧΒΡΠ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποίησε τα νέα της 
αποθέματα έκτακτης ανάγκης rescEU. 
Ο εξοπλισμός που παρέχει η ΕΕ περιλαμβάνει 300 000 ειδικές προστατευτικές στολές, 5 600 λίτρα 
απολυμαντικών και 850 τεμάχια εξοπλισμού για εργασίες απολύμανσης. Δεδομένου ότι τα 
νοσοκομεία στην Ουκρανία χρειάζονται επειγόντως ιατρικό εξοπλισμό, η ΕΕ δωρίζει επίσης 
οθόνες παρακολούθησης ασθενών, αντλίες έγχυσης και αναπνευστήρες, καθώς και 
προστατευτικό εξοπλισμό για το ιατρικό προσωπικό, όπως μάσκες και ποδιές. 
Η βοήθεια αυτή, συνολική οικονομικής αξίας 11,3 εκατ. ευρώ, θα χορηγηθεί στην Ουκρανία από 
τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ που φιλοξενούνται στη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη 
Σουηδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Δανία. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4045/MEX_22_4045_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4045/MEX_22_4045_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4080/IP_22_4080_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4080/IP_22_4080_EL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1936
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0138&qid=1649253932345
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_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_4014/IP_22_40
14_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Πολιτική προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στην Ουκρανία 
Πρόγραμμα RescEU 
Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) 
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
115. Εκδήλωση αντιστοίχισης ΕΕ-Αφρικής για την ενίσχυση των τοπικών βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων υγείας της Αφρικής με πάνω από 200 συμμετοχές 
  
Βρυξέλλες,  27 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή διοργανώνει μια εκδήλωση αντιστοίχισης ευρωπαϊκών και αφρικανικών εταιρειών, 
καθώς και ένα διαδικτυακό σεμινάριο για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης ΕΕ-Αφρικής, 
στο πλαίσιο των «εκδηλώσεων για την αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων και της 
υγειονομικής περίθαλψης ΕΕ-Αφρικής» που διοργανώνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
«Ομάδα Ευρώπη» για την τοπική παραγωγή.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4147/MEX_
22_4147_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
116. Δήλωση της επιτρόπου κ. Simson για την έναρξη του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας 
μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2022 
 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε 
ότι αυτήν την εβδομάδα, στις 30 Ιουνίου, θα αρχίσει το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
Ουκρανίας και ΕΕ. Χαιρετίζω αυτή την εξέλιξη που αποτελεί συνέχεια του επιτυχούς 
κατεπείγοντος συγχρονισμού του ουκρανικού και μολδαβικού δικτύου με το ευρωπαϊκό 
ηπειρωτικό δίκτυο τον Μάρτιο. Πρόκειται για το επόμενο βήμα για την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων αυτών των δύο χωρών με την Ευρώπη και έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα 
που τους έχει χορηγηθεί το καθεστώς χώρας υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_4191/S
TATEMENT_22_4191_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
117. Άρση των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία: η ευρωπαϊκή πράξη για την 
προσβασιμότητα πρέπει να έχει ενταχθεί στο εθνικό δίκαιο 
  
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2022 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4014/IP_22_4014_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4014/IP_22_4014_EL.pdf
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/europe/ukraine_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4147/MEX_22_4147_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4147/MEX_22_4147_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_4191/STATEMENT_22_4191_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_4191/STATEMENT_22_4191_EL.pdf
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Λήγει η προθεσμία για τη μεταφορά της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών. Η πράξη υλοποιεί τη δέσμευση της ΕΕ να άρει τους φραγμούς για τα 
άτομα με αναπηρία, μια από τις υποχρεώσεις της ως συμβαλλόμενου μέρους της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.  
Η πράξη διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα έχουν πρόσβαση σε σειρά καθημερινών προϊόντων και 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών, των τραπεζικών υπηρεσιών, των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, της τηλεόρασης, των ηλεκτρονικών βιβλίων και των διαδικτυακών 
αγορών. Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, τα ΑΤΜ θα μπορούσαν, για 
παράδειγμα, να είναι εξοπλισμένα με οπτικά και ηχητικά σήματα που να υποδεικνύουν πού 
πρέπει να εισαχθεί η τραπεζική κάρτα ή από πού βγαίνουν τα μετρητά. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_
22_4193_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων. 
________________________________________________________________________________ 
 
118. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: έναρξη της παράδοσης εμβολίων για την αντιμετώπιση της 
έξαρσης της ευλογιάς των πιθήκων 
  

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2022 
  

Αρχίζει η παράδοση των πρώτων δόσεων εμβολίων τα οποία αγόρασε η Αρχή Ετοιμότητας και 
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την αντιμετώπιση της τρέχουσας έξαρσης της ευλογιάς των πιθήκων, καθώς φτάνουν στη 
Ισπανία οι πρώτες 5.300 δόσεις από τις 109.090 δόσεις που αγοράστηκαν συνολικά. Είναι η 
πρώτη από μια σειρά παραδόσεων εμβολίων που θα πραγματοποιούνται τακτικά κατά τις 
προσεχείς εβδομάδες και μήνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να 
ανταποκριθούν στην τρέχουσα έξαρση της ευλογιάς των πιθήκων, ενώ προτεραιότητα θα δίνεται 
στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_
22_4193_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

119. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: έναρξη της παράδοσης εμβολίων για την αντιμετώπιση της 
επιδημίας ευλογιάς του πιθήκου 

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2022 

Αρχίζει η παράδοση των πρώτων δόσεων εμβολίου που αγοράστηκαν από την Αρχή Ετοιμότητας 
και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση της σημερινής επιδημίας ευλογιάς του πιθήκου: 5 300 αρχικές 
δόσεις έφτασαν στην Ισπανία από τις συνολικά 109 090 δόσεις που αγοράστηκαν. Είναι η πρώτη 
από μια σειρά παραδόσεων που θα πραγματοποιηθούν σε τακτά διαστήματα τις προσεχείς 
εβδομάδες και μήνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να 
αντιμετωπίσουν τη σημερινή επιδημία ευλογιάς του πιθήκου, η δε προτεραιότητα δίνεται στα 
κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882
https://www.google.com/search?q=UN+Convention+of+the+Rights+of+Persons+with+Disabilities&sxsrf=ALiCzsZo1CQzZ_-z2keemJXjmXutYUAS9Q%3A1656334941531&source=hp&ei=Xaq5YvzSHcavkwWcj66oBg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYrm4bX4FL3j8Nk0O_2qGkIdixywlVUGr&ved=0ahUKEwi89cO-2M34AhXG16QKHZyHC2UQ4dUDCAc&uact=5&oq=UN+Convention+of+the+Rights+of+Persons+with+Disabilities&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEApQAFgAYJkCaABwAHgAgAFQiAFQkgEBMZgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=UN+Convention+of+the+Rights+of+Persons+with+Disabilities&sxsrf=ALiCzsZo1CQzZ_-z2keemJXjmXutYUAS9Q%3A1656334941531&source=hp&ei=Xaq5YvzSHcavkwWcj66oBg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYrm4bX4FL3j8Nk0O_2qGkIdixywlVUGr&ved=0ahUKEwi89cO-2M34AhXG16QKHZyHC2UQ4dUDCAc&uact=5&oq=UN+Convention+of+the+Rights+of+Persons+with+Disabilities&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEAoyBAgAEApQAFgAYJkCaABwAHgAgAFQiAFQkgEBMZgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_22_4193_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_22_4193_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&intPageId=5581&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3674
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_22_4193_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_22_4193_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3674
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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_4146/IP_22_41
46_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες :  
Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) 
Εκτίμηση κινδύνου από το ECDC: 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 
 

120. Ευρωπόλ: η Επιτροπή επικροτεί την έναρξη ισχύος της νέας εντολής 
  

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2022 
  

Η 28η Ιουνίου σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος της νέας και ισχυρότερης εντολής του Οργανισμού 
της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ). Στο πλαίσιο αυτής της 
ενισχυμένης εντολής, η Ευρωπόλ θα είναι σε θέση να εντείνει την επιχειρησιακή και αναλυτική 
στήριξη που παρέχει στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών κατά της 
ασφάλειας και την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της 
τρομοκρατίας. Η νέα εντολή επιτρέπει επίσης στον Οργανισμό να συνεργάζεται απευθείας με 
ιδιωτικούς φορείς, σε πλήρη συμμόρφωση με αυστηρές απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_
22_4193_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

121. Έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022: Διασύνδεση της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο 

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022 με τίτλο «Διασύνδεση 
της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο». Στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την επιτάχυνση των δύο μεταβάσεων, η έκθεση προσδιορίζει δέκα βασικούς 
τομείς δράσης με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συνοχής μεταξύ των 
κλιματικών και των ψηφιακών φιλοδοξιών μας. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα ενισχύσει τη 
διατομεακή ανθεκτικότητά της και την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της και θα είναι καλύτερα 
προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις από σήμερα έως το 2050. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4004/IP_22_40
04_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022: Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης σε ένα νέο γεωπολιτικό πλαίσιο 
Ιστότοπος της έκθεσης στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022 
Ιστότοπος για τις στρατηγικές προβλέψεις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4146/IP_22_4146_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4146/IP_22_4146_EL.pdf
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_el
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-and-data/risk-assessment
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_22_4193_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_22_4193_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_el
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4004/IP_22_4004_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4004/IP_22_4004_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_el
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2022-strategic-foresight-report_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_4006
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight_el
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Έκθεση επιστημονικών στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής του ΚΚΕρ: «Towards a green and digital 
future. Key requirements for successful twin transitions in the European Union» (Οδεύοντας προς 
ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον. Βασικές απαιτήσεις για την επιτυχημένη διττή μετάβαση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση). 
________________________________________________________________________________ 

122. Ουκρανία: η πολιτική συνοχής ενισχύει τη στήριξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία με την «Ευέλικτη βοήθεια για εδάφη» 

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη, τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους εταίρους ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της 
επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας με την έγκριση της «Ευέλικτης βοήθειας για εδάφη 
(FAST -CARE)». Πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που επεκτείνει τη στήριξη 
που παρέχεται ήδη στο πλαίσιο της δράσης συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE), 
προσφέροντας περαιτέρω στήριξη και περαιτέρω ευελιξία για χρηματοδότηση από την πολιτική 
συνοχής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4043/IP_22_40
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
Ουκρανία: η ΕΕ ενισχύει την αλληλεγγύη της προς τα άτομα που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες 
περιοχές 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η πολιτική συνοχής ενισχύει τη στήριξη για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία με την «Ευέλικτη βοήθεια για εδάφη» 
Ανακοίνωση και πρόταση κανονισμού σχετικά με το FAST-CARE 
CARE – Δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 

123. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η πολιτική συνοχής ενισχύει τη στήριξη για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία με την «Ευέλικτη βοήθεια για εδάφη» 

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022 

Γιατί προτείνατε την «Ευέλικτη βοήθεια για εδάφη» (FAST-CARE);  
Τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντική εισροή ανθρώπων που προσπαθούν να 
ξεφύγουν από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Από την έναρξη του πολέμου, πάνω 
από 6,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αφιχθεί στην ΕΕ, ενώ συνεχίζονται επιτόπιες προσπάθειες 
για την υποδοχή και την ταχεία ένταξη των εκτοπισμένων στις κοινότητες υποδοχής τους. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί επίσης καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων της 
πολιτικής συνοχής λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού και διογκωμένου κόστους των πρώτων 
υλών, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 βρίσκονται στο στάδιο της περάτωσης. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129319
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129319
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129319
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129319
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4043/IP_22_4043_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4043/IP_22_4043_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_4044
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_4044
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications/communications/2022/flexible-assistance-to-territories-fast-care
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/care/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4044/QAN
DA_22_4044_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
124. Η ΕΕ επενδύει 5,4 δισ. ευρώ σε βιώσιμες, ασφαλείς και αποδοτικές υποδομές μεταφορών 
  
Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022 
 
Η Επιτροπή επέλεξε 135 έργα υποδομών μεταφορών που θα λάβουν επιχορηγήσεις της ΕΕ, από 
399 προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ), του χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Η 
χρηματοδότηση θα στηρίξει έργα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά μήκος του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας, διάφορα έργα στη Σλοβακία και την Πολωνία θα διευκολύνουν τη μεταφορά 
εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης και Ουκρανίας.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_
22_4226_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ : https://cinea.ec.europa.eu/news-
events/news/transport-infrastructure-eu-invests-eur-54-billion-support-key-projects-across-
continent-2022-06-29_en 
________________________________________________________________________________ 
 
125. Οδός μετάβασης για τον τουρισμό: η Επιτροπή χαιρετίζει τις δεσμεύσεις επιχειρήσεων και 
αρχών για έναν πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό τομέα τουρισμού 
  
Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσιεύει 186 δεσμεύσεις στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς δράσεις για τη 
στήριξη ενός πιο πράσινου, πιο ψηφιακού και πιο ανθεκτικού τομέα τουρισμού στην Ευρώπη. Οι 
δεσμεύσεις είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων στόχων που αναπτύχθηκαν από κοινού από την 
Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού τομέα, όπως, μεταξύ άλλων, δημόσιες 
αρχές, οργανισμοί διαχείρισης προορισμού, μεγάλες και μικρές εταιρείες, επιχειρηματικές 
ενώσεις, και ΜΚΟ, στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας να υποστηριχθεί η ταχεία ανάκαμψη 
του ευρωπαϊκού τουρισμού και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά του μέσω της βιωσιμότητας και της 
ψηφιοποίησης.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_
22_4226_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο δεσμεύσεων και υποσχέσεων : 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/tourism-transition-pathway/commitments_en 
________________________________________________________________________________ 
 
126. Υπουργικές σύνοδοι των Δυτικών Βαλκανίων: πρόοδος και αποτελέσματα στους τομείς 
του πολιτισμού, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4044/QANDA_22_4044_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4044/QANDA_22_4044_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eu-invests-eur-54-billion-support-key-projects-across-continent-2022-06-29_el
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eu-invests-eur-54-billion-support-key-projects-across-continent-2022-06-29_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eu-invests-eur-54-billion-support-key-projects-across-continent-2022-06-29_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eu-invests-eur-54-billion-support-key-projects-across-continent-2022-06-29_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/tourism-transition-pathway/commitments_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/tourism-transition-pathway/commitments_en
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Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022 
 
Στις 27-28 Ιουνίου η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. 
Μαρίγια Γκαμπριέλ εκπροσώπησε την Επιτροπή στην υπουργική σύνοδο των πλατφορμών των 
Δυτικών Βαλκανίων για τον πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_
22_4226_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα στοιχεία, συμβουλευθείτε το δελτίο 
Τύπου : https://www.eeas.europa.eu/delegations/albania/western-balkans-ministerials-and-
impact-western-balkans-agenda_en?s=214 
και το  ενημερωτικό δελτίο : 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and
_innovation/documents/he_western-balkans-ministerial_-_27-28_june_2022-v2.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
127. Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς επισκέπτεται τη Βαρκελώνη για να κηρύξει την έναρξη της 
ετήσιας διάσκεψης της ένωσης Medicines for Europe, να πραγματοποιήσει συναντήσεις 
υψηλού επιπέδου και να συμμετάσχει στην τελετή αποφοίτησης των πρώτων πτυχιούχων της 
Academia Europea Leadership 
  
Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022 
 
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, 
θα είναι στην Καταλωνία της Ισπανίας για να εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία στην 27η ετήσια 
διάσκεψη της ένωσης Medicines for Europe, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Sitges. Θα 
επισκεφθεί επίσης τη μονάδα παρασκευής αντιβιοτικών φαρμακευτικών δραστικών ουσιών της 
Centrient στη Sànta Perpètua de la Moguda.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_
22_4226_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
128. Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας: ο ρόλος του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ στο μέλλον 
  
Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022 
 
Καθώς οι φυσικές καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές επιδεινώνονται σ’ όλη την Ευρώπη 
και η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εντείνει τα αιτήματα για πολιτική προστασία της ΕΕ, 
στις 28 και 29 Ιουνίου συνήλθαν εκπρόσωποι στο πλαίσιο του 7ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Πολιτικής Προστασίας. Το φόρουμ παρείχε, μεταξύ άλλων, πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
απόψεων αναφορικά με τις πτυχές πολιτικής προστασίας που σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, τους τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, τους 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20220627
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
https://www.eeas.europa.eu/delegations/albania/western-balkans-ministerials-and-impact-western-balkans-agenda_en?s=214
https://www.eeas.europa.eu/delegations/albania/western-balkans-ministerials-and-impact-western-balkans-agenda_en?s=214
https://www.eeas.europa.eu/delegations/albania/western-balkans-ministerials-and-impact-western-balkans-agenda_en?s=214
https://www.eeas.europa.eu/delegations/albania/western-balkans-ministerials-and-impact-western-balkans-agenda_en?s=214
https://ec.europa.eu/info/files/western-balkans-ministerials-and-impact-western-balkans-agenda_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/he_western-balkans-ministerial_-_27-28_june_2022-v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/he_western-balkans-ministerial_-_27-28_june_2022-v2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
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τρόπους βελτίωσης της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, και την ανταλλαγή γνώσεων 
για μια ισχυρότερη και πιο καινοτόμο ευρωπαϊκή πολιτική προστασία.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_
22_4226_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

129. Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2022 
 
Το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» 
δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που 
αποσκοπεί στην προαγωγή του διαλόγου για την ΕΕ στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς συμμαχίας 
ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης.  
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Διαβάστε τους όρους που ισχύουν και συμμετάσχετε στο δίκτυο ως οργανισμός τοπικής 
αυτοδιοίκησης (εταίρος του έργου) ή ως διορισμένος αιρετός εκπρόσωπος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης (μέλος του έργου) : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-form-local-
councillors 
 
Περισσότερα : https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_el 
________________________________________________________________________________ 

130. Νέοι κανόνες περιαγωγής για ταξιδιώτες στην ΕΕ: Περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού για 
άλλα 10 χρόνια 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 

Από την 1η Ιουλίου 2022, τίθεται σε ισχύ ο νέος βελτιωμένος κανονισμός για την περιαγωγή. 
Παρατείνει την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού έως το 2032 και δίνει τη δυνατότητα στους 
ταξιδιώτες στην ΕΕ και τον ΕΟΧ να μπορούν να καλούν, να στέλνουν μηνύματα και να 
περιηγούνται στο διαδίκτυο χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Οι νέοι κανόνες θα αποφέρουν επίσης 
σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ, που θα απολαμβάνουν καλύτερη 
εμπειρία περιαγωγής, με την ίδια ποιότητα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό όπως 
στη χώρα τους. Οι νέοι κανόνες βελτιώνουν επίσης την πρόσβαση σε επικοινωνίες έκτακτης 
ανάγκης σε ολόκληρη την ΕΕ και εξασφαλίζουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που 
ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετα τέλη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4198/IP_22_41
98_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχετικά με την περιαγωγή 
Επικαιροποιημένες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον νέο κανονισμό για την περιαγωγή 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το πώς λειτουργεί η περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού 
Εκθέσεις και μελέτες σχετικά με την περιαγωγή 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_el
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-form-local-councillors
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-form-local-councillors
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4198/IP_22_4198_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4198/IP_22_4198_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/roaming
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_654
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/faqs/roaming-questions-answers
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library?type=28&topic=109
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131. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Περιαγωγή 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 

Γιατί χρειάζεται νέος κανονισμός για την περιαγωγή; 
Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022. Με βάση τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή πρότεινε στις 24 Φεβρουαρίου 2021 νέο 
κανονισμό για την περιαγωγή που αποσκοπεί στην παράταση των κανόνων για 10 ακόμα έτη και 
στην περαιτέρω ενίσχυση των οφελών για τους πολίτες. Ο προηγούμενος κανονισμός για την 
περιαγωγή της ΕΕ του 2017, έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εντός της 
ΕΕ θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις τιμές που ισχύουν στη χώρα τους για τις τηλεφωνικές 
κλήσεις, τα μηνύματα SMS και τα δεδομένα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QAND
A_21_654_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο τύπου: Νέοι κανόνες περιαγωγής για ταξιδιώτες στην ΕΕ: «Περιαγωγή χωρίς πρόσθετα 
τέλη» για 10 ακόμη χρόνια 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το πώς λειτουργεί η «περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη» 
Εκθέσεις και μελέτες σχετικά με την περιαγωγή 
________________________________________________________________________________ 

132. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις 
του ενωσιακού πλαισίου επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε πρόσκληση υποβολής στοιχείων και δημόσια διαβούλευση, 
καλώντας να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις των κανονισμών της ΕΕ οι οποίοι 
καθορίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ (κανονισμός 1/2003 
και κανονισμός 773/2004).  Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απαντήσουν στη δημόσια 
διαβούλευση εντός 14 εβδομάδων, έως τις 6 Οκτωβρίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4194/IP_22_41
94_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

133. Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία: η Επιτροπή παρουσιάζει συγκεκριμένα μέτρα για τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου Δρόμοι προς τη σχολική 
επιτυχία, στην οποία περιγράφεται μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής για την 
αντιμετώπιση, αφενός, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και, αφετέρου, των χαμηλών 
επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες) των ατόμων 
ηλικίας 15 ετών, και ιδίως όσων προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/roaming
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QANDA_21_654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QANDA_21_654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4198
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/faqs/roaming-questions-answers
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library?type=28&topic=109
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-EU-antitrust-procedural-rules-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-EU-antitrust-procedural-rules-evaluation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0773&from=ENhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0773&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4194/IP_22_4194_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4194/IP_22_4194_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:316:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:316:FIN
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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_4200/IP_22_42
00_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου «Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία»  
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
Έκθεση με τίτλο «Impacts of COVID-19 on school education» (Επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στη 
σχολική εκπαίδευση) 
________________________________________________________________________________ 
 

134. Ουκρανία: η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριλάβουν τα παιδιά-
πρόσφυγες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα το επόμενο σχολικό έτος 
  

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 
  

Η Επιτροπή δημοσιεύει πρακτικό οδηγό για να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους της Ουκρανίας 
να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην ΕΕ, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως 
την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (0-18 ετών). Το έγγραφο συγκεντρώνει βασικές 
εκπαιδευτικές αρχές και πρακτικές για τη στήριξη της ένταξης των εκτοπισμένων παιδιών από την 
Ουκρανία στην εκπαίδευση. Απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των εθνικών αρχών. Οι συγκεκριμένες γνώσεις 
βασίζονται στα διδάγματα που άντλησαν συλλογικά τα κράτη μέλη από την έναρξη της εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_
22_4245_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ : https://education.ec.europa.eu/news/commission-
presents-key-principles-and-practices-for-supporting-the-inclusion-of-displaced-children-from-
ukraine-in-school-education 

και στην διαδικτυακή πλατφόρμα για τη σχολική εκπαίδευση School Education Gateway : 
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm 
________________________________________________________________________________ 
 
135. 294 οργανισμοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
με σκοπό την απελευθέρωση του δυναμικού καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 
  

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοίνωσε τις 26 επιτυχούσες 
κοινοπραξίες που επελέγησαν για να συμμετάσχουν στον δεύτερο γύρο της πρωτοβουλίας του 
EIT για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 294 οργανισμοί από 38 χώρες θα λάβουν συνολικά έως και 
31,2 εκατ. ευρώ. Θα συμμετάσχουν σε ένα δίκτυο με πάνω από 270 οργανισμούς που όλοι έχουν 
ως στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ικανότητάς τους.  
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_
22_4245_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4200/IP_22_4200_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4200/IP_22_4200_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:316:FIN
https://education.ec.europa.eu/about
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/e3804ae5-f68d-11ec-b976-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/e3804ae5-f68d-11ec-b976-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
https://education.ec.europa.eu/news/supporting-inclusion-displaced-children-ukraine
https://education.ec.europa.eu/news/commission-presents-key-principles-and-practices-for-supporting-the-inclusion-of-displaced-children-from-ukraine-in-school-education
https://education.ec.europa.eu/news/commission-presents-key-principles-and-practices-for-supporting-the-inclusion-of-displaced-children-from-ukraine-in-school-education
https://education.ec.europa.eu/news/commission-presents-key-principles-and-practices-for-supporting-the-inclusion-of-displaced-children-from-ukraine-in-school-education
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm
https://eit.europa.eu/
https://eit-hei.eu/
https://eit-hei.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο δελτίο Τύπου του EIT : https://eit.europa.eu/news-
events/news/294-partners-join-eit-unlock-innovation-potential-europes-higher-education 
και σ’ αυτή τη σελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επιλεγμένα έργα : https://eit-
hei.eu/projects/?project_cohorts=cohort-2&project_supported_by_logo= 
________________________________________________________________________________ 
 

136. Η Επιτροπή δημοσιεύει νέα στρατηγική για την υλοποίηση του εσωτερικού ψηφιακού 
μετασχηματισμού της 
  

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 
  

Η Επιτροπή ενέκρινε νέα ψηφιακή στρατηγική με θέμα την «ψηφιακή Επιτροπή νέας γενιάς». 
Πρόκειται για εσωτερική στρατηγική που διαμορφώνει ένα όραμα για μια διοίκηση ψηφιακά 
μετασχηματισμένη και πιο ευέλικτη, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων της ΕΕ, ιδίως της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας. Η ομαλή αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων και 
τεχνολογιών θα στηρίξει μια πλήρως ψηφιοποιημένη Επιτροπή. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_
22_4245_EN.pdf 

Διαβάστε το δελτίο Τύπου εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4199/IP_22_4
199_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

137. Τα βραβεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβραβεύουν 30 υποδειγματικά 
επιτεύγματα από 18 χώρες 
  

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 
  

Η Επιτροπή και η Europa Nostra ανακοινώνουν τους νικητές των βραβείων ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς / βραβείων Europa Nostra για το 2022, τα οποία χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Φέτος, με την ευκαιρία της 20ής επετείου των 
σημαντικότερων βραβείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, βραβεύθηκαν 30 
αξιοσημείωτα επιτεύγματα πολιτιστικής κληρονομιάς σε 18 ευρωπαϊκές χώρες.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_
22_4245_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές, συμβουλευθείτε αυτή τη σελίδα : 
https://www.europeanheritageawards.eu/winners/ 
________________________________________________________________________________ 
 

138. Αναμνηστικό κέρμα Erasmus+ κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ 
  

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 
  

Η Επιτροπή ανακοινώνει την έκδοση του κοινού αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ Erasmus+, 
το οποίο θα κυκλοφορήσει αύριο σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Το κέρμα αυτό 
σηματοδοτεί την επέτειο των 35 ετών του προγράμματος Erasmus +, που αποτελεί ένα από τα 

https://eit.europa.eu/news-events/news/294-partners-join-eit-unlock-innovation-potential-europes-higher-education
https://eit.europa.eu/news-events/news/294-partners-join-eit-unlock-innovation-potential-europes-higher-education
https://eit.europa.eu/news-events/news/294-partners-join-eit-unlock-innovation-potential-europes-higher-education
https://eit-hei.eu/projects/?project_cohorts=cohort-2&project_supported_by_logo=
https://eit-hei.eu/projects/?project_cohorts=cohort-2&project_supported_by_logo=
https://eit-hei.eu/projects/?project_cohorts=cohort-2&project_supported_by_logo=
https://ec.europa.eu/info/european-commission-digital-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/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/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4199
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4199/IP_22_4199_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4199/IP_22_4199_EN.pdf
https://www.europeanheritageawards.eu/winners/
https://www.europeanheritageawards.eu/winners/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
https://www.europeanheritageawards.eu/winners/
https://www.europeanheritageawards.eu/winners/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/?etrans=fr
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εμβληματικά έργα της Ευρώπης. Από την ίδρυσή του, το Erasmus+ έχει προσφέρει σε 
περισσότερους από 12 εκατομμύρια νέους και νέες στην Ευρώπη την ευκαιρία να διαμείνουν 
οπουδήποτε στην Ευρώπη για να εμπλουτίσουν την εκπαίδευσή τους, να ενισχύσουν τις 
δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_
22_4245_EN.pdf 
 
Οπτικοακουστικό υλικό με περισσότερες λεπτομέρειες, όπως δηλώσεις και φωτογραφίες της 
Επιτρόπου κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ και του Επιτρόπου κ. Πάολο Τζεντιλόνι, καθώς και του χαράκτη, 
και φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας του κέρματος είναι διαθέσιμα εδώ : 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-058549 
________________________________________________________________________________ 

139. Ξένες επιδοτήσεις: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον 
κανονισμό για τις στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις. Ο 
κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις αποτελεί σημαντική προσθήκη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις, καθώς και για 
τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην ενιαία αγορά της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4190/IP_22_41
90_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

140. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - Νέας Ζηλανδίας απελευθερώνει το δυναμικό της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2022 

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικής 
συμφωνίας, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τις 
εταιρείες και τους καταναλωτές και στα δύο μέρη. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης άνευ 
προηγουμένου δεσμεύσεις βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της Συμφωνίας 
του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, 
δεσμεύσεις οι οποίες είναι εκτελεστές με την επιβολή εμπορικών κυρώσεων ως έσχατη λύση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4158/IP_22_41
58_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σελίδα για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4245/MEX_22_4245_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-058549
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-058549
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4190/IP_22_4190_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4190/IP_22_4190_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4158/IP_22_4158_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4158/IP_22_4158_EL.pdf
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement_en
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Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας όσον αφορά τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας όσον αφορά τη 
γεωργία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό σημείωμα 
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας 
Έκθεση της ΕΕ για το εμπόριο και την απασχόληση 
________________________________________________________________________________ 
  

https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/e104ea5a-5ed6-4655-b2fd-62cb7b3e81bc/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/e104ea5a-5ed6-4655-b2fd-62cb7b3e81bc/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/5eaa0c52-b4ea-4da8-ae62-800492babd4b/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/5eaa0c52-b4ea-4da8-ae62-800492babd4b/details
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement/agreement-explained_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/key-elements-eu-new-zealand-trade-agreement-2022-06-30_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5904
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