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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Νέο ευρωπαϊκό φορολογικό παρατηρητήριο για τη στήριξη της καταπολέμησης των 
καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών μέσω έρευνας αιχμής. 
 

2. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη του τουριστικού τομέα στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. 
 

3. Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: η πύλη της ΕΕ τίθεται σε λειτουργία σε επτά 
χώρες έναν μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας. 
 

4. Μηδενική ρύπανση: τα ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης πληρούν, στη συντριπτική τους 
πλειονότητα, τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. 
 

5. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους 
80 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου χρηματοδότησης για το 2021. 
 

6. Κορονοϊός: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εγκρίνει έκθεση σχετικά 
με τον εμβολιασμό των εφήβων κατά της νόσου COVID-19. 
 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. 
 

8. Η Επιτροπή και το δίκτυο Breakthrough Energy ανακοινώνουν τη νέα τους σύμπραξη που 
αποσκοπεί στη στήριξη των επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες για τις βιομηχανίες 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. 
 

9. Καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας: η Επιτροπή προειδοποιεί 
τη Δημοκρατία της Γκάνας με την έκδοση κίτρινης κάρτας. 
 

10. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: προετοιμασία του εδάφους για ισχυρή και βιώσιμη 
ανάκαμψη. 
 

11. Προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν. 
 

12. Προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν: Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
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13. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τον νέο μηχανισμό 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ III) ύψους 14,2 δισ. ευρώ. 
 

14. Η Επιτροπή προτείνει την έκδοση αξιόπιστης και ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας για 
όλους τους Ευρωπαίους. 
 

15. Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία αξιόπιστης και ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας για 
όλους τους Ευρωπαίους — Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

16. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στην Αθήνα και τη 
Θράκη από σήμερα Πέμπτη 3 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο 5 Ιουνίου. 
 

17. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού: Στη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε το αντισημιτικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με νέα μελέτη. 
 

18. ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο — Εαρινή Δέσμη: προετοιμασία του 
εδάφους για ισχυρή και βιώσιμη ανάκαμψη. 
 

19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE: η ΕΕ τιμά έργα που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη στήριξη της 
δράσης για τη φύση, το περιβάλλον και το κλίμα life elclima & life adapt2clima. Οι φιναλίστ 
από την Ελλάδα. 
 

20. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Οδηγία για τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα. 
 

21. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Νέα νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
 

22. Έναρξη εφαρμογής νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
που θα ωφελήσει τους δημιουργούς, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. 
 

23. Πρόταση της ΕΕ για ισχυρή, πολυμερή δράση στον τομέα του εμπορίου για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.  
 

24. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέα εργαλεία για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
 

25. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή ξεκινάει έρευνα για ενδεχόμενη 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά του Facebook. 
 

26. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις 
ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. 
 

27. Ένωση Ασφάλειας: Τίθενται σε ισχύ οι κανόνες της ΕΕ για την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου από το διαδίκτυο. 
 

28. Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων: δήλωση της Επιτρόπου κ. Στέλλας 
Κυριακίδου. 
 

29. Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ κινητοποιεί τους Ευρωπαίους με στόχο υγιέστερους 
ανθρώπους σε έναν υγιή πλανήτη. 
 

30. Ισότητα των φύλων: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για τη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/4167
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31. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022: Επιτάχυνση της ανάκαμψης της Ευρώπης και πρόοδος 
προς ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον. 
 

32. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: Η έκθεση επιδόσεων υπογραμμίζει ότι η απόκριση της 
ΕΕ στην κρίση του κορονοϊού υπήρξε ταχεία και σφαιρική με παράλληλη στήριξη των 
βασικών προτεραιοτήτων της. 
 

33. Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 
2021. 
 

34. Βιώσιμη αλιεία: Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου στην ΕΕ και 
δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022. 
 

35. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ετήσια ανακοίνωση της Επιτροπής: «Προς μια 
πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2022» 
 

36. Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

37. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκαταρκτικά πορίσματα της 
τομεακής έρευνας για το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων. 
 

38. To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δίνουν το πράσινο φως για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ 
 

39. Η Αντιπρόεδρος Σούιτσα και ο Επίτροπος Σμιτ θα μιλήσουν σε εκδήλωση για την 
«Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά» στις 10 Ιουνίου. 
 

40. Προϋπολογισμός της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής δράσης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ στον 
τομέα της εξωτερικής δράσης για την περίοδο 2021-2027. 
 

41. Η ΕΕ ενισχύει τη δέσμευσή της στην «Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση», με 700 
εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. 
 

42. Εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων: Νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για αμοιβαία 
επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες όσον αφορά τη μετανάστευση. 
 

43. Η Επιτροπή και η βιομηχανία επενδύουν 22 δισ. ευρώ σε νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις με 
σκοπό την υλοποίηση λύσεων για μείζονες κοινωνικές προκλήσεις. 
 

44. Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2021: προώθηση του παγκόσμιου διαλόγου για πράσινα 
μέτρα ενόψει των συνόδων κορυφής του Κουνμίνγκ και της Γλασκόβης. 
 

45. Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. 
 

46. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα εγγυήσεων ύψους 30 εκατ. 
ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα που έχουν 
πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

47. Πώς θα βγούμε πιο δυνατοί από την πανδημία: αξιοποιώντας τα πρώτα διδάγματα. 
 

48. Προστασία των ατόμων που εργάζονται σε πλατφόρμες: η Επιτροπή ξεκινά δεύτερο στάδιο 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. 
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49. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 20 δισ. ευρώ στην πρώτη της 
συναλλαγή για τη στήριξη της ευρωπαϊκής ανάκαμψης. 
 

50. Σύσταση του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ, που θα λειτουργήσει ως 
αιχμή του δόρατος για έναν παγκόσμιο ψηφιακό μετασχηματισμό βασισμένο σε αξίες. 
 

51. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ λαμβάνουν αποφασιστικά μέτρα για να θέσουν τέρμα στη διαφορά για τα 
αεροσκάφη. 
 

52. REACT-EU: Πρόσθετα κονδύλια ύψους πάνω από 2 δισ. ευρώ για πέντε χώρες, εκ των 
οποίων 1,6 δισ. για την Ελλάδα. 
 

53. Η Επιτροπή προκηρύσσει για πρώτη φορά πρόσκληση για συμπράξεις στον τομέα της 
δημοσιογραφίας αξίας 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. 
 

54. Η Επιτροπή θα επενδύσει 14,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» για μια πιο υγιή, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη. 
 

55. NextGenerationEU: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται την Ελλάδα, τη Δανία και το 
Λουξεμβούργο για να παρουσιάσει την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης από 
την Επιτροπή. 
 

56. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την 
πρωτοβουλία «Απαγόρευση της διαφήμισης και των χορηγιών εταιρειών ορυκτών 
καυσίμων». 
 

57. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας. 
 

58. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας. 
 

59. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει στήριξη του ελληνικού δημοσίου ύψους 166,7 εκατ. 
ευρώ για την κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην 
Αλεξανδρούπολη. 
 

60. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα Σχέδια Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 
 

61. Επίσημη έναρξη των προγραμμάτων Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και 
Δημιουργική Ευρώπη για το 2021-2027. 
 

62. Παρακολουθήστε αύριο ζωντανά τη βράβευση των καλύτερων νέων μεταφραστών και 
μεταφραστριών της Ευρώπης. 
 

63. Έρευνα Ευρωβαρόμετρου: ευρεία στήριξη για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, 
ορισμένα όμως τμήματα του πληθυσμού παραμένουν διστακτικά. 
 

64. Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Ελλάδας. 
 

65. EU4Health: Εγκρίθηκε το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με προϋπολογισμό 312 εκατ. 
ευρώ. 
 

66. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: ολοκληρώθηκε η πρώτη σύνοδος ολομέλειας. 



6  ΙΟΥΝΙΟΣ  2021 - 5 
 

67. Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία: οι επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας εξακολουθούν να βελτιώνονται στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ. 
 

68. Εγκαινιάζεται ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του φαινομένου της 
αστεγίας. 
 

69. Δασικές πυρκαγιές: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προετοιμασίες της για την περίοδο 
δασικών πυρκαγιών του 2021. 
 

70. Εμβολιαστική Στρατηγική της ΕΕ – Η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου θα πραγματοποιήσει 
επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα και θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη. 
 

71. Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»: Η Επιτροπή στηρίζει ερευνητές και οργανισμούς με 
822 εκατ. ευρώ το 2021. 
 

72. Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Ανγκόλας ξεκινούν διαπραγματεύσεις για την πρώτη συμφωνία 
διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων. 
 

73. Εμβόλια κατά της νόσου COVID-19: Η Επιτροπή ενεργοποιεί την αγορά 150 εκατ. 
προαιρετικών δόσεων εμβολίων της Moderna για το 2022. 
 

74. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα για ενδεχόμενη αντιανταγωνιστική 
συμπεριφορά της Google στον τομέα της τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης. 
 

75. Κυβερνοασφάλεια της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας Κοινής 
Κυβερνομονάδας για την ενίσχυση της αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας μεγάλης 
κλίμακας. 
 

76. Πρόσκληση στους καλλιτέχνες να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». 
 

77. Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια: νέοι κανόνες για την προστασία των Ευρωπαίων από 
κακοδιοίκηση. 
 

78. Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας: οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου 
υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ σε ρηξικέλευθες καινοτομίες. 
 

79. Τελωνεία: Η ΕΕ προτείνει τον εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για 
τη στήριξη μιας ενισχυμένης πολυμερούς τάξης. 
 

80. Η Τήλος μεταξύ των τριών νησιών στα οποία απονέμεται το βραβείο RESponsible Island της 
ΕΕ για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
 

81. Διεθνής Ημέρα κατά της Κατάχρησης και της Παράνομης Διακίνησης ναρκωτικών:  
Απαιτείται περισσότερη δράση για την πρόληψη, την πρόσβαση στη στήριξη και τον 
αγώνα κατά των διακινητών. 
 

82. #40ΕλλάδαΕΕ στο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 25 Ιουνίου-11 Ιουλίου 2021. 
 

83. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής 2021-
2027 για ποσό 373 δισ. ευρώ. 
 

84. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική 
συνοχής 2021-2027. 
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85. Πολιτική συμφωνία για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική: πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο 
ευέλικτη. 
 

86. Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. 
 

87. ΦΠΑ: οι νέοι κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ θα απλουστεύσουν τη ζωή των 
εμπόρων και θα εισαγάγουν μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές. 
 

88. Κορονοϊός: Παραδόθηκε σήμερα το 100ο ρομπότ απολύμανσης από την ΕΕ σε ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία. 
 

89. Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών 
καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να βελτιώσουν τη διαχείριση των ακυρώσεων πτήσεων. 
 

90. NextGenerationEU: Η Επιτροπή καταβάλλει τις πρώτες πληρωμές ύψους 800 εκατ. ευρώ 
για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης*. 
 

91. Η Επιτροπή προτείνει συντονισμένα μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των τομέων 
του πολιτισμού και της δημιουργίας. 
 

92. Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Συμφωνία για τον νέο Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. 
 

93. Θεραπευτική στρατηγική κατά της COVID-19: Η Επιτροπή εντοπίζει πέντε ελπιδοφόρα 
υποψήφια φαρμακοθεραπευτικά μέσα. 
 

94. Παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό: οι νέες εκθέσεις των διαδικτυακών πλατφορμών 
καταδεικνύουν ότι συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που έλαβαν σχετικά με τα 
εμβόλια. 
 

95. Στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19: Η Επιτροπή εντοπίζει 
πέντε ελπιδοφόρα υποψήφια φαρμακοθεραπευτικά μέσα. 
 

96. Η Επιτροπή προτείνει συντονισμένα μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των τομέων 
του πολιτισμού και της δημιουργίας. 
 

97. Η κ. Maria Leptin διορίστηκε επόμενη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. 
 

98. Η Επιτροπή προκηρύσσει νέα πρόσκληση υποβολής έργων για τη στήριξη 
μεταρρυθμίσεων. 
 

99. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή θα προτείνει τη σταδιακή κατάργηση των 
κλουβιών για τα εκτρεφόμενα ζώα. 
 

100. Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές: για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, 
ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές της ΕΕ. 
 

101. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επιτροπή εγκαινιάζει Κέντρο 
Γνώσης για την καταπολέμηση του καρκίνου. 
 

102. Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή αναθεωρεί τους κανόνες της ΕΕ για την 
ασφάλεια των προϊόντων και την καταναλωτική πίστη. 
 

103. Κρατικές ενισχύσεις: Εγκρίνεται στήριξη ύψους 8 εκατ. ευρώ για κινηματογράφους και 
εταιρείες διανομής ταινιών στην Ελλάδα. 
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104. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη: 119 εκατ. ευρώ για τη Γαλλία, την Ελλάδα και 
την Κροατία μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. 
 

105. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει 
να καταχωρίσει δύο νέες πρωτοβουλίες πολιτών. 
 

106. Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: λύσεις που βρέθηκαν για να συμβάλουν στην 
εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία. 
 

107. Αμυντική βιομηχανία: η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας με 1,2 δισ. 
ευρώ και αναθέτει 26 νέα έργα βιομηχανικής συνεργασίας αξίας πάνω από 158 εκατ. 
ευρώ. 

________________________________________________________________________________ 

1. Νέο ευρωπαϊκό φορολογικό παρατηρητήριο για τη στήριξη της καταπολέμησης των 
καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών μέσω έρευνας αιχμής 

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του ευρωπαϊκού φορολογικού 
παρατηρητηρίου: ενός νέου ερευνητικού εργαστηρίου που θα συνδράμει την ΕΕ στην 
καταπολέμηση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών. Η εκδήλωση για την έναρξη 
λειτουργίας διοργανώθηκε από τον κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπο Οικονομίας, από κοινού με τον 
κ. Paul Tang, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
και τον κ. Sven Giegold, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το παρατηρητήριο δημιουργήθηκε 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2714/IP_21_27
14_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό φορολογικό παρατηρητήριο 
Δέσμη μέτρων για δίκαιη και απλή φορολογία 
________________________________________________________________________________ 

2. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη του τουριστικού τομέα στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό 
καθεστώς ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του τουρισμού και πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε 
βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2789/IP_21_27
89_EL.pdf 
 

http://www.taxobservatory.eu/
http://www.taxobservatory.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2714/IP_21_2714_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2714/IP_21_2714_EL.pdf
http://www.taxobservatory.eu/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2789/IP_21_2789_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2789/IP_21_2789_EL.pdf


6  ΙΟΥΝΙΟΣ  2021 - 8 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
________________________________________________________________________________ 

3. Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: η πύλη της ΕΕ τίθεται σε λειτουργία σε επτά χώρες 
έναν μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2021 

Επιτυγχάνεται ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID με 
την έναρξη λειτουργίας του τεχνικού συστήματος σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο επιτρέπει την 
επαλήθευση των πιστοποιητικών με ασφαλή και φιλικό προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
τρόπο. Το πιστοποιητικό ΕΕ προτάθηκε από την Επιτροπή για την επανέναρξη των ασφαλών 
ταξιδιών φέτος το καλοκαίρι. Θα είναι δωρεάν, ασφαλές και προσβάσιμο σε όλους. Θα είναι 
διαθέσιμο σε ψηφιακή ή έντυπη έκδοση και θα αποτελεί απόδειξη ότι ένα άτομο έχει 
εμβολιαστεί κατά της COVID-19, έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό 
αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από τη νόσο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2721/IP_21_27
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Προτάσεις για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό για τη διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας στην ΕΕ 
Πρόταση για ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά για υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή 
διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη 
Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της σύστασης του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 
2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
Ερωτήσεις και απαντήσεις (επικαιροποίηση) 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος 
Νέο υλικό βίντεο 
Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: βίντεο 
Re-open EU 
________________________________________________________________________________ 

4. Μηδενική ρύπανση: τα ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης πληρούν, στη συντριπτική τους 
πλειονότητα, τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας 

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2021 

Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, που δημοσιεύεται, δείχνει ότι το 2020 σχεδόν το 
83 % των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τα πιο αυστηρά πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας». Η τελευταία αξιολόγηση που 
εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία με την 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2721/IP_21_2721_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2721/IP_21_2721_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el#documents
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el#documents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A140%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A140%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_2781
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_21_2793
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206104
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-203050
https://reopen.europa.eu/el/
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/state-of-bathing-water-4
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται στην παρακολούθηση 22.276 περιοχών από όλη την Ευρώπη το 
2020. Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία καθ' όλη τη διάρκεια του 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2703/IP_21_27
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης το 2020, καθώς και εκθέσεις ανά χώρα και 
διαδραστικός χάρτης 
Επικείμενη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης 
Κανόνες της ΕΕ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης   
________________________________________________________________________________ 

5. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους 80 
δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου χρηματοδότησης για το 2021 

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2021 

Μετά την έγκριση της απόφασης για τους ιδίους πόρους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η 
Επιτροπή μπορεί πλέον να αρχίσει να αντλεί πόρους για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη στην 
Ευρώπη μέσω του NextGenerationEU. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, θα εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους περίπου 80 δισ. 
ευρώ το 2021, τα οποία θα συμπληρωθούν με δεκάδες δισεκατομμύρια βραχυπρόθεσμα 
γραμμάτια της ΕΕ για την κάλυψη των υπόλοιπων χρηματοδοτικών αναγκών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2749/IP_21_27
49_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ε & Α Το πρώτο σχέδιο χρηματοδότησης της Επιτροπής 
Ε & Α Μια διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο — NextGenerationEU — Στρατηγική χρηματοδότησης 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
Δίκτυο βασικών διαπτραγματευτών 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Κορονοϊός: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εγκρίνει έκθεση σχετικά με 
τον εμβολιασμό των εφήβων κατά της νόσου COVID-19 
 
Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2021 
 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ενέκρινε τεχνική έκθεση σχετικά με 
τον εμβολιασμό των εφήβων κατά της νόσου COVID-19. Η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά 
βασικών στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο 
εμβολιασμού των εφήβων κατά της νόσου COVID-19.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2703/IP_21_2703_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2703/IP_21_2703_EL.pdf
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/state-of-bathing-water-4
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Bathing-water-quality-review-of-EU-rules_en
https://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2749/IP_21_2749_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2749/IP_21_2749_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2788
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1702
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/factsheet_1_funding_strategy_20.04.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/relations/primary-dealer-netwohttps:/ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-rk_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2807/MEX_
21_2807_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID 

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2021 

Το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID (πρώην «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό») θα 
διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ στη διάρκεια της πανδημίας COVID-
19. Θα χρησιμεύει ως αποδεικτικό ότι ο/η κάτοχος του έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, έχει 
εξεταστεί για COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα ή ότι έχει αναρρώσει από την COVID-19. Το 
πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Συνεχίζονται επίσης οι επαφές ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση 
του και στην Ελβετία. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι τα 
πιστοποιητικά θα μπορούν να είναι συμβατά με τα συστήματα άλλων χωρών εκτός της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2781/QAN
DA_21_2781_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Έναρξη λειτουργίας της πύλης της ΕΕ – 1η Ιουνίου 
Προτάσεις για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό για τη διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας στην ΕΕ 
Πρόταση για ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα σε κράτη μέλη 
Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της σύστασης του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 
2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος 
Νέο υλικό βίντεο 
Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: βίντεο 
Re-open EU 
________________________________________________________________________________ 

8. Η Επιτροπή και το δίκτυο Breakthrough Energy ανακοινώνουν τη νέα τους σύμπραξη που 
αποσκοπεί στη στήριξη των επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες για τις βιομηχανίες χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών 

Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2021 

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Μπιλ Γκέιτς ανακοίνωσαν τη σύναψη 
μιας πρωτοποριακής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος 
Breakthrough Energy με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων σε κρίσιμες κλιματικές τεχνολογίες 
που θα καταστήσουν δυνατή την οικονομία μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών. Η νέα 
αυτή σύμπραξη, η οποία παρουσιάστηκε με την ευκαιρία της έκτης υπουργικής συνόδου της 
αποστολής «Καινοτομία», αποσκοπεί στην κινητοποίηση νέων επενδύσεων ύψους έως 820 εκατ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2807/MEX_21_2807_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2807/MEX_21_2807_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2781/QANDA_21_2781_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2781/QANDA_21_2781_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2721
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el#documents
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el#documents
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_el
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_21_2793
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206104
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-203050
https://reopen.europa.eu/el/
https://www.breakthroughenergy.org/
https://cem12mi6chile.com/
https://cem12mi6chile.com/
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ευρώ / 1 δισ. δολαρίων την περίοδο 2022-26 για την κατασκευή μεγάλης κλίμακας εμπορικών 
έργων επίδειξης για καθαρές τεχνολογίες με σκοπό τη μείωση του κόστους τους, την επιτάχυνση 
της εφαρμογής τους και τη σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τη συμφωνία του 
Παρισιού.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2746/IP_21_27
46_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Υπουργική διάσκεψη της αποστολής «Καινοτομία» 
Breakthrough Energy Catalyst 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του InvestEU (εταίροι υλοποίησης) 
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία | Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ομάδα 5: Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα | Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ταμείο Καινοτομίας | Δράση για το Κλίμα 
Η ΕΕ θα δημιουργήσει νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο | Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, 
Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ 
Βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
και του Μπιλ Γκέιτς, ιδρυτή του Breakthrough Energy 
________________________________________________________________________________ 

9. Καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας: η Επιτροπή προειδοποιεί τη 
Δημοκρατία της Γκάνας με την έκδοση κίτρινης κάρτας 

Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή, που πρωτοστατεί στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) 
αλιείας παγκοσμίως, εξέδωσε προειδοποίηση (τη λεγόμενη κίτρινη κάρτα) προς τη Δημοκρατία 
της Γκάνας ότι κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενη χώρα στην καταπολέμηση της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας. Η σημερινή απόφαση στηρίζεται σε διάφορες 
ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στην ικανότητα της Γκάνας να εκπληρώνει τα καθήκοντα που 
υπέχει βάσει του διεθνούς δικαίου ως κράτος σημαίας, κράτος λιμένος, παράκτιο κράτος ή 
κράτος αγοράς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2745/IP_21_27
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία εν γένει και στη Γκάνα 
Επισκόπηση της διαδικασίας της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με τρίτες χώρες 
________________________________________________________________________________ 

10. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: προετοιμασία του εδάφους για ισχυρή και βιώσιμη 
ανάκαμψη 

Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2746/IP_21_2746_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2746/IP_21_2746_EL.pdf
https://cem12mi6chile.com/
https://www.breakthroughenergy.org/
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/investeu-implementing-partners_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_702
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_el
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206950
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2745/IP_21_2745_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2745/IP_21_2745_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2747
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Εαρινή Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία 
επικεντρώνεται στην παροχή δημοσιονομικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη, ενόσω συνεχίζουν 
τη διαδικασία σταδιακής επανεκκίνησης των οικονομιών τους. Σκοπός αυτής της καθοδήγησης 
είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση της οικονομικής τους ανάκαμψης, με τη 
βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), του βασικού 
μέσου που αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU. Φέτος το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι 
τροποποιημένο, λόγω της σύνδεσης με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών 
μελών, όπου καθορίζονται οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που θα χρηματοδοτήσει ο RRF. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2722/IP_21_27
22_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2021 - Εαρινή Δέσμη: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2021 - Εαρινή Δέσμη - Έγγραφα 
Ανακοίνωση για τις συστάσεις της Επιτροπής 
Συστάσεις της Επιτροπής 
Έκθεση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 
Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 2021 
Δέκατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Κύπρο 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Ιρλανδία 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Ισπανία 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Πορτογαλία 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2021 – ένας έκτακτος κύκλος 
Ανακοίνωση σχετικά με την αντίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής 
Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2021 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 
________________________________________________________________________________ 

11. Προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν 

Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για να καταστεί ο μεγαλύτερος χώρος 
ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο —ο χώρος Σένγκεν— ισχυρότερος και ανθεκτικότερος. 

Ο χώρος Σένγκεν φιλοξενεί πάνω από 420 εκατομμύρια άτομα σε 26 χώρες. Η κατάργηση των 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών Σένγκεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής: σχεδόν 1,7 εκατομμύρια άτομα διαμένουν σε ένα κράτος Σένγκεν και 
εργάζονται σε άλλο. Οι άνθρωποι έχουν χτίσει τη ζωή τους γύρω από τις ελευθερίες που 
προσφέρει ο χώρος Σένγκεν, ενώ 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι μεταβαίνουν καθημερινά από ένα 
κράτος Σένγκεν σε άλλο. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών βρίσκεται στο επίκεντρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την κρίση 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2722/IP_21_2722_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2722/IP_21_2722_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2723
https://ec.europa.eu/info/publications/spring-package-2021_en
https://ec.europa.eu/info/publications/european-semester-spring-package-2021-economic-coordination_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-or-convergence-programmes/2021-european_en
https://ec.europa.eu/info/files/omnibus-report-under-art-126-3_en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24064&langId=en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-ireland_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-spain_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-portugal_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/european-semester-2021-exceptional-cycle_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2351
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/02062021_strategy_towards_fully_functioning_and_resilient_schengen_area_com-2021-277_en.pdf
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του κορονοϊού. Με τη σημερινή στρατηγική, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των 
προκλήσεων που αντιμετώπισε ο χώρος Σένγκεν τα τελευταία χρόνια και χαράσσει μια 
μελλοντική πορεία που διατηρεί τα οφέλη του Σένγκεν. Απαιτείται κοινή δράση σε επίπεδο 
Ένωσης προκειμένου τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2708/IP_21_27
08_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Προς έναν πλήρως λειτουργικό και ανθεκτικό χώρο Σένγκεν 
Ενημερωτική σελίδα 
Στρατηγική προς έναν πλήρως λειτουργικό και ανθεκτικό χώρο Σένγκεν 
Πρόταση αναθεώρησης του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν (βλ. επίσης 
την εκτίμηση επιπτώσεων και τη συνοπτική παρουσίασή της) 
________________________________________________________________________________ 

12. Προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2021 

Γιατί χρειαζόμαστε τώρα μια στρατηγική για τον χώρο Σένγκεν;  
Ο χώρος Σένγκεν είναι ο μεγαλύτερος χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο και ένα από τα 
κύρια επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και τα θεμέλιά του έχουν αποδειχθεί στέρεα, 
πρόσφατες κρίσεις και προκλήσεις έθεσαν τον χώρο Σένγκεν σε δοκιμασία. Η προσφυγική κρίση 
του 2015 αποκάλυψε ανεπάρκειες στον τρόπο διαχείρισης από την Ένωση των εξωτερικών 
συνόρων και της μετανάστευσης, με αποτέλεσμα ορισμένα κράτη μέλη να επαναφέρουν τους 
ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα επανεισήχθησαν επίσης για την 
αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών. Πιο πρόσφατα, η πανδημία του κορονοϊού άσκησε 
μεγάλη πίεση στον χώρο Σένγκεν, καθώς περισσότερα κράτη μέλη επανέφεραν τους ελέγχους 
στα εσωτερικά σύνορα, θέτοντας ενίοτε σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και διαταράσσοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού εντός της ΕΕ, καθώς και την κυκλοφορία 
των προσώπων, ιδίως όσων ζουν και εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2707/QAN
DA_21_2707_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν 
Στρατηγική προς έναν πλήρως λειτουργικό και ανθεκτικό χώρο Σένγκεν 
Πρόταση αναθεώρησης του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν (βλ. επίσης 
την εκτίμηση επιπτώσεων και τη συνοπτική παρουσίασή της) 
 ________________________________________________________________________________ 

13. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τον νέο μηχανισμό 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ III) ύψους 14,2 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2708/IP_21_2708_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2708/IP_21_2708_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2707
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/towards-stronger-and-more-resilient-schengen-area_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/02062021_strategy_towards_fully_functioning_and_resilient_schengen_area_com-2021-277_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/02062021_proposal_council_regulation_to_reform_the_schengen_evaluation_and_monitoring_mechanism_com-2021-278_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/02062021_%20impact_assessment_schengen_evaluation_swd-2021-119_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/02062021_%20impact_assessment_exec_summary_schengen_evaluation_swd-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2707/QANDA_21_2707_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2707/QANDA_21_2707_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2708
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/02062021_strategy_towards_fully_functioning_and_resilient_schengen_area_com-2021-277_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/02062021_proposal_council_regulation_to_reform_the_schengen_evaluation_and_monitoring_mechanism_com-2021-278_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/02062021_%20impact_assessment_schengen_evaluation_swd-2021-119_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/02062021_%20impact_assessment_exec_summary_schengen_evaluation_swd-2021-120_en.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον νέο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ III), με 
συνολικό προϋπολογισμό άνω των 14 δισ. ευρώ, για την περίοδο 2021-2027 του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου. Ο μηχανισμός αυτός προσφέρει στήριξη των υποψήφιων χωρών και 
των δυνάμει υποψηφίων στην πορεία τους προς την εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης 
στην ΕΕ, μέσω ριζικών και εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων. Η σημερινή συμφωνία θα διατυπωθεί 
τώρα σε νομικά κείμενα, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2810/IP_21_28
10_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III) 
________________________________________________________________________________ 

14. Η Επιτροπή προτείνει την έκδοση αξιόπιστης και ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας για 
όλους τους Ευρωπαίους 

Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή πρότεινε ένα πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Οι πολίτες θα 
μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους και να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά έγγραφα από τα 
ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητάς τους με ένα απλό κλικ στο τηλέφωνό τους. Θα 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες με την εθνική τους ψηφιακή 
ταυτοποίηση, η οποία θα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη. Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες θα 
υποχρεούνται να δέχονται τη χρήση των ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας 
κατόπιν αιτήματος του χρήστη, για παράδειγμα για την απόδειξη της ηλικίας του. Η χρήση του 
ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας θα γίνεται πάντα με επιλογή του χρήστη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2663/IP_21_26
63_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα – Σελίδα πληροφοριών 
Κανονισμός για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα 
Σύσταση για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα   
Ιστοσελίδα eIDAS 
Έκθεση για την αξιολόγηση του κανονισμού eIDAS 
Ψηφιακή δεκαετία – Δελτίο Τύπου 
________________________________________________________________________________ 

15. Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία αξιόπιστης και ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας για 
όλους τους Ευρωπαίους — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2810/IP_21_2810_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2810/IP_21_2810_EL.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/ipa_factsheet_2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2663/IP_21_2663_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2663/IP_21_2663_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_2664
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/item/712464/en
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/item/712466/en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/item/712467/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_983
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Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2021 
 
Τι είναι η ψηφιακή ταυτοποίηση; 
Με την ταυτοποίηση μπορούμε να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Για τον λόγο αυτό 
χρησιμοποιούμε διαβατήρια και δελτία ταυτότητας στην καθημερινή μας ζωή. Η ψηφιακή 
ταυτοποίηση συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και στην απλούστευση των 
αλληλεπιδράσεων. Ψηφιακά μέσα ταυτοποίησης παρέχονται ήδη από σειρά ιδιωτικών και 
δημόσιων παρόχων, δυνατότητα η οποία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε 
διάφορες δημόσιες υπηρεσίες επιγραμμικά ή να κάνουν χρήση επιγραμμικών τραπεζικών 
υπηρεσιών, για παράδειγμα. Οι ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν ως προς τον βαθμό αξιοπιστίας 
και ασφάλειας που παρέχουν. Οι μεγάλες πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες τους να 
συνδέονται με διάφορες επιγραμμικές υπηρεσίες, οι οποίες κυμαίνονται από την 
πραγματοποίηση αγορών έως την ανάγνωση ειδήσεων, αλλά αυτές οι συνδέσεις δεν παρέχουν 
στους χρήστες πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων που ανταλλάσσουν για την ταυτοποίησή τους 
κατά την πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2664/QAN
DA_21_2664_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στην Αθήνα και τη 
Θράκη από Πέμπτη 3 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο 5 Ιουνίου 
 
Αθήνα, 03 Ιουνίου2021 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς επισκέπτεται την Ελλάδα από Πέμπτη 3 Ιουνίου μέχρι και το 
Σάββατο 5 Ιουνίου.  
________________________________________________________________________________ 
 
17. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού: Στη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε το αντισημιτικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με νέα μελέτη 
 
Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα της μελέτης «Η άνοδος του αντισημιτισμού στο διαδίκτυο 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας», την οποία εκπόνησε το Institute for Strategic Dialogue (ISD) και 
στην οποία αναλύεται διαδικτυακό περιεχόμενο στα γαλλικά και τα γερμανικά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2843/MEX_
21_2843_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Επιτροπής για την καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-
fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-
antisemitism/monitoring-antisemitism_en 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2664/QANDA_21_2664_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2664/QANDA_21_2664_EL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73c833f-c34c-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73c833f-c34c-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2843/MEX_21_2843_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2843/MEX_21_2843_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/monitoring-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/monitoring-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/monitoring-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/monitoring-antisemitism_en
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18. ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο — Εαρινή Δέσμη: προετοιμασία του 
εδάφους για ισχυρή και βιώσιμη ανάκαμψη 
 
Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Εαρινή Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Εαρινή 
Δέσμη παρέχει δημοσιονομική καθοδήγηση στα κράτη μέλη, ενόσω συνεχίζουν τη διαδικασία 
σταδιακής επανεκκίνησης των οικονομιών τους.  
 
Σκοπός αυτής της καθοδήγησης είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση της οικονομικής 
τους ανάκαμψης, με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (RRF), του βασικού μέσου που αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU.  Με 
βάση τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2021 της Επιτροπής, η γενική ρήτρα διαφυγής θα 
συνεχίσει να εφαρμόζεται το 2022 και αναμένεται να απενεργοποιηθεί από το 2023.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2843/MEX_
21_2843_EN.pdf 
 
Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμo το σχετικό δελτίο Τύπου και ένα  έγγραφο με ερωτήσεις και 
απαντήσεις: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2722/IP_21_27
22_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE: η ΕΕ τιμά έργα που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη στήριξη της δράσης 
για τη φύση, το περιβάλλον και το κλίμα life elclima & life adapt2clima. Οι φιναλίστ από την 
Ελλάδα. 
 
Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2021 
 
Στην Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ, τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκδήλωση της Ευρώπης, 
ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων LIFE για το 2021 από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, το 
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.  
 
Τα βραβεία LIFE αναγνωρίζουν τα πλέον καινοτόμα και αποτελεσματικά έργα του προγράμματος 
LIFE που αποτελούν πηγή έμπνευσης σε τρεις κατηγορίες: προστασία της φύσης, περιβάλλον και 
δράση για το κλίμα. Τα φετινά βραβεία απονεμήθηκαν σε νικητές στις τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες, από τη Σλοβακία (φύση), την Ισπανία (περιβάλλον) και τη Γαλλία (δράση για το 
κλίμα). Το κοινό ψήφισε επίσης για το αγαπημένο του έργο στο πλαίσιο του Βραβείου των 
Πολιτών, με το βραβείο να πηγαίνει σε ένα ιταλικό έργο, ενώ οι προσπάθειες και η αφοσίωση 
των νέων εθελοντών αναγνωρίστηκαν με το βραβείο LIFE4Youth, το οποίο απονεμήθηκε σε ένα 
έργο που επιλέχθηκε εκ νέου από την Ιταλία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2843/MEX_
21_2843_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους νικητές και τους άλλους φιναλίστ μπορείτε να βρείτε εδώ :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2843/MEX_21_2843_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2843/MEX_21_2843_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2722/IP_21_2722_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2722/IP_21_2722_EL.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/4167
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/4204
https://www.eugreenweek.eu/el
https://cinea.ec.europa.eu/life_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2843/MEX_21_2843_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2843/MEX_21_2843_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/life-programme-eu-honours-inspirational-projects-supporting-nature-environment-and-climate_el
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https://ec.europa.eu/environment/news/life-programme-eu-honours-inspirational-projects-
supporting-nature-environment-and-climate_en 
https://ec.europa.eu/environment/system/files/2021-06/LIFE_Awards_Annex_2021.pdf 
________________________________________________________________________________ 

20. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Οδηγία για τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα 

Βρυξέλλες,  4 Ιουνίου 2021 

Σε ποιες προκλήσεις όσον αφορά την επιγραμμική μετάδοση και αναμετάδοση 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων επιδιώκει να δώσει λύσεις η νέα οδηγία για τα 
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα; 

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα και περισσότερο τις εκπομπές τους 
επιγραμμικά (για παράδειγμα μέσω των υπηρεσιών ταυτόχρονης ή ετεροχρονισμένης 
μετάδοσης). Ωστόσο, αυτά τα επιγραμμικά προγράμματα συχνά δεν ήταν διαθέσιμα σε άλλα 
κράτη μέλη, ακόμη και αν υπήρχε στο εξωτερικό ενδιαφέρον για πρόσβαση σε αυτά. Η 
«εκκαθάριση δικαιωμάτων» για τις χρήσεις αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα επαχθής: ένας 
ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός όφειλε να λαμβάνει άδειες από διάφορους δικαιούχους για 
διαφορετικές κατηγορίες έργων και άλλο προστατευόμενο περιεχόμενο και χωριστά για κάθε 
κράτος μέλος όπου το πρόγραμμα θα ήταν διαθέσιμο επιγραμμικά. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2824/QAN
DA_21_2824_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Οι παρούσες ερωτήσεις και απαντήσεις αποτελούν επικαιροποίηση των ερωτήσεων και 
απαντήσεων – Οδηγία για τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, που δημοσιεύθηκαν στις 28 
Μαρτίου 2019 
Δελτίο Τύπου: Έναρξη εφαρμογής νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, που θα ωφελήσει τους δημιουργούς, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 
Ενημερωτικό δελτίο: Βελτίωση της πρόσβασης σε οπτικοακουστικά προγράμματα σε όλη την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

21. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Νέα νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

Βρυξέλλες,  4 Ιουνίου 2021 

Τι αφορά η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο παραγωγής και διανομής δημιουργικού 
περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό. Η οδηγία για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας είναι μια νέα νομοθετική πράξη της ΕΕ, η οποία επικαιροποιεί τη 
νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις 
αυτές και στην επιγραμμική πραγματικότητα. Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου, το οποίο θα ωφελεί ευρύ φάσμα παραγόντων του ψηφιακού περιβάλλοντος, όπως, 
μεταξύ άλλων, χρήστες του διαδικτύου, καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, δημοσιογράφους, τον 

https://ec.europa.eu/environment/news/life-programme-eu-honours-inspirational-projects-supporting-nature-environment-and-climate_en
https://ec.europa.eu/environment/news/life-programme-eu-honours-inspirational-projects-supporting-nature-environment-and-climate_en
https://ec.europa.eu/environment/system/files/2021-06/LIFE_Awards_Annex_2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2824/QANDA_21_2824_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2824/QANDA_21_2824_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1889
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1889
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1807
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-improving-access-audio-visual-programmes-across-eu
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj?locale=el
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Τύπο, παραγωγούς ταινιών, μουσικούς παραγωγούς, επιγραμμικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, 
ερευνητές και ερευνήτριες, μουσεία και πανεπιστήμια. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2821/QAN
DA_21_2821_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Οι παρούσες ερωτήσεις και απαντήσεις αποτελούν επικαιροποίηση του εγγράφου Ερωτήσεις και 
Απαντήσεις — Υπερψήφιση εκσυγχρονισμένων κανόνων, κατάλληλων για την ψηφιακή εποχή, 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δημοσιεύτηκε στις 26 Μαρτίου 2019. 
Δελτίο τύπου: Έναρξη εφαρμογής νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η οποία θα ωφελήσει τους δημιουργούς, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 
________________________________________________________________________________ 

22. Έναρξη εφαρμογής νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
που θα ωφελήσει τους δημιουργούς, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 

Βρυξέλλες,  4 Ιουνίου 2021 

Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τη μεταφορά από τα κράτη μέλη της νέας 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η νέα 
οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει τη δημιουργικότητα στην 
ψηφιακή εποχή, αποφέροντας απτά οφέλη στους πολίτες, τους δημιουργικούς τομείς, τον Τύπο, 
τους ερευνητές, τους εκπαιδευτικούς και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Ταυτόχρονα, η νέα οδηγία για τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα θα καταστήσει ευκολότερη 
στους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τη διασυνοριακή διάθεση ορισμένων 
προγραμμάτων στις επιγραμμικές υπηρεσίες τους. Επιπλέον, η Επιτροπή δημοσίευσε τις 
κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με το άρθρο 17 της νέας οδηγίας για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες προβλέπουν νέους κανόνες για τις πλατφόρμες ανταλλαγής 
περιεχομένου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1807/IP_21_18
07_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Νέα νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις – Οδηγία για τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα 
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το άρθρο 17 
Νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Νέα οδηγία για τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα 
Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Φυλλάδιο: Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
Ενημερωτικό δελτίο: Βελτίωση της πρόσβασης σε οπτικοακουστικά προγράμματα σε ολόκληρη 
την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2821/QANDA_21_2821_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2821/QANDA_21_2821_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/memo_19_1849
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/memo_19_1849
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/memo_19_1849
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1807
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0789&from=EN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/708649
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1807/IP_21_1807_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1807/IP_21_1807_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2824
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/708649
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0789&from=EN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/modernisation-eu-copyright-rules-useful-documents
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/copyright-digital-single-market-brochure
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/factsheet-improving-access-audio-visual-programmes-across-eu
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/factsheet-improving-access-audio-visual-programmes-across-eu
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23. Πρόταση της ΕΕ για ισχυρή, πολυμερή δράση στον τομέα του εμπορίου για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

Βρυξέλλες,  4 Ιουνίου 2021 

Η ΕΕ υπέβαλε την πρότασή της επιδιώκοντας τη δέσμευση των μελών του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για ένα σχέδιο πολυμερούς εμπορικής δράσης με σκοπό την 
επέκταση της παραγωγής εμβολίων και θεραπειών για τη νόσο COVID-19 και τη διασφάλιση 
καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σ' αυτά. Με την πρόταση αυτή προς τον ΠΟΕ, η οποία είναι 
χωρισμένη σε δύο ανακοινώσεις, η ΕΕ υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο του ΠΟΕ στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και καλεί τα άλλα μέλη του ΠΟΕ να συμφωνήσουν για μια 
σειρά δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων και για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2801/IP_21_28
01_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ανακοίνωση της ΕΕ στο Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ 
Ανακοίνωση της ΕΕ στο Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ  
Τροποποιήθηκε στις 4/6/2021, ώρα 13:21 μμ 
________________________________________________________________________________ 
 
24. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέα εργαλεία για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
 
Βρυξέλλες,  4 Ιουνίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο δέσμες τυποποιημένων συμβατικών ρητρών: μία για χρήση 
μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία και μία για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Οι δέσμες αυτές αντανακλούν νέες 
απαιτήσεις του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και λαμβάνουν υπόψη 
την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Schrems II, εξασφαλίζοντας έτσι στους πολίτες 
υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Αυτά τα νέα εργαλεία θα προσφέρουν μεγαλύτερη 
νομική προβλεψιμότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα βοηθήσουν ιδίως τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της ασφαλούς διαβίβασης δεδομένων, ενώ 
παράλληλα καθιστούν δυνατή την ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία των δεδομένων χωρίς 
νομικούς φραγμούς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2873/MEX_
21_2873_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2847/IP_21_2
847_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2801/IP_21_2801_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2801/IP_21_2801_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_2802
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_2846
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159605.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159606.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2873/MEX_21_2873_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2873/MEX_21_2873_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2847
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2847/IP_21_2847_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2847/IP_21_2847_EN.pdf
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25. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή ξεκινάει έρευνα για ενδεχόμενη 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά του Facebook 
 
Βρυξέλλες,  4 Ιουνίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει κατά 
πόσον το Facebook παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ χρησιμοποιώντας 
διαφημιστικά δεδομένα που συγκεντρώνει ιδίως από τους διαφημιζόμενους για να τους 
ανταγωνιστεί σε αγορές όπου δραστηριοποιείται, όπως στις μικρές αγγελίες. Η επίσημη έρευνα 
θα αξιολογήσει επίσης κατά πόσον το Facebook συνδέει τη διαδικτυακή υπηρεσία μικρών 
αγγελιών «Facebook Marketplace» με το κοινωνικό του δίκτυό κατά παράβαση των κανόνων 
ανταγωνισμού της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2873/MEX_
21_2873_EN.pdf 

Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2848/IP_21_2
848_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

26. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις 
ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας 

Βρυξέλλες,  7 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια στοχευμένη δημόσια διαβούλευση καλώντας όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την προτεινόμενη 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας («Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους 
τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας – «ΚΓΕΠΕ»). Για να αποτυπώσουν την αυξημένη 
σημασία της προστασίας του κλίματος, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα φέρουν 
την ονομασία «κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, 
της ενέργειας και του περιβάλλοντος («ΚΓΕΚΕΠ»). Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές 
περιλαμβάνουν επίσης κανόνες συμβατότητας για εμβληματικούς τομείς, όπως οι υποδομές 
καθαρής κινητικότητας και η βιοποικιλότητα, καθώς και η αποδοτική χρήση των πόρων για τη 
στήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 
απαντήσουν στη διαβούλευση εντός οκτώ εβδομάδων, έως τις 2 Αυγούστου 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2784/IP_21_27
84_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Ένωση Ασφάλειας: Τίθενται σε ισχύ οι κανόνες της ΕΕ για την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου από το διαδίκτυο 

Βρυξέλλες,  7 Ιουνίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2873/MEX_21_2873_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2873/MEX_21_2873_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2848
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2848/IP_21_2848_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2848/IP_21_2848_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2784/IP_21_2784_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2784/IP_21_2784_EL.pdf
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Τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ  που αποτελούν ορόσημο για την αντιμετώπιση της 
διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα οφείλουν 
να αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο που θα αναφέρουν οι αρχές των κρατών μελών εντός 
μίας ώρας. Οι κανόνες επίσης θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της διάδοσης των εξτρεμιστικών 
ιδεολογιών στο διαδίκτυο, η οποία είναι καίριας σημασίας για τη πρόληψη των επιθέσεων και 
για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_
21_2883_EN.pdf 

Επιπλέον πληροφορίες για τους νέους κανόνες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ενημερωτικό 
δελτίο : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-
agenda-security/202104_terrorist-content-online_en.pdf 

Οι κανόνες εντάσσονται στο θεματολόγιο της Επιτροπής για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2326 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων: δήλωση της Επιτρόπου κ. Στέλλας 
Κυριακίδου 

Βρυξέλλες,  7 Ιουνίου 2021 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων, 7 Ιουνίου 2021, η 
Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση:  
 «Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων, μια ημέρα που 
καταδεικνύει πόσο σημαντικά είναι τα ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα για ολόκληρο τον κόσμο. Η 
πανδημία της νόσου COVID-19 έχει αναδείξει τη σημασία όχι μόνο των ισχυρών μηχανισμών 
ετοιμότητας και πρόληψης των κρίσεων δημόσιας υγείας και των αλυσίδων εφοδιασμού που 
διασφαλίζουν τη συνεχή κυκλοφορία βασικών αγαθών, αλλά και της καθολικής πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτά ασφαλή τρόφιμα. ........ 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_
21_2883_EN.pdf 
 
Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_2880/
STATEMENT_21_2880_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ κινητοποιεί τους Ευρωπαίους με στόχο υγιέστερους 
ανθρώπους σε έναν υγιή πλανήτη 

Βρυξέλλες,  7 Ιουνίου 2021 

Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ, η μεγαλύτερη ετήσια περιβαλλοντική εκδήλωση της 
Ευρώπης, της οποίας την έναρξη κήρυξε η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με τεράστια συμμετοχή από όλη την ΕΕ.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_21_2883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_21_2883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/202104_terrorist-content-online_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/202104_terrorist-content-online_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/202104_terrorist-content-online_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/202104_terrorist-content-online_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_21_2883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_21_2883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2880
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_2880/STATEMENT_21_2880_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_2880/STATEMENT_21_2880_EN.pdf
https://www.eugreenweek.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_2805
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Η Πράσινη Εβδομάδα περιλάμβανε περί τις 600 εκδηλώσεις σε 44 χώρες όλης της Ευρώπης, οι 
οποίες ήταν αφιερωμένες στον στόχο της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος, δίνοντας 
έμφαση στις προσπάθειες καταπολέμησης της ρύπανσης του αέρα, του εδάφους και των υδάτων.  
Μέσα από εργαστήρια για παιδιά, συζητήσεις για την πράσινη ανάκαμψη, μαραθώνιους 
προγραμματισμού, δράσεις καθαρισμού και δραστηριότητες για την ενεργοποίηση των πολιτών, 
η Πράσινη Εβδομάδα ανέδειξε τη δύναμη που έχουν οι πολλές μικρές μεμονωμένες δράσεις σε 
συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες φιλοδοξεί να επιφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_
21_2883_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση : 
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-green-week-2021-zero-pollution-conclusions-2021-
06-04_en  
________________________________________________________________________________ 
 
30. Ισότητα των φύλων: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για τη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας 

Βρυξέλλες,  7 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Προς την ισότητα των φύλων στους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας», η οποία περιέχει συστάσεις, καθώς και μια επισκόπηση πάνω 
από 250 βέλτιστων πρακτικών σε όλη την ΕΕ, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
γυναικών στους εν λόγω τομείς.  
Η έκθεση, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου στον πολιτιστικό τομέα 
(2019-2022)  επισημαίνει σημαντικές προκλήσεις όπως είναι τα στερεότυπα για το φύλο, η 
σεξουαλική παρενόχληση, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και η πρόσβαση σε ηγετικές 
θέσεις. Την έκθεση συνέταξαν εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, υπό τον συντονισμό της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_
21_2883_EN.pdf 
 
Η πλήρης έκθεση : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36e9028b-c73b-
11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en 
καθώς και  πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/gender-equality 
________________________________________________________________________________ 

31. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022: Επιτάχυνση της ανάκαμψης της Ευρώπης και πρόοδος 
προς ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον 

Βρυξέλλες,  8 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή πρότεινε ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 167,8 δισ. ευρώ για το 2022, ο οποίος 
θα συμπληρωθεί με περίπου 143,5 δισ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 

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_21_2883/MEX_21_2883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_21_2883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-green-week-2021-zero-pollution-conclusions-2021-06-04_en
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-green-week-2021-zero-pollution-conclusions-2021-06-04_en
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-green-week-2021-zero-pollution-conclusions-2021-06-04_en
https://data.europa.eu/doi/10.2766/122208
https://data.europa.eu/doi/10.2766/122208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_21_2883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2883/MEX_21_2883_EN.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2766/122208
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36e9028b-c73b-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36e9028b-c73b-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/gender-equality
https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/gender-equality
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NextGenerationEU. Η συνδυασμένη ικανότητα παρέμβασής τους θα κινητοποιήσει σημαντικές 
επενδύσεις για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα δοθεί προτεραιότητα στις πράσινες και ψηφιακές δαπάνες 
ώστε να καταστεί η Ευρώπη ανθεκτικότερη και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2878/IP_21_28
78_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ε & Α: Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το έτος 2022 
Έγγραφα 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 & NextGenerationEU 
Η ΕΕ ως δανειολήπτης  
________________________________________________________________________________ 

32. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: Η έκθεση επιδόσεων υπογραμμίζει ότι η απόκριση της 
ΕΕ στην κρίση του κορονοϊού υπήρξε ταχεία και σφαιρική με παράλληλη στήριξη των βασικών 
προτεραιοτήτων της 

Βρυξέλλες,  8 Ιουνίου 2021 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει συμβάλει στη διασφάλιση ταχείας και ολοκληρωμένης απόκρισης 
της ΕΕ στην κρίση του κορονοϊού και στις συνέπειές της, στηρίζοντας παράλληλα τις πρωταρχικές 
προτεραιότητες της ΕΕ. Αυτό περιλάμβανε την άμεση και ευέλικτη κινητοποίηση χρηματοδoτικών 
πόρων για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών αναγκών, χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά 
την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών προτύπων δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Η Επιτροπή παρουσιάζει δύο συμπληρωματικές ενότητες στην αναφορά των επιδόσεων του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού: 

 ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ 
 και ανακοίνωση προοπτικών σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων για τον μακροπρόθεσμο 

προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2877/IP_21_28
77_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το 
πλαίσιο επιδόσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-27 
Επιδόσεις και υποβολή εκθέσεων 
________________________________________________________________________________ 
 
33. Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 
2021 
 
Βρυξέλλες,  8 Ιουνίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2878/IP_21_2878_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2878/IP_21_2878_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2879
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2022_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-eu-budget-performance-framework-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-eu-budget-performance-framework-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2877/IP_21_2877_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2877/IP_21_2877_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-eu-budget-performance-framework-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-eu-budget-performance-framework-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance_en
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Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Ίλβα Γιούανσον συμμετέχει στην παρουσίαση της 
Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά του 2021, την οποία δημοσιεύει το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Στην παρουσίαση, εκτός από την Επίτροπο θα 
συμμετάσχουν η κ. Laura d’Arrigo, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου, και ο 
διευθυντής του, κ. Alexis Goosdeel.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2903/MEX_
21_2903_EN.pdf 
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/13787/Taster_EDR2021_EL_Finalweb.
pdf 
 
Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ :  https://register.emcdda.edr2021launch.rxfmeeting.com/register 
Η έκθεση και το πλήρες δελτίο Τύπου του Οργανισμού της ΕΕ κατά των Ναρκωτικών θα 
δημοσιευτούν εδώ : https://www.emcdda.europa.eu/edr2021 
________________________________________________________________________________ 

34. Βιώσιμη αλιεία: Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου στην ΕΕ και δρομολογεί 
διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 

Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα 
κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2022». Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η 
ενωσιακή αλιεία, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
κινείται προς πιο βιώσιμη κατεύθυνση, στηρίζοντας τη μετάβαση προς ένα υγιεινό και φιλικό 
προς το περιβάλλον ενωσιακό σύστημα τροφίμων και παρέχοντας τη βάση για βιώσιμες πηγές 
εσόδων για τους αλιείς της ΕΕ. Οι κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις του τομέα παραμένουν καλές, 
παρά την κρίση του κορονοϊού, γεγονός που οφείλεται και στην ταχεία στήριξη που παρείχε η 
Επιτροπή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2876/QAN
DA_21_2876_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση «Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και προσανατολισμοί 
για το 2022» 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) 
________________________________________________________________________________ 

35. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ετήσια ανακοίνωση της Επιτροπής: «Προς μια πιο 
βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2022» 

Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2903/MEX_21_2903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2903/MEX_21_2903_EN.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/13787/Taster_EDR2021_EL_Finalweb.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/13787/Taster_EDR2021_EL_Finalweb.pdf
https://register.emcdda.edr2021launch.rxfmeeting.com/register
https://register.emcdda.edr2021launch.rxfmeeting.com/register
https://www.emcdda.europa.eu/edr2021
https://www.emcdda.europa.eu/edr2021
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2022_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2022_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2876/QANDA_21_2876_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2876/QANDA_21_2876_EL.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2022_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_2876
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/policy/common-fisheries-policy-cfp_el
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Γιατί η Επιτροπή υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και βάσει ποιων 
δεικτών γίνεται η αξιολόγηση; 
Η ΕΕ βρίσκεται επί του παρόντος στο όγδοο έτος εφαρμογής της αναθεωρημένης κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 1380/2013, και για την αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξη του κύριου στόχου της, ιδίως της βιωσιμότητας, η Επιτροπή εκδίδει την εν λόγω 
ανακοίνωση κάθε χρόνο.  
Η έκθεση της Επιτροπής συντάσσεται με βάση τα ακόλουθα: 

 την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εκμετάλλευση και την κατάσταση των 
αποθεμάτων· 

 την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας του στόλου της ΕΕ και των διαθέσιμων 
αλιευτικών δυνατοτήτων· 

 τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις του στόλου της ΕΕ· και 
 την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2876/QAN
DA_21_2876_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου — Βιώσιμη αλιεία: Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου στην ΕΕ και 
δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 
________________________________________________________________________________ 

36. Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2021 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 239 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_2743/INF_21_  
2743_EL.pdf  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
________________________________________________________________________________ 

37. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκαταρκτικά πορίσματα της 
τομεακής έρευνας για το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2876/QANDA_21_2876_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2876/QANDA_21_2876_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2875
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_2743/INF_21_2743_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_2743/INF_21_2743_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
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Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της τομεακής έρευνας για 
τον ανταγωνισμό που διεξήγαγε στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που 
σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προκαταρκτική έκθεση 
επιβεβαιώνει τη ραγδαία ανάπτυξη αυτών των αγορών, αλλά εντοπίζει και πιθανές ανησυχίες 
που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στην τομεακή έρευνα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2884/IP_21_28
84_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις ερωτήσεις και απαντήσεις και τον ιστότοπο της 
τομεακής έρευνας. 
________________________________________________________________________________ 
 
38. To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δίνουν το πράσινο φως για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ 
 
Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2021 

Στη σύνοδο της Ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση στον 
κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ύψους 99,3 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες 
τιμές), της οποίας είχαν προηγηθεί η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας τον Ιανουάριο και η έγκριση 
του Συμβουλίου τον Μάιο.  
 
Το ΕΚΤ+ θα παραμείνει το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
κατά την περίοδο 2021-2027. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλιά του για 
να βελτιώσουν την πρόσβαση στην απασχόληση, να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες 
θέσεις εργασίας με δίκαιες συνθήκες, να στηρίξουν τα πλέον ευάλωτα άτομα, ιδίως τα παιδιά 
που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, και να καταρτίσουν τους πολίτες, εφοδιάζοντάς τους με τις 
δεξιότητες που απαιτεί η οικολογική και ψηφιακή μετάβαση. Το ΕΚΤ+ θα βοηθήσει επίσης τα 
κράτη μέλη να προσεγγίσουν τους κοινωνικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ ως το 2030 σύμφωνα 
με το σχέδιο δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2905/MEX_
21_2905_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Η Αντιπρόεδρος Σούιτσα και ο Επίτροπος Σμιτ θα μιλήσουν σε εκδήλωση για την 
«Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά» στις 10 Ιουνίου 
 
Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2021 
 
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας κ. Ντούμπραβκα 
Σούιτσα και ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ θα 
παραστούν σε μια διαδικτυακή εκδήλωση υψηλού επιπέδου με τίτλο «Κάνοντας πράξη την 
Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά».  

https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/sector-inquiries/consumer-internet-things_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2884/IP_21_2884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2884/IP_21_2884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/sector-inquiries/consumer-internet-things_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/sector-inquiries/consumer-internet-things_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_225
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/compet/2021/05/27-28/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/compet/2021/05/27-28/
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_21_2905/MEX_21_2905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2905/MEX_21_2905_EN.pdf
https://www.unicef.org/eca/stories/making-european-child-guarantee-reality-insights-testing-european-child-guarantee
https://www.unicef.org/eca/stories/making-european-child-guarantee-reality-insights-testing-european-child-guarantee
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Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά, 
την οποία η Επιτροπή υπέβαλε μαζί με τη Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις 
24 Μαρτίου, προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την παροχή από τα κράτη μέλη ίσων 
ευκαιριών στα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της 
εξασφάλισης ενός συνόλου βασικών υπηρεσιών στα παιδιά που έχουν ανάγκη.  Κατά την 
εκπόνηση της εν λόγω πρότασης, η Επιτροπή συνεργάστηκε με την UNICEF για να δοκιμάσει σε 
επτά κράτη μέλη πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη η εγγύηση για τα παιδιά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2905/MEX_
21_2905_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

40. Προϋπολογισμός της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής δράσης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα 
της εξωτερικής δράσης για την περίοδο 2021-2027 

Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει τον 
Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – «Η Ευρώπη στον κόσμο» (NDICI-
Global Europe) για την περίοδο 2021-2027. Πρόκειται για το τελικό στάδιο της διαδικασίας 
έγκρισης μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στην ΕΕ να διαθέσει 79,5 δισ. ευρώ σε τρέχουσες 
τιμές για την προώθηση της παγκόσμιας ανάκαμψης κατά την προσεχή επταετία. Το κονδύλιο 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί για διεθνείς εταιρικές σχέσεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
κλιματική αλλαγή, τη δημοκρατία, τη διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και 
την ασφάλεια στις γειτονικές χώρες και πέραν αυτών. 

Με συνολική χρηματοδότηση 79, δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, ο νέος μηχανισμός θα καλύψει τη 
συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2885/IP_21_28
85_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για τον NDICI-Global Europe 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Η ΕΕ ενισχύει τη δέσμευσή της στην «Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση», με 700 
εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 
 
Βρυξέλλες,  10 Ιουνίου 2021 

Ενόψει της συνόδου κορυφής της G7, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να διαθέσει 700 εκατ. ευρώ για την 
«Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση» (GPE), ώστε να συμβάλει στην αναμόρφωση των 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2905/MEX_21_2905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2905/MEX_21_2905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2885/IP_21_2885_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2885/IP_21_2885_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf
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εκπαιδευτικών συστημάτων για πάνω από ένα δισεκατομμύριο κορίτσια και αγόρια σε περίπου 
90 χώρες και εδάφη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2941/MEX_
21_2941_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο Τύπου και στην ανακοίνωση της Προέδρου 
φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου ενόψει της συνόδου κορυφής της G7.  
________________________________________________________________________________ 
 
42. Εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων: Νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για αμοιβαία 
επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες όσον αφορά τη μετανάστευση 
 
Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2021 
 
H Επιτροπή παρουσίασε τις «εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντου», μια σημαντική 
πρωτοβουλία στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η οποία θα 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσει 
τις αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες στο θέμα της μετανάστευσης.  
 
Για να αντιστοιχιστούν οι δεξιότητες των εργαζομένων από τρίτες χώρες με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας της ΕΕ, οι εταιρικές σχέσεις για την προσέλκυση ταλέντων θα πρέπει να 
καταστούν ουσιαστικό στοιχείο των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες εταίρους για την από κοινού 
διαχείριση της μετανάστευσης. Σε διάσκεψη που διοργάνωσε η Επιτροπή, εκπρόσωποι των 
κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ συζήτησαν σχετικά με τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση 
των εταιρικών σχέσεων για την προσέλκυση ταλέντων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2962/MEX_
21_2962_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2921/IP_21_2
921_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

43. Η Επιτροπή και η βιομηχανία επενδύουν 22 δισ. ευρώ σε νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις με 
σκοπό την υλοποίηση λύσεων για μείζονες κοινωνικές προκλήσεις 

Βρυξέλλες,  14 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή δρομολόγησε 11 νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις από κοινού με τη βιομηχανία, με 
σκοπό την τόνωση των επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία και την υπέρβαση 
σημαντικών προκλήσεων όσον αφορά το κλίμα και τη βιωσιμότητα, και με απώτερο στόχο να 
καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία. Σύμφωνα με τους στόχους της «διττής» πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, 
οι συμπράξεις θα υλοποιήσουν επίσης τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2941/MEX_21_2941_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2941/MEX_21_2941_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2933
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2931
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_21_2962/MEX_21_2962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2962/MEX_21_2962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2921/IP_21_2921_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2921/IP_21_2921_EN.pdf
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
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την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Θα λάβουν πάνω από 8 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2021-
2027. Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από ιδιώτες 
εταίρους και από κράτη μέλη, ανέρχονται σε περίπου 22 δισ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2943/IP_21_29
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκές συμπράξεις 
Συχνές ερωτήσεις — Ευρωπαϊκές συμπράξεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ενημερωτικό γράφημα 
________________________________________________________________________________ 

44. Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2021: προώθηση του παγκόσμιου διαλόγου για πράσινα 
μέτρα ενόψει των συνόδων κορυφής του Κουνμίνγκ και της Γλασκόβης 

Βρυξέλλες,  14 Ιουνίου 2021 

Κατά τη 14η διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης (ΕΗΑ), ενός κορυφαίου 
παγκόσμιου φόρουμ για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις και τη συνεργασία, θα αρχίσει ο 
προβληματισμός για την πορεία προς τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα 
(CBD COP15) στο Κουνμίνγκ, τον Οκτώβριο, και την COP26, στη Γλασκόβη, τον Νοέμβριο του 
2021. Πάνω από 1.000 οργανώσεις από περισσότερες από 160 χώρες θα συζητήσουν δύο βασικά 
θέματα στις 15 και 16 Ιουνίου: μια πράσινη οικονομία για τους ανθρώπους και τη φύση, και 
προστασία της βιοποικιλότητας και των ανθρώπων. Οι φετινές Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης θα 
δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις απόψεις νέων ηγετικών προσώπων και περιλαμβάνουν ειδικές 
εκδηλώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Στο εικονικό Παγκόσμιο Χωριό των ΕΗΑ θα παρουσιαστούν 
καινοτόμα έργα και πρωτοποριακές εκθέσεις για λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης από περισσότερες 
από 150 οργανώσεις από όλο τον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2970/IP_21_29
70_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

45. Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID 

14 Ιουνίου 2021Βρυξέλλες 

   

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/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2943/IP_21_2943_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2943/IP_21_2943_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_european-partnerships-faq.pdf
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/3f2505fb-8864-11eb-ac4c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/b2760dcb-1412-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://www.eudevdays.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2970/IP_21_2970_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2970/IP_21_2970_EL.pdf
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Οι Πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρευρέθηκαν στην επίσημη τελετή 
υπογραφής του κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, σηματοδοτώντας το 
τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Με την ευκαιρία αυτή, οι πρόεδροι Ντάβιντ Σασόλι και 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα δήλωσαν τα ακόλουθα: 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_2965/S
TATEMENT_21_2965_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις (επικαιροποίηση) 
Νέο υλικό βίντεο 
Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: βίντεο 
Re-open EU 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα εγγυήσεων ύψους 30 εκατ. 
ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα που έχουν πληγεί 
από την έξαρση του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  14 Ιουνίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα που έχουν πληγεί από την έξαρση του 
κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.  
 
Σύμφωνα με το καθεστώς, η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή δανειακών εγγυήσεων και 
άμεσων επιχορηγήσεων. Το καθεστώς θα υλοποιηθεί από την «Εγγύηση Επιχειρήσεων ΕΑΤ-
ΤΜΕΔΕ για την COVID-19», ένα νέο Ταμείο, το οποίο συστάθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα σε συνεργασία με το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Με 
βάση το μέτρο θα χορηγηθούν μερικές εγγυήσεις για επιλέξιμα δάνεια κεφαλαίων κίνησης, τα 
οποία χορηγούνται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2962/MEX_
21_2962_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.62835 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_2965/STATEMENT_21_2965_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_2965/STATEMENT_21_2965_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_21_2793
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_2781
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206104
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-203050
https://reopen.europa.eu/el/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2962/MEX_21_2962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_2962/MEX_21_2962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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47. Πώς θα βγούμε πιο δυνατοί από την πανδημία: αξιοποιώντας τα πρώτα διδάγματα 

Βρυξέλλες,  15 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ανακοίνωση σχετικά με τα πρώτα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 κατά τους τελευταίους 18 μήνες και θέλει να τα 
αξιοποιήσει για τη βελτίωση της δράσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Αυτό θα συμβάλει στην 
καλύτερη πρόβλεψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και θα ενισχύσει τον σχεδιασμό 
έκτακτης ανάγκης με σκοπό ταχύτερες και αποτελεσματικότερες κοινές αντιδράσεις σε όλα τα 
επίπεδα. 

Δέκα διδάγματα για το τι πρέπει να βελτιωθεί και τι μπορεί να γίνει καλύτερα στο μέλλον.  
Τα δέκα διδάγματα δεν είναι εξαντλητικά, αλλά μας δίνουν μια εικόνα γι' αυτά που πρέπει να 
κάνουμε προς όφελος όλων των Ευρωπαίων: 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2989/IP_21_29
89_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με την άντληση των πρώτων διδαγμάτων από την πανδημία COVID-19 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια στην ΕΕ 
Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID 
________________________________________________________________________________ 

48. Προστασία των ατόμων που εργάζονται σε πλατφόρμες: η Επιτροπή ξεκινά δεύτερο στάδιο 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους 

Βρυξέλλες,  15 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τα άτομα που εργάζονται 
σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας. Προηγήθηκε το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης, το οποίο 
παρέμεινε ανοικτό από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 7 Απριλίου 2021 και στο οποίο η Επιτροπή 
έλαβε απαντήσεις από 14 κοινωνικούς εταίρους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή, με βάση τις 
απαντήσεις που έλαβε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση της 
ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν τα βασικά εργασιακά πρότυπα και τα δικαιώματα των ατόμων 
που εργάζονται σε πλατφόρμες. Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν, στις πολιτικές κατευθυντήριες 
γραμμές της, αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες. Η ανάγκη αυτή αναδείχθηκε ιδιαίτερα από την κρίση της νόσου COVID-19 και την 
ταχύτερη υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων πλατφορμών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2944/IP_21_29
44_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-early-lessons-covid-19-pandemic_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2989/IP_21_2989_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2989/IP_21_2989_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-early-lessons-covid-19-pandemic_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2944/IP_21_2944_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2944/IP_21_2944_EL.pdf
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Second-stage consultation of social partners on improving the working conditions in platform work 
(Δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα) 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το έγγραφο διαβούλευσης 
First-stage consultation of social partners on improving the working conditions in platform work 
(Πρώτο στάδιο της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα) 
Τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων 
________________________________________________________________________________ 

49. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 20 δισ. ευρώ στην πρώτη της 
συναλλαγή για τη στήριξη της ευρωπαϊκής ανάκαμψης 

Βρυξέλλες,  15 Ιουνίου 2021 

Στην πρώτη συναλλαγή NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε 20 δισ. ευρώ 
μέσω δεκαετούς ομολόγου που λήγει στις 4 Ιουλίου 2031 για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη 
της Ευρώπης από την κρίση του κορονοϊού και τις συνέπειές της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
μέχρι σήμερα έκδοση θεσμικών ομολόγων στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα θεσμική 
συναλλαγή ενιαίας δόσης και το μεγαλύτερο ποσό που έχει αντλήσει η ΕΕ στο πλαίσιο μίας και 
μόνο συναλλαγής. 
Το ομόλογο προσέλκυσε πολύ έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως, χάρη στο οποίο η Επιτροπή πέτυχε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, όπως 
και με τις επανειλημμένες επιτυχείς εκδόσεις στο πλαίσιο του προγράμματος SURE. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2982/IP_21_29
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο τύπου - Πρώτο σχέδιο χρηματοδότησης της Επιτροπής  
Ε & Α - Πρώτο σχέδιο χρηματοδότησης της Επιτροπής 
Ε & Α - Διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο - NextGenerationEU - Στρατηγική χρηματοδότησης 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
Δίκτυο βασικών διαπραγματευτών 
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 

50. Σύσταση του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ, που θα λειτουργήσει ως αιχμή 
του δόρατος για έναν παγκόσμιο ψηφιακό μετασχηματισμό βασισμένο σε αξίες 

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2021 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τζο Μπάιντεν, σύστησαν το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-
ΗΠΑ (TTC) κατά τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 
Ιουνίου 2021. 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24094&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24094&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24094&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24095&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23655&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23655&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23655&langId=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en/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_en/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2982/IP_21_2982_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2982/IP_21_2982_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2788
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1702
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/factsheet_1_funding_strategy_20.04.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/primary-dealer-network_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
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Το TTC θα λειτουργήσει ως φόρουμ για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω 
του οποίου θα συντονίζουν τις προσεγγίσεις τους σε βασικά εμπορικά, οικονομικά και 
τεχνολογικά ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και θα εμβαθύνουν τις διατλαντικές εμπορικές 
και οικονομικές σχέσεις τους, οι οποίες βασίζονται σε κοινές δημοκρατικές αξίες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2990/IP_21_29
90_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

51. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ λαμβάνουν αποφασιστικά μέτρα για να θέσουν τέρμα στη διαφορά για τα 
αεροσκάφη 

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2021 

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, και η 
εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, κα Κάθριν Τάι, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τα μεγάλα 
αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας, μετατρέποντας σχεδόν 17 χρόνια διαφορών σε μια 
μελλοντοστρεφή συνεργατική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση διμερών ζητημάτων καθώς και 
παγκόσμιων προκλήσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3001/IP_21_30
01_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Μνημόνιο συμφωνίας για ένα πλαίσιο συνεργασίας για τα μεγάλα αεροσκάφη πολιτικής 
αεροπορίας 
Ενημερωτικό δελτίο 
Απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις των 
ΗΠΑ στη Boeing 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον προκαταρκτικό κατάλογο προϊόντων στην υπόθεση Boeing 
Προκαταρκτικός κατάλογος προϊόντων 
Ιστορικό της υπόθεσης Boeing 
Ιστορικό της υπόθεσης Airbus 
________________________________________________________________________________ 
 
52. REACT-EU: Πρόσθετα κονδύλια ύψους πάνω από 2 δισ. ευρώ για πέντε χώρες, εκ των 
οποίων 1,6 δισ. για την Ελλάδα 
 
15 Ιουνίου 2021Βρυξέλλες 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση οκτώ επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην 
Ελλάδα, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, στο πλαίσιο του REACT-EU, αυξάνοντας τον 
προϋπολογισμό τους κατά πάνω από 2 δισ. ευρώ συνολικά. Οι τροποποιήσεις των ΕΠ θα 
βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τον οικονομικό 
και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας και να προωθήσουν μια δίκαιη πράσινη και ψηφιακή 
ανάκαμψη.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2990/IP_21_2990_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2990/IP_21_2990_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3001/IP_21_3001_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3001/IP_21_3001_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159645.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159645.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3002
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1892_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1892_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157861.htm
https://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=268&code=2
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
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Στην Ελλάδα, με τις αλλαγές στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» θα 
παρασχεθούν 1,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη 272.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της 
επιδότησης των τόκων υφιστάμενων δανείων και της στήριξης του Ταμείου Εγγυοδοσίας για 
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3015/MEX_
21_3015_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Η Επιτροπή προκηρύσσει για πρώτη φορά πρόσκληση για συμπράξεις στον τομέα της 
δημοσιογραφίας αξίας 7,6 εκατομμυρίων ευρώ 
 
Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2021 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 7,6 εκατ. ευρώ για συμπράξεις 
στον τομέα της δημοσιογραφίας που χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά μέσω ενός 
προγράμματος της ΕΕ, του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Οι επιχορηγήσεις θα 
στηρίξουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στην 
Ευρώπη. Αυτή η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων προωθεί τον επιχειρηματικό 
μετασχηματισμό και τα δημοσιογραφικά έργα — αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
κοινών τεχνικών προτύπων, νέων τύπων αιθουσών Τύπου, τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων, πρωτότυπης δημοσιογραφίας και καινοτόμων μορφών παραγωγής.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3015/MEX_
21_3015_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

54. Η Επιτροπή θα επενδύσει 14,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
για μια πιο υγιή, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε το κύριο πρόγραμμα εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 
2021-2022, το οποίο περιγράφει τους στόχους και τους ειδικούς θεματικούς τομείς που θα 
λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 14,7 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω επενδύσεις θα επιταχύνουν 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάκαμψη από την 
πανδημία του κορονοϊού, καθώς και στην ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι μελλοντικών κρίσεων. 
Επίσης, θα στηρίξουν τους Ευρωπαίους ερευνητές μέσω υποτροφιών, κατάρτισης και 
ανταλλαγών, θα οικοδομήσουν πιο συνδεδεμένα και αποδοτικά ευρωπαϊκά οικοσυστήματα 
καινοτομίας και θα δημιουργήσουν ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου κύρους. Επιπλέον, θα 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ερευνητών απ' όλη την Ευρώπη και απ' όλο τον κόσμο, ενισχύοντας 
παράλληλα τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2993/IP_21_29
93_EL.pdf 

https://hdb.gr/engyodotiko-covid-19-g΄kyklos-gia-poly-mikres-epicheiriseis/
https://hdb.gr/engyodotiko-covid-19-g΄kyklos-gia-poly-mikres-epicheiriseis/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3015/MEX_21_3015_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3015/MEX_21_3015_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-jourpart;callCode=CREA-CROSS-2021-JOURPART;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3015/MEX_21_3015_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3015/MEX_21_3015_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2993/IP_21_2993_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2993/IP_21_2993_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Βίντεο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
Ενημερωτικά δελτία για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
«Ορίζων Ευρώπη» 
Στρατηγικό σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2024) 
Δικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς 
________________________________________________________________________________ 
 
55. NextGenerationEU: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται την Ελλάδα, τη Δανία και το 
Λουξεμβούργο για να παρουσιάσει την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης από την 
Επιτροπή 
 
16 Ιουνίου 2021Βρυξέλλες 
 
Μετά τις επισκέψεις στην Πορτογαλία και την Ισπανία, η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
θα συνεχίσει την περιοδεία της επισκεπτόμενη την Ελλάδα και τη Δανία αύριο, 17 Ιουνίου, και το 
Λουξεμβούργο μεθαύριο.  
 
Η Πρόεδρος θα παραδώσει αυτοπροσώπως το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και της σύστασης 
της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3026/MEX_
21_3026_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

56. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την 
πρωτοβουλία «Απαγόρευση της διαφήμισης και των χορηγιών εταιρειών ορυκτών καυσίμων» 

Βρυξέλλες,  16 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
με τίτλο «Απαγόρευση της διαφήμισης και των χορηγιών εταιρειών ορυκτών καυσίμων». 
Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για 
νομοθετική πράξη η οποία θα απαγορεύει τη διαφήμιση και τις χορηγίες εταιρειών ορυκτών 
καυσίμων, για όλους τους τύπους οχημάτων που χρησιμοποιούν τα καύσιμα αυτά (εκτός από τα 
οχήματα που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφορών γενικού οικονομικού συμφέροντος) και 
για όλες τις εταιρείες που εξορύσσουν, βελτιώνουν, παράγουν, προμηθεύουν, διανέμουν ή 
πωλούν κάθε είδους ορυκτά καύσιμα. Η προτεινόμενη απαγόρευση θα πρέπει να ισχύει τόσο στο 
διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου και να καλύπτει τη διαφήμιση και τις χορηγίες, ιδίως στο 
πλαίσιο του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, των δημόσιων εκδηλώσεων και των 
εκδηλώσεων τρίτων στα μέσα ενημέρωσης. Οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι σ' αυτά τα 
προϊόντα ορυκτών καυσίμων περιλαμβάνονται το πετρέλαιο, το ορυκτό αέριο και ο άνθρακας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2991/IP_21_29
91_EL.pdf 

https://youtu.be/mX-o4vFe-7s
https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-factsheets_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/strategic-plan_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3026/MEX_21_3026_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3026/MEX_21_3026_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2991/IP_21_2991_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2991/IP_21_2991_EL.pdf


6  ΙΟΥΝΙΟΣ  2021 - 36 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
«Απαγόρευση της διαφήμισης και των χορηγιών εταιρειών ορυκτών καυσίμων» 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία # EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 
 
57. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας 
Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση 17,8 δισ. ευρώ υπο μορφή 
επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας (RRF) για την περίοδο 2021-2026. Η χρηματοδότηση αυτή θα υποστηρίξει την 
εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ώστε 
να μπορέσει η Ελλάδα να εξέλθει ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19. 

Ο μηχανισμός RRF — που βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU — θα διαθέσει έως και 
672,5 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Το σχέδιο της Ελλάδας εντάσσεται στον άνευ προηγουμένου συντονισμένο 
τρόπο με τον οποίο απαντά η ΕΕ στην κρίση της COVID-19, με στόχο να αντιμετωπίσει τις κοινές 
ευρωπαϊκές προκλήσεις ενστερνιζόμενη την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και να 
ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα και τη συνοχή της ενιαίας αγοράς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3022/IP_21_30
22_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της 
αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση εκτελεστικής 
απόφασης του Συμβουλίου 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
________________________________________________________________________________ 

58. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000004_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
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/el/ip_21_3022/IP_21_3022_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3022/IP_21_3022_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3014
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
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Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2021 

Πώς αξιολόγησε η Επιτροπή το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας;  
Ο κανονισμός εξασφαλίζει διαφανή αξιολόγηση βάσει 11 κριτηρίων που αφορούν τους έξι 
πυλώνες του κανονισμού.  
Με βάση τα 11 κριτήρια, απαιτείται αξιολόγηση του κατά πόσον: 

 τα μέτρα έχουν διαρκή αντίκτυπο· 
 τα μέτρα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις ή ή σημαντικό υποσύνολο των προκλήσεων που 

εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· 
 τα ορόσημα και οι στόχοι που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της προόδου όσον 

αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις είναι σαφή και ρεαλιστικά· 
 τα σχέδια καλύπτουν τον στόχο του 37 % για τις δαπάνες για το κλίμα και τον στόχο του 

20 % για τις ψηφιακές δαπάνες· 
 τα σχέδια τηρούν την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης· 
 τα σχέδια παρέχουν κατάλληλο μηχανισμό λογιστικών και λοιπών ελέγχων και καθορίζουν 

το βάσιμο των πληροφοριών για τον υπολογισμό του κόστους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3023/QAN
DA_21_3023_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ύψους 
30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της 
αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση εκτελεστικής 
απόφασης του Συμβουλίου 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
_______________________________________________________________________________ 

59. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει στήριξη του ελληνικού δημοσίου ύψους 166,7 εκατ. 
ευρώ για την κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην 
Αλεξανδρούπολη 

Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό 
μέτρο στήριξης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου («ΥΦΑ») στην Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα). Το έργο θα συμβάλει 
στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3023/QANDA_21_3023_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3023/QANDA_21_3023_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3014
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
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γενικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3045/IP_21_30
45_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν προσεχώς διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής 
για τον ανταγωνισμό, στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.55526. 
________________________________________________________________________________ 
 
60. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα Σχέδια Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 
 
Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε θετικές αξιολογήσεις για τα Σχέδια Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Πρόκειται για σημαντικό βήμα 
προς την εκταμίευση κονδυλίων για τα εν λόγω κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εν λόγω χρηματοδότηση θα στηρίξει την υλοποίηση των 
επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων καίριας σημασίας που περιγράφονται στο Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κάθε κράτους μέλους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_
21_3046_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Επίσημη έναρξη των προγραμμάτων Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και 
Δημιουργική Ευρώπη για το 2021-2027 
 
Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2021 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου 
Ζωής μας, και η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, 
Εκπαίδευσης και Νεολαίας, βρίσκονται στη Λισαβόνα για τα επίσημα εγκαίνια τριών 
εμβληματικών προγραμμάτων της Επιτροπής για την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον πολιτισμό 
κατά την περίοδο 2021-2027: του Erasmus+, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_
21_3046_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Παρακολουθήστε αύριο ζωντανά τη βράβευση των καλύτερων νέων μεταφραστών και 
μεταφραστριών της Ευρώπης 
 
Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3045/IP_21_3045_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3045/IP_21_3045_EL.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_21_3046_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_21_3046_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_21_3046_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_21_3046_EN.pdf
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Για άλλη μια φορά βραβεύουμε τους νικητές και τις νικήτριες του διαγωνισμού Juvenes 
Translatores, του ετήσιου μαθητικού διαγωνισμού μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
διαδικτυακή τελετή απονομής των βραβείων για τους 27 νικητές και νικήτριες θα 
πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά στο 
YouTube και στο Facebook.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_
21_3046_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
63. Έρευνα Ευρωβαρόμετρου: ευρεία στήριξη για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, 
ορισμένα όμως τμήματα του πληθυσμού παραμένουν διστακτικά 
 
Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2021 

 
Η τελευταία έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη στα τέλη Μαΐου δείχνει ότι τα 
τρία τέταρτα του πληθυσμού της ΕΕ (75%) θεωρούν τα εμβόλια της νόσου COVID-19 ως τον 
μοναδικό τρόπο για τον τερματισμό της πανδημίας.  
Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες (69%) έχουν ήδη εμβολιαστεί ή επιθυμούν να 
εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν, ενώ το 79% σκοπεύουν να εμβολιαστούν έως το τέλος 
του έτους. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ενώ, όσον αφορά 
την ηλικία των ερωτηθέντων, εκείνοι που είναι κάτω των 45 ετών εμφανίζονται πιο διστακτικοί.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_
21_3046_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
της Ελλάδας  
 
Αθήνα,  17 Ιουνίου 2021 
 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Αγαπητέ Κυριάκο, 
Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για την παρουσία μου εδώ, στο λίκνο — όπως 
σωστά είπες — της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Εδώ γεννήθηκε αυτός ο συνδυασμός — 
φυσικά, η δημοκρατία ανθεί όταν στο υπόβαθρο υπάρχει η φιλοσοφία. 
Και εδώ ξεκίνησαν όλα. Σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως, λοιπόν, για αυτή την θερμότατη υποδοχή. 
Και είναι αλήθεια, βιώνουμε κρίσιμους καιρούς. Όπως διαπιστώνουμε, μετά από μια πολύ 
δύσκολη περίοδο της πανδημίας, σημειώνουμε ολοένα και πιο πολλές επιτυχίες. Η πρόοδος του 
εμβολιασμού επιτεύχθηκε ήδη και η ανάκαμψη βρίσκεται σε καλό δρόμο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3103/S
TATEMENT_21_3103_EL.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2020-contest/winners-2020_el
https://www.youtube.com/watch?v=l0Jtw_hwfFk
https://www.facebook.com/events/331243941733797/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_21_3046_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_21_3046_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_21_3046_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3046/MEX_21_3046_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3103/STATEMENT_21_3103_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3103/STATEMENT_21_3103_EL.pdf
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65. EU4Health: Εγκρίθηκε το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με προϋπολογισμό 312 εκατ. 
ευρώ 
 
Βρυξέλλες,  18 Ιουνίου 2021 
 
Από σήμερα, το πρόγραμμα EU4Health θα παρέχει χρηματοδότηση για πιο σύγχρονα και 
ανθεκτικά συστήματα υγείας, για παρεμβάσεις στήριξης της ετοιμότητάς μας απέναντι σε 
υγειονομικές κρίσεις και για πιο αποφασιστική δράση της ΕΕ στη μάχη κατά του καρκίνου. Το 
πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του EU4Health προβλέπει 312 εκατ. ευρώ για την ετοιμότητα 
απέναντι σε κρίσεις, την πρόληψη νόσων, για συστήματα υγείας και υγειονομικό προσωπικό, 
καθώς και για την ψηφιοποίηση. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα θα καλύπτουν, μεταξύ 
άλλων, την επιτήρηση των νόσων, την πρόληψη των ελλείψεων σε φάρμακα, την έγκαιρη 
πρόληψη, ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, την ενίσχυση των ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς σπάνιων νόσων, τη δοκιμή της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και 
την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3087/MEX_
21_3087_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

66. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: ολοκληρώθηκε η πρώτη σύνοδος ολομέλειας 

Βρυξέλλες,  19 Ιουνίου 2021 

 
Το Σάββατο 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η εναρκτήρια σύνοδος 
ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. 
Η ολομέλεια αποτέλεσε μία ακόμη σημαντική στιγμή του κύκλου εργασιών της Διάσκεψης, αυτής 
της άνευ προηγουμένου, ανοιχτής και συμμετοχικής άσκησης της δημοκρατίας στην Ευρώπη. 
Μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις των συμπροέδρων της εκτελεστικής επιτροπής, η ολομέλεια 
(στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των πολιτών) συζήτησε τους λόγους για τους οποίους 
πραγματοποιείται αυτή η Διάσκεψη αλλά και τις προσδοκίες αυτής, η οποία αποτελείται από 
ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, εθνικές ομάδες, καθώς και από την πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα. 
Στο δεύτερο μέρος της ολομέλειας, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από διαδικαστικά θέματα, όπως 
για παράδειγμα το χρονοδιάγραμμα για τις ολομέλειες της Διάσκεψης, τις ομάδες Ευρωπαίων 
πολιτών και την Εκδήλωση Ευρωπαίων Πολιτών. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές ή και ολόκληρη τη 
σύνοδο της ολομέλειας στο Κέντρο Πολυμέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/wp2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/wp2021_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3087/MEX_21_3087_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3087/MEX_21_3087_EN.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=el
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/conference-on-the-future-of-europe-extracts-from-the-first-assembly_I207453-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/inaugural-plenary-of-conference-on-future-of-europe_20210619-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/inaugural-plenary-of-conference-on-future-of-europe_20210619-0900-SPECIAL-OTHER_vd
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3092/IP_21_30
92_EL.pdf 
 
Σύνδεσμοι 
Ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
https://futureu.europa.eu/?locale=el 
Χάρτης της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=el 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: συνεργασία με τους πολίτες για μια πιο ανθεκτική 
Ευρώπη :  
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210304IPR99242/diaskepsi-gia-to-
mellon-tis-europis-sunergasia-me-tous-polites 
Δελτίο Τύπου “Work begins on the Conference on the Future of Europe” (στα αγγλικά, 
24.03.2021) :  
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210324IPR00701/work-begins-on-the-
conference-on-the-future-of-europe 
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ 
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/conference-on-future-of-europe_17609_pk  
________________________________________________________________________________ 
 
67. Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία: οι επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας εξακολουθούν να βελτιώνονται στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  21 Ιουνίου 2021 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2021, ο 
οποίος δείχνει ότι οι επιδόσεις της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας εξακολουθούν να 
βελτιώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά μέσο όρο, οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας έχουν 
βελτιωθεί κατά 12,5 % από το 2014. Υπάρχει συνεχής σύγκλιση εντός της ΕΕ, με τις χώρες με 
χαμηλότερες επιδόσεις να αναπτύσσονται ταχύτερα από τις χώρες με υψηλότερες επιδόσεις, 
γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα καινοτομίας μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον περιφερειακό πίνακα 
αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2021 που δημοσιεύτηκε, η τάση αυτή ισχύει και για την 
καινοτομία σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3048/IP_21_30
48_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία 
του 2021 
Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2021  
Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2021 - Μεθοδολογική έκθεση 
Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2021 - Βάση δεδομένων 
Περιφερειακός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2021 
Περιφερειακός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2021 - Μεθοδολογική έκθεση 
Περιφερειακός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2021 - Βάση δεδομένων  
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3092/IP_21_3092_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3092/IP_21_3092_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210304IPR99242/diaskepsi-gia-to-mellon-tis-europis-sunergasia-me-tous-polites
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210304IPR99242/diaskepsi-gia-to-mellon-tis-europis-sunergasia-me-tous-polites
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210324IPR00701/work-begins-on-the-conference-on-the-future-of-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210324IPR00701/work-begins-on-the-conference-on-the-future-of-europe
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/conference-on-future-of-europe_17609_pk
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_el
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_el
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3048/IP_21_3048_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3048/IP_21_3048_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_3050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_3050
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_el
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45895
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45896
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_el
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45897
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45898
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68. Εγκαινιάζεται ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας 

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2021 

 

 

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι κυβερνήσεις της ΕΕ και η κοινωνία των πολιτών δεσμεύτηκαν 
για πρώτη φορά να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας στην ΕΕ. 
Σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα, εγκαινίασαν την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας με σκοπό την 
έναρξη διαλόγου, τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης, τη βελτίωση των στοιχείων και της 
παρακολούθησης, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3044/IP_21_30
44_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση της Λισαβόνας σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του 
φαινομένου της αστεγίας 
Βραβείο για την εξάλειψη του φαινομένου της αστεγίας 2021 
Τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων 
________________________________________________________________________________ 

69. Δασικές πυρκαγιές: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προετοιμασίες της για την περίοδο 
δασικών πυρκαγιών του 2021 

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2021 

Για να προετοιμαστεί για τυχόν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας κατά την περίοδο 
αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ενισχυμένο ευρωπαϊκό στόλο 11 πυροσβεστικών 
αεροσκαφών και 6 ελικοπτέρων που φιλοξενούνται σε διάφορα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
συστήματος rescEU. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για 
την ενίσχυση των προληπτικών τους μέτρων κατά των πυρκαγιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3093/IP_21_30
93_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δασικές πυρκαγιές 
rescEU  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3044/IP_21_3044_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3044/IP_21_3044_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24120&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24120&langId=en
https://www.feantsa.org/en/event/2021/06/21/feantsa-ending-homelessness-awards-3rd-edition-ceremony
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/el/ip_21_3093/IP_21_3093_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3093/IP_21_3093_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
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Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής: Πρόληψη των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών βάσει χερσαίων 
λύσεων 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 21.6.2021 ΣΤΙΣ 17:16 
________________________________________________________________________________ 
 
70. Εμβολιαστική Στρατηγική της ΕΕ – Η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου θα πραγματοποιήσει 
επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα και θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη. 
 
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2021 

Για την Αθήνα αναχωρεί η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων κα Στέλλα 
Κυριακίδου, όπου αύριο Τρίτη θα γίνει δεκτή από τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη και θα έχει επίσης χωριστή συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη 
Κικίλια. Η κα Κυριακίδου θα επισκεφθεί επίσης, μαζί με τον κ. Κικίλια, το Μέγα Κέντρο 
εμβολιασμού ‘Προμηθέας’. 
Οι επαφές της Ευρωπαίας Επιτρόπου στην Αθήνα θα επικεντρωθούν στη στρατηγική της ΕΕ για τα 
εμβόλια, στην πορεία της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού στη Ελλάδα, καθώς και σε ότι αφορά 
στις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία (European 
Health Union).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3127/MEX_2
1_3127_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

71. Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»: Η Επιτροπή στηρίζει ερευνητές και οργανισμούς με 822 
εκατ. ευρώ το 2021 

Βρυξέλλες,  22 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της κατάρτισης, 
των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA), του εμβληματικού χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη διδακτορική εκπαίδευση και την μεταδιδακτορική 
κατάρτιση. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ακολουθούν την έγκριση του προγράμματος 
εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022. Με συνολικό προϋπολογισμό 6,6 
δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie στηρίζουν ερευνητές 
από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς 
κλάδους. Ωφελούν επίσης τα ιδρύματα υποστηρίζοντας άριστα διδακτορικά, μεταδιδακτορικά 
προγράμματα και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας την παγκόσμια 
ελκυστικότητα και προβολή τους και προωθώντας τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, μεταξύ άλλων με μεγάλες εταιρείες και ΜΜΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3057/IP_21_30
57_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/4e6cc1f1-8b8a-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/4e6cc1f1-8b8a-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3127/MEX_21_3127_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3127/MEX_21_3127_EN.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2993
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2993
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3057/IP_21_3057_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3057/IP_21_3057_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie 
Πρόγραμμα εργασίας «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» 2021-2022 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» 
________________________________________________________________________________ 

72. Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Ανγκόλας ξεκινούν διαπραγματεύσεις για την πρώτη συμφωνία 
διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων 

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή ξεκίνησε έναν πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Δημοκρατία της Ανγκόλας για τη 
σύναψη συμφωνίας διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται, 
22 Ιουνίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3096/IP_21_30
96_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εμπορική στρατηγική της ΕΕ 
Ειδική ιστοσελίδα 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Εμβόλια κατά της νόσου COVID-19: Η Επιτροπή ενεργοποιεί την αγορά 150 εκατ. 
προαιρετικών δόσεων εμβολίων της Moderna για το 2022 
 
Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση της δεύτερης σύμβασης με τη φαρμακευτική 
εταιρεία Moderna για την ενεργοποίηση, εξ ονόματος όλων των κρατών μελών της ΕΕ, 150 εκατ. 
πρόσθετων δόσεων το 2022.  
Η αναθεωρημένη σύμβαση προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς εμβολίων προσαρμοσμένων στις 
μεταλλάξεις του ιού, καθώς και εμβολίων για παιδιατρική χρήση και αναμνηστικών δόσεων. 
Χάρη στην καθιερωμένη συνεργασία με την εταιρεία, η σύμβαση επίσης διασφαλίζει έγκαιρη 
παράδοση από το τρίτο τρίμηνο του 2021 έως το τέλος του 2022, καθώς και τη δυνατότητα 
προσαρμογής της στις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους ανάλογα με την επιδημιολογική του 
κατάσταση. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μεταπωλούν ή να δωρίζουν δόσεις σε χώρες 
που έχουν ανάγκη εκτός της ΕΕ ή μέσω του μηχανισμού COVAX, συμβάλλοντας στην παγκόσμια 
και δίκαιη πρόσβαση σε εμβόλια σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3146/MEX_
21_3146_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
74. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα για ενδεχόμενη αντιανταγωνιστική 
συμπεριφορά της Google στον τομέα της τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης 
 

https://data.europa.eu/doi/10.2766/128028
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/document/horizon-europe-work-programme-2021-2022-marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3096/IP_21_3096_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3096/IP_21_3096_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2277
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3146/MEX_21_3146_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3146/MEX_21_3146_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον 
η Google παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ ευνοώντας τις δικές της υπηρεσίες 
τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης στην αλυσίδα εφοδιασμού διαφημιστικής τεχνολογίας 
(«ad tech»), σε βάρος των ανταγωνιστών της παρόχων υπηρεσιών διαφημιστικής τεχνολογίας, 
διαφημιστών και διαδικτυακών εκδοτών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3146/MEX_
21_3146_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

75. Κυβερνοασφάλεια της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας Κοινής 
Κυβερνομονάδας για την ενίσχυση της αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας μεγάλης 
κλίμακας 

Βρυξέλλες,  23 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα όραμα για τη δημιουργία μιας νέας Κοινής Κυβερνομονάδας για 
την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού σοβαρών κυβερνοπεριστατικών που επηρεάζουν τις 
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τη ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προηγμένες και συντονισμένες απαντήσεις στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαίες, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις 
αυξάνονται σε αριθμό, κλίμακα και συνέπειες, επηρεάζοντας σοβαρά την ασφάλειά μας. Όλοι οι 
σχετικοί παράγοντες στην ΕΕ πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιδρούν συλλογικά και να 
ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες με βάση την «ανάγκη ανταλλαγής» και όχι μόνο την 
«ανάγκη γνώσης». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3088/IP_21_30
88_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Κοινή Κυβερνομονάδα 
Ενημερωτικό γράφημα: Οικοσύστημα κυβερνοασφάλειας της ΕΕ 
Σύσταση σχετικά με τη δημιουργία Κοινής Κυβερνομονάδας 
Πρώτη έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της ΕΕ 
Απόφαση για τη σύσταση του γραφείου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (ENISA) στις Βρυξέλλες 
Δεύτερη έκθεση προόδου στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας (βλ. 
επίσης παράρτημα 1 και παράρτημα 2) 
Πέμπτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου του 2016 για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών 
Δελτίο Τύπου: Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων 
Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3146/MEX_21_3146_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3146/MEX_21_3146_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3088/IP_21_3088_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3088/IP_21_3088_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/714731
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/715090
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/714729
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/714728
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/715080
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/715080
https://ec.europa.eu/info/files/communication-second-progress-report-implementation-eu-security-union-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/files/annex-second-progress-report-eu-security-union-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/files/annex-ii-second-progress-report-eu-security-union-strategy_el
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/report-countering-hybrid-threats-and-security-package_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2391
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_el
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76. Πρόσκληση στους καλλιτέχνες να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 
 
Βρυξέλλες,  23 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τις υπόλοιπες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τον πολιτιστικό και 
τον δημιουργικό τομέα στο πλαίσιο του σκέλους «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη», καθιστώντας διαθέσιμα 88 εκατ. ευρώ.  
 
Το ποσό αυτό θα καλύψει έργα ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας, την κυκλοφορία και την 
ενίσχυση της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων και θα παράσχει σε νέους 
μουσικούς ευκαιρίες για κατάρτιση και παραστάσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3161/MEX_
21_3161_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

77. Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια: νέοι κανόνες για την προστασία των Ευρωπαίων από 
κακοδιοίκηση 

Βρυξέλλες,  23 Ιουνίου 2021 

 
 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, με τη συναίνεση του Συμβουλίου και τη θετική γνώμη της 
Επιτροπής, βελτιωμένους κανόνες που διέπουν τα καθήκοντα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. 

Ο νέος κανονισμός, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 623 ψήφους υπέρ, 9 κατά 
και 61 αποχές, θεσπίζει την ανανεωμένη εντολή για το αξίωμα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. 

Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζουν την άσκηση των καθηκόντων της Διαμεσολαβήτριας με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας. Η Διαμεσολαβήτρια θα είναι σε θέση να προβαίνει σε έρευνες όποτε 
θεωρεί ότι συντρέχουν λόγοι, καθώς και να προτείνει λύσεις στα ζητήματα που εγείρει μια 
έρευνα, ιδίως σε περιπτώσεις επανειλημμένων, συστημικών ή ιδιαίτερα σοβαρών κρουσμάτων 
κακοδιοίκησης. Οι κανόνες αποσαφηνίζουν επίσης τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε 
έγγραφα και για τη συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών και τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και οργανισμούς της Ένωσης. Νέα περίοδος αναμονής απαιτείται όσον αφορά την επιλεξιμότητα 
για το αξίωμα, ενώ προβλέπονται πλέον διατάξεις για την προστασία των θυμάτων 
παρενόχλησης και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3173/IP_21_31
73_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3161/MEX_21_3161_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3161/MEX_21_3161_EN.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/el/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3173/IP_21_3173_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3173/IP_21_3173_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Το εγκεκριμένο κείμενο θα είναι διαθέσιμο εδώ (23.06.2021) 
Δελτίο Τύπου του ΕΚ μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή (25.05.2021) 
Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου: Το Συμβούλιο ενέκρινε το αναθεωρημένο καθεστώς του 
Διαμεσολαβητή που εγγυάται περαιτέρω την ανεξαρτησία του (18.06.2021) 
Προφίλ του εισηγητή Paulo Rangel (EPP, PT) 
Φάκελος διαδικασίας 
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ — «Εν συντομία: Election of the European Ombudsman” (10.12.2019) 
Θεματολογικά δελτία του ΕΚ για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
Δωρεάν φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικό υλικό (Εκλογή της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, 2019) 
________________________________________________________________________________ 

78. Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας: οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου 
υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ σε ρηξικέλευθες καινοτομίες 

Βρυξέλλες,  24 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον δεύτερο γύρο άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου 
μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). Από τη σύστασή του το 2020, 
το Ταμείο του ΕΣΚ έχει πλέον εγκρίνει 111 επενδύσεις σε εξαιρετικά καινοτόμους νεοφυείς 
επιχειρήσεις και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συνολικού ύψους άνω των 500 εκατ. 
ευρώ, για την επέκταση ρηξικέλευθων καινοτομιών σε τομείς όπως η υγεία, η κυκλική οικονομία 
και το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). 

Η ανακοίνωση αντιπροσωπεύει 69 νέες επενδύσεις σε σύγκριση με την πρώτη ανακοίνωση του 
Ιανουαρίου. Αυτό αποτελεί ισχυρή βάση για το ταμείο του ΕΣΚ στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», το οποίο αναμένεται να επενδύσει πάνω από 3,5 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα 
7 έτη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3155/IP_21_31
55_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επενδυτικές ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
________________________________________________________________________________ 

79. Τελωνεία: Η ΕΕ προτείνει τον εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για 
τη στήριξη μιας ενισχυμένης πολυμερούς τάξης 

Βρυξέλλες,  24 Ιουνίου 2021 

Η ΕΕ παρουσιάζει για πρώτη φορά την πρωτοβουλία της για ευρεία μεταρρύθμιση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), του παγκόσμιου φόρουμ που διαμορφώνει τα διεθνή 
πρότυπα και την κοινή δράση στον τομέα των τελωνείων. Η πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού θα 
συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης του ΠΟΤ ως βασικού πολυμερούς οργανισμού και θα τον 
βοηθήσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις εξελίξεις στο σημερινό συνεχώς 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0174_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04614/time-for-a-new-statute-for-the-european-ombudsman
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/06/18/the-council-gives-its-consent-to-the-revised-statute-of-the-ombudsman-to-further-guarantee-its-independence/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/06/18/the-council-gives-its-consent-to-the-revised-statute-of-the-ombudsman-to-further-guarantee-its-independence/
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96903/PAULO_RANGEL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2053(INL)
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29644212ΙP/2019/644212
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/18/the-european-ombudsman
https://www.ombudsman.europa.eu/el/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-european-ombudsman_14401_pk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3155/IP_21_3155_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3155/IP_21_3155_EL.pdf
https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9933-2021-INIT/el/pdf
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μεταβαλλόμενο διεθνές εμπορικό περιβάλλον, στηρίζοντας παράλληλα την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση. Η πρωτοβουλία της ΕΕ θα παρουσιαστεί σε όλα τα μέλη του ΠΟΤ στη σύνοδο 
του Συμβουλίου του ΠΟΤ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3144/IP_21_31
44_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Υποβολή πρωτοβουλίας της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΤ: Μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τελωνείων 
Μια ανανεωμένη πολυμερής προσέγγιση για τον 21ο αιώνα: το θεματολόγιο της ΕΕ 
Ανακοίνωση για την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής 
________________________________________________________________________________ 
 
80. Η Τήλος μεταξύ των τριών νησιών στα οποία απονέμεται το βραβείο RESponsible Island της 
ΕΕ για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 
Βρυξέλλες,  25 Ιουνίου 2021 

Κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Ημερών Έρευνας και Καινοτομίας, η Επιτροπή ανακοίνωσε την 
απονομή του βραβείου RESponsible Island της ΕΕ για το 2020 στη νήσο Ærø της Δανίας. 
 
Το βραβείο αποτελεί αναγνώριση των καινοτόμων ενεργειακών λύσεων και της συμβολής της 
νήσου Ærø σε μια βιώσιμη και φιλική προς το κλίμα Ευρώπη. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 
ύψους 500 000 ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το προηγούμενο πρόγραμμα έρευνας 
και καινοτομίας της ΕΕ (2014-2020). Το δεύτερο βραβείο, ύψους 250 000 ευρώ, απονεμήθηκε 
στο νησί El Hierro, που ανήκει στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, και το τρίτο βραβείο, ύψους 
100 000 ευρώ, στην Τήλο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3221/MEX_
21_3221_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/three-
islands-receive-eu-responsible-island-prize-local-renewable-energy-transition-2021-jun-24_en 
________________________________________________________________________________ 
 
81. Διεθνής Ημέρα κατά της Κατάχρησης και της Παράνομης Διακίνησης ναρκωτικών:  
Απαιτείται περισσότερη δράση για την πρόληψη, την πρόσβαση στη στήριξη και τον αγώνα 
κατά των διακινητών 
 
Βρυξέλλες,  25 Ιουνίου 2021 

Επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας κατά της Κατάχρησης και της Παράνομης Διακίνησης 
Ναρκωτικών, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την προώθηση του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Τα παράνομα ναρκωτικά αποτελούν χρόνιο 
πρόβλημα που επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων. Ενισχύουμε τον 
αγώνα μας κατά των διακινητών ναρκωτικών και των παραγωγών ναρκωτικών, καθώς και την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3144/IP_21_3144_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3144/IP_21_3144_EL.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9933-2021-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9933-2021-INIT/el/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_622
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days/speakers?page=0
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/prize-renewable-energy-islands-responsible-island_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3221/MEX_21_3221_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3221/MEX_21_3221_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/three-islands-receive-eu-responsible-island-prize-local-renewable-energy-transition-2021-jun-24_en
https://ec.europa.eu/info/news/three-islands-receive-eu-responsible-island-prize-local-renewable-energy-transition-2021-jun-24_en
https://ec.europa.eu/info/news/three-islands-receive-eu-responsible-island-prize-local-renewable-energy-transition-2021-jun-24_en
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πρόληψη. Τα θύματα χρειάζονται υποστήριξη. Οι άνθρωποι αξίζουν μια ζωή με υγεία και 
ασφάλεια.»  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3221/MEX_
21_3221_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
82. #40ΕλλάδαΕΕ στο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 25 Ιουνίου-11 Ιουλίου 2021 
 
Αθήνα,  25 Ιουνίου 2021 

Σε μια ευτυχή συγκυρία, τα φετινά 40ά γενέθλια του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 
συμπίπτουν με την 40ή επέτειο από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την 
ευκαιρία αυτή, το Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, 
η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα συμμετέχουν με κοινό περίπτερο στο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης που 
πραγματοποιείται από 25 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου  2021 στο χώρο της παραλίας του Λευκού 
Πύργου, (Βασιλικό Θέατρο – Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου – Κ. Καραμανλή). 
_______________________________________________________________________________ 

83. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής 2021-
2027 για ποσό 373 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  25 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των πολιτικών 
συμφωνιών σχετικά με τη νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής 2021-2027 για ποσό 373 
δισ. ευρώ, και την υπογραφή τους από αμφότερους τους συννομοθέτες. Η ψηφοφορία 
σηματοδοτεί το τελικό βήμα της νομοθετικής διαδικασίας και καθιστά δυνατή την έναρξη ισχύος 
της νομοθεσίας για τη συνοχή την 1η Ιουλίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3058/IP_21_30
58_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής ανά κράτος μέλος 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
________________________________________________________________________________ 

84. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική 
συνοχής 2021-2027 

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3221/MEX_21_3221_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3221/MEX_21_3221_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3058/IP_21_3058_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3058/IP_21_3058_EL.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3059
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
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Τι αλλάζει για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου 
προϋπολογισμού της ΕΕ σε σύγκριση με την πρόταση του 2018; 
Στο επίκεντρο της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή 2021-2027 παραμένουν η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής σύγκλισης, μέσω της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, της 
έρευνας και της καινοτομίας, της ψηφιακής μετάβασης και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, καθώς και η προώθηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3059/QAN
DA_21_3059_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου — IP/21/3058 
________________________________________________________________________________ 

85. Πολιτική συμφωνία για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική: πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο 
ευέλικτη 

Βρυξέλλες,  25 Ιουνίου 2021 

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική εισάγει μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο 
φιλική προς τα ζώα και πιο ευέλικτη ΚΓΠ. Από τον Ιανουάριο του 2023 πρόκειται να υλοποιηθούν 
μεγαλύτερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα, ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Η νέα ΚΓΠ θα εξασφαλίσει επίσης δικαιότερη κατανομή της στήριξης της 
ΚΓΠ, ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους νέους 
γεωργούς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2711/IP_21_27
11_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

86. Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας 

Βρυξέλλες,  28 Ιουνίου 2021 

Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε πόσο ζωτικής σημασίας είναι η ασφάλεια και η υγεία στην 
εργασία (ΑΥΕ) για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, για τη λειτουργία της κοινωνίας 
μας και για τη συνέχεια κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή ανανεώνει τη δέσμευσή της να επικαιροποιήσει τους κανόνες για την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία, εγκρίνοντας το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια και την 
υγεία στην εργασία για την περίοδο 2021-2027. Καθορίζει τις βασικές δράσεις που απαιτούνται 
για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τα προσεχή έτη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3170/IP_21_31
70_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3059/QANDA_21_3059_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3059/QANDA_21_3059_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3058
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2711/IP_21_2711_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2711/IP_21_2711_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3170/IP_21_3170_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3170/IP_21_3170_EL.pdf


6  ΙΟΥΝΙΟΣ  2021 - 51 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-
2027 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το στρατηγικό πλαίσιο 
Συνοπτική έκθεση που συνοδεύει το στρατηγικό πλαίσιο 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις: το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία 
Ενημερωτικό δελτίο: Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της 
εργασίας 
________________________________________________________________________________ 

87. ΦΠΑ: οι νέοι κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ θα απλουστεύσουν τη ζωή των 
εμπόρων και θα εισαγάγουν μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές 

Βρυξέλλες,  28 Ιουνίου 2021 

Οι νέοι κανόνες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις διαδικτυακές αγορές αρχίζουν 
να ισχύουν αργότερα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξασφάλιση πιο 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, για την απλούστευση του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου και για την καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας για τους αγοραστές στην 
ΕΕ όσον αφορά την τιμολόγηση και τις επιλογές των καταναλωτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3098/IP_21_30
98_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρη στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών και ενημερωτικών δελτίων για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, διατίθενται στον ειδικό δικτυακό μας τόπο. 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Κορονοϊός: Παραδόθηκε το 100ο ρομπότ απολύμανσης από την ΕΕ σε ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία 
 
Βρυξέλλες,  28 Ιουνίου 2021 

Παραδόθηκε το 100ο ρομπότ απολύμανσης, που αποτελεί μέρος της δράσης της Επιτροπής να 
εξοπλίσει νοσοκομεία σε ολόκληρη την ΕΕ με τα εν λόγω ρομπότ, ώστε να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Το νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης 
Bagdasar-Arseni στο Βουκουρέστι παραλαμβάνει το ρομπότ, ενώ έξι ακόμη νοσοκομεία στη 
Ρουμανία θα παραλάβουν από ένα ρομπότ τις προσεχείς ημέρες, επωφελούμενα έτσι από την 
ικανότητα αυτών των ρομπότ να απολυμαίνουν ένα νοσοκομειακό δωμάτιο κανονικού μεγέθους 
σε μόλις 15 λεπτά με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3283/MEX_2
1_3283_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24122&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24122&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24123&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24124&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3171
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3171
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24137&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24137&langId=el
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3098/IP_21_3098_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3098/IP_21_3098_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3283/MEX_21_3283_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3283/MEX_21_3283_EN.pdf
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89. Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών 
καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να βελτιώσουν τη διαχείριση των ακυρώσεων πτήσεων 
 
Βρυξέλλες,  28 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών κάλεσαν τις αεροπορικές 
εταιρείες να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις ακυρώσεις πτήσεων στο 
πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. Οι αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
ΕΕ καλούνται να βελτιώσουν τις πρακτικές τους με τη βοήθεια ενός καταλόγου μέτρων που έχει 
συνταχθεί από την Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών 
(Consumer Protection Cooperation Network). Η δράση αυτή έρχεται μετά από έναν πολύ μεγάλο 
αριθμό καταγγελιών καταναλωτών και βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας που 
δρομολογήθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη 
διαχείριση των καταγγελιών από 16 μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Η ανάλυση των απαντήσεων 
που δόθηκαν ανέδειξε μια σειρά ζητημάτων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3283/MEX_2
1_3283_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου όλων των μέτρων που 
ζητούνται από τις αεροπορικές εταιρείες, είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/overview_of_measures_that_airlines_should_take.d
ocx.pdf 
________________________________________________________________________________ 

90. NextGenerationEU: Η Επιτροπή καταβάλλει τις πρώτες πληρωμές ύψους 800 εκατ. ευρώ για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης* 

Βρυξέλλες,  28 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή εκταμίευσε 800 εκατ. ευρώ σε πληρωμές στο πλαίσιο του NextGenerationEU, του 
προσωρινού μέσου για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της Ευρώπης και την προώθηση μιας 
πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και ανθεκτικής οικονομίας μετά την πανδημία. 
Οι πληρωμές που καταβάλλονται αφορούν 41 εθνικά και περιφερειακά προγράμματα σε 16 
κράτη μέλη (Γαλλία, Ελλάδα, Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Σλοβακία, 
Εσθονία, Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Σουηδία, Πορτογαλία και Κροατία) από την 
πρωτοβουλία «Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης» 
(REACT-EU), που βοηθά τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων και 
ανάκαμψης μετά την πανδημία του κορονοϊού. Τα κονδύλια στο πλαίσιο του REACT-EU 
αποτελούν πρόσθετους πόρους για τα υφιστάμενα προγράμματα της πολιτικής συνοχής. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3262/IP_21_32
62_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
REACT-EU: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στην 
πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων 
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3283/MEX_21_3283_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3283/MEX_21_3283_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/overview-measures-airlines_el
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/overview_of_measures_that_airlines_should_take.docx.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/overview_of_measures_that_airlines_should_take.docx.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3262/IP_21_3262_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3262/IP_21_3262_EL.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
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Δελτίο Τύπου: Έκδοση του πρώτου ομολόγου στο πλαίσιο του NGEU 
Δελτίο τύπου — Πρώτο σχέδιο χρηματοδότησης της Επιτροπής 
Ε & Α — Διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο — NextGenerationEU — Στρατηγική χρηματοδότησης 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
Δίκτυο βασικών διαπραγματευτών 
________________________________________________________________________________ 

91. Η Επιτροπή προτείνει συντονισμένα μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των τομέων 
του πολιτισμού και της δημιουργίας 

Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ που εγγυώνται την ασφαλή επανέναρξη 
των δραστηριοτήτων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Τη 
στιγμή που η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται και επιταχύνονται οι εκστρατείες 
εμβολιασμού, τα κράτη μέλη ανοίγουν και πάλι, σταδιακά, πολιτιστικούς χώρους και 
δραστηριότητες. Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην παροχή συντονισμένης 
προσέγγισης, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αναμένεται ότι θα καθοδηγήσουν τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μέτρων και πρωτοκόλλων στις χώρες της ΕΕ για την κάλυψη τόσο της ασφαλούς 
επαναλειτουργίας όσο και της βιώσιμης ανάκαμψης των τομέων του πολιτισμού και της 
δημιουργίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3029/IP_21_30
29_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ασφαλή επανέναρξη των δραστηριοτήτων στους τομείς 
του πολιτισμού και της δημιουργίας 
Στήριξη της ΕΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 
Πλατφόρμα «Creatives Unite» 
________________________________________________________________________________ 
 
92. Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Συμφωνία για τον νέο Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο 
 
Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τη μετατροπή της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το Άσυλο. Πρόκειται για μία από τις κύριες πρωτοβουλίες του νέου συμφώνου για τη 
μετανάστευση και το άσυλο. Ο νέος οργανισμός θα συμβάλει στο να καταστούν οι διαδικασίες 
ασύλου στα κράτη μέλη υψηλότερης ποιότητας, πιο ομοιόμορφες και ταχύτερες. Η νέα εφεδρεία 
500 εμπειρογνωμόνων θα παράσχει επίσης πιο αποτελεσματική στήριξη στα εθνικά συστήματα 
ασύλου που αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο εργασίας, καθιστώντας το συνολικό σύστημα 
διαχείρισης της μετανάστευσης της ΕΕ πιο αποδοτικό και βιώσιμο.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1702
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/factsheet_1_funding_strategy_20.04.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/primary-dealer-network_en
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3029/IP_21_3029_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3029/IP_21_3029_EL.pdf
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2587
https://creativesunite.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0271
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
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Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3241/IP_21_32
41_EN.pdf 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3322/MEX_2
1_3322_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
93. Θεραπευτική στρατηγική κατά της COVID-19: Η Επιτροπή εντοπίζει πέντε ελπιδοφόρα 
υποψήφια φαρμακοθεραπευτικά μέσα 
 
Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2021 

Η στρατηγική της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 απέδωσε ένα πρώτο 
αποτέλεσμα με την ανακοίνωση του πρώτου χαρτοφυλακίου πέντε φαρμακοθεραπευτικών 
μέσων, τα οποία θα μπορούσαν σύντομα να είναι διαθέσιμα για τη θεραπεία ασθενών σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Τέσσερα από αυτά τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα είναι μονοκλωνικά 
αντισώματα υπό κυλιόμενη επανεξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ένα άλλο 
είναι ανοσοκατασταλτικό και διαθέτει άδεια κυκλοφορίας που θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε 
να συμπεριλάβει τη θεραπεία ασθενών με COVID-19.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3322/MEX_2
1_3322_EN.pdf 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3299/IP_21_32
99_EN.pdf 
και στις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3301/QAN
DA_21_3301_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
94. Παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό: οι νέες εκθέσεις των διαδικτυακών πλατφορμών 
καταδεικνύουν ότι συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που έλαβαν σχετικά με τα εμβόλια 
 
Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εκθέσεις του Facebook, του Twitter, του TikTok, της Microsoft και της 
Google σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν τον Μάιο κατά της παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό 
ως υπογράφοντα μέρη του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3322/MEX_
21_3322_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3241
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3241/IP_21_3241_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3241/IP_21_3241_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3322/MEX_21_3322_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3322/MEX_21_3322_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3322/MEX_21_3322_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3322/MEX_21_3322_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3299
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3299/IP_21_3299_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3299/IP_21_3299_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3301
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3301/QANDA_21_3301_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3301/QANDA_21_3301_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/reports-may-actions-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3322/MEX_21_3322_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3322/MEX_21_3322_EN.pdf
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95. Στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19: Η Επιτροπή εντοπίζει 
πέντε ελπιδοφόρα υποψήφια φαρμακοθεραπευτικά μέσα 

Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2021 

Η στρατηγική της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 απέδωσε ένα πρώτο 
αποτέλεσμα, με την ανακοίνωση του πρώτου χαρτοφυλακίου πέντε φαρμακοθεραπευτικών 
μέσων που θα μπορούσαν να είναι σύντομα διαθέσιμα για τη θεραπεία ασθενών σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Τέσσερα από αυτά τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα είναι μονοκλωνικά αντισώματα υπό 
κυλιόμενη επανεξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ένα άλλο 
φαρμακοθεραπευτικό μέσο είναι ανοσοκατασταλτικό, το οποίο διαθέτει άδεια κυκλοφορίας η 
οποία θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τη θεραπεία ασθενών με COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3299/IP_21_32
99_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της νόσου COVID-
19 — κατάλογος 5 υποψήφιων θεραπευτικών μέσων 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Φαρμακοθεραπευτικά μέσα 
Στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων — φαρμακοθεραπευτικά μέσα COVID-19 
________________________________________________________________________________ 

96. Η Επιτροπή προτείνει συντονισμένα μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των τομέων 
του πολιτισμού και της δημιουργίας 

Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ που εγγυώνται την ασφαλή επανέναρξη 
των δραστηριοτήτων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Τη 
στιγμή που η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται και επιταχύνονται οι εκστρατείες 
εμβολιασμού, τα κράτη μέλη ανοίγουν και πάλι, σταδιακά, πολιτιστικούς χώρους και 
δραστηριότητες. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην παροχή συντονισμένης 
προσέγγισης, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αναμένεται ότι θα καθοδηγήσουν τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μέτρων και πρωτοκόλλων στις χώρες της ΕΕ για την κάλυψη τόσο της ασφαλούς 
επαναλειτουργίας όσο και της βιώσιμης ανάκαμψης των τομέων του πολιτισμού και της 
δημιουργίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3029/IP_21_30
29_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ασφαλή επανέναρξη των δραστηριοτήτων στους τομείς 
του πολιτισμού και της δημιουργίας 
Στήριξη της ΕΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3299/IP_21_3299_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3299/IP_21_3299_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3301
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3301
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el#-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2201
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-treatments
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3029/IP_21_3029_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3029/IP_21_3029_EL.pdf
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
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Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 
Πλατφόρμα «Creatives Unite» 
________________________________________________________________________________ 

97. Η κ. Maria Leptin διορίστηκε επόμενη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την καθηγήτρια κ. Maria Leptin ως την επόμενο Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ). Η καθηγήτρια κ. Leptin, η οποία είναι επί του παρόντος 
διευθύντρια του EMBO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας), θα αναλάβει τον νέο 
ρόλο της την 1η Οκτωβρίου 2021, όταν λήξει η θητεία του προσωρινού προέδρου καθηγητή κ. 
Jean-Pierre Bourguignon. 
Η νέα πρόεδρος φθάνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας σε μια σημαντική στιγμή για την 
ανάπτυξή του. Καθ' όλη τη διάρκεια του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα λάβει πάνω από 16 δισ. ευρώ από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», δηλαδή χρηματοδότηση κατά 22 % μεγαλύτερη σε σχέση με το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2623/IP_21_26
23_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Βιογραφικό της καθηγήτριας κ. Maria Leptin 
Δήλωση στον Τύπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
Συνέντευξη της καθηγήτριας κ. Maria Leptin 
________________________________________________________________________________ 

98. Η Επιτροπή προκηρύσσει νέα πρόσκληση υποβολής έργων για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων 

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2021 

Στο πλαίσιο της ετήσιας διάσκεψης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης, η Επιτροπή προκήρυξε 
νέα πρόσκληση του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) στα κράτη μέλη για τη στήριξη των 
μεταρρυθμιστικών έργων τους το 2022. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την παροχή τεχνικής υποστήριξης με στόχο 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε μεγάλο εύρος τομέων, όπως στην ψηφιακή και την πράσινη 
μετάβαση, στην πολυμορφία, στη δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση, στη μετανάστευση, 
στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην υγεία ή στην εκπαίδευση. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης 
να ζητήσουν στήριξη μέσω του TSI για την κατάρτιση και την εκτέλεση των σχεδίων τους 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η ετήσια πρόσκληση του TSI είναι ανοικτή σε κάθε αίτηση 
δημόσιας αρχής κράτους μέλους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3290/IP_21_32
90_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2587
https://creativesunite.eu/
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2623/IP_21_2623_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2623/IP_21_2623_EL.pdf
https://erc.europa.eu/erc_member/maria-leptin
https://erc.europa.eu/news/erc-scientific-council-statement-announcement-next-erc-president-2021
https://horizon-magazine.eu/article/qa-our-society-desperately-needs-objective-truth-based-knowledge.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3290/IP_21_3290_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3290/IP_21_3290_EL.pdf
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Ετήσια διάσκεψη για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
Το πρόγραμμα της διάσκεψης 
Ιστότοπος της Επιτροπής για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης: Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα για το 2021 
Παρακολουθήστε την εκδήλωση της 30ής Ιουνίου 
Παρακολουθήστε την εκδήλωση της 1ης Ιουλίου 
________________________________________________________________________________ 

99. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή θα προτείνει τη σταδιακή κατάργηση των 
κλουβιών για τα εκτρεφόμενα ζώα 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή αποφάσισε να ανταποκριθεί θετικά στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
«Τέλος στα κλουβιά» («End the Cage Age»), την έκτη επιτυχημένη πρωτοβουλία που 
υποστηρίζεται από περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Στην 
απάντησή της, η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια νομοθετικής πρότασης έως το 2023 για την 
απαγόρευση των κλουβιών για ορισμένα εκτρεφόμενα ζώα. Η πρόταση θα αποτελέσει μέρος της 
υπό εξέλιξη αναθεώρησης της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3297/IP_21_32
97_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Επικοινωνία 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Καλή διαβίωση των ζώων 
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»   
________________________________________________________________________________ 

100. Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές: για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές 
και ευημερούσες αγροτικές περιοχές της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, 
προσδιορίζοντας τις προκλήσεις και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζουν, καθώς και 
αναδεικνύοντας ορισμένες από τις πλέον ελπιδοφόρες ευκαιρίες που προσφέρονται στις 
περιοχές αυτές. Βασιζόμενο σε διερευνητικές και ευρείες διαβουλεύσεις με τους πολίτες και 
άλλους παράγοντες στις αγροτικές περιοχές, το σημερινό όραμα προτείνει ένα αγροτικό 
σύμφωνο και ένα αγροτικό σχέδιο δράσης, τα οποία έχουν ως στόχο να καταστήσουν τις 
αγροτικές περιοχές μας ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/technical-support-instrument-annual-conference-2021_en
https://ec.europa.eu/info/technical-support-instrument-annual-conference-2021_en#programme
https://ec.europa.eu/reform-support/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_746
https://ec.europa.eu/info/tsi-2021-country-factsheets_en
https://webcast.ec.europa.eu/technical-support-instrument-annual-conference-2021-06-30
https://webcast.ec.europa.eu/technical-support-instrument-annual-conference-2021-07-01
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3297/IP_21_3297_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3297/IP_21_3297_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3298
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3162/IP_21_31
62_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ — Προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, 
ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές 
Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές 
________________________________________________________________________________ 

101. Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επιτροπή εγκαινιάζει Κέντρο 
Γνώσης για την καταπολέμηση του καρκίνου 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο, την πρώτη εμβληματική δράση που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το 
Κέντρο Γνώσης είναι μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή στοιχείων και τον 
συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση της πρώτης αιτίας θανάτου μεταξύ των ατόμων 
ηλικίας κάτω των 65 ετών στην Ευρώπη. Το κέντρο θα συγκεντρώνει τα τελευταία στοιχεία 
σχετικά με τον καρκίνο, θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την υγειονομική περίθαλψη και 
συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, και επίσης θα παρακολουθεί και θα προωθεί τις τάσεις 
όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και τη θνησιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι 
επίσης ένας χώρος στον οποίο όλοι όσοι έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση του καρκίνου, 
μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να συνεργάζονται και να συντονίζονται ώστε να 
αξιοποιούν στο έπακρο τις συλλογικές γνώσεις μας και την τεκμηριωμένη επιστήμη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3263/IP_21_32
63_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό γράφημα (PDF) 
Βίντεο 
Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο 
Ένα ευρωπαϊκο σχέδιο κατά του καρκίνου 
Αποστολή της ΕΕ για τον καρκίνο 
________________________________________________________________________________ 

102. Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή αναθεωρεί τους κανόνες της ΕΕ για την 
ασφάλεια των προϊόντων και την καταναλωτική πίστη 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τις αναθεωρήσεις δύο δεσμών κανόνων της ΕΕ για την ενίσχυση 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών σ' έναν κόσμο που έχει αναδιαμορφωθεί από την 
ψηφιοποίηση και την πανδημία COVID-19. Η Επιτροπή ενισχύει το δίκτυ ασφαλείας που παρέχει 
στους καταναλωτές της ΕΕ, διασφαλίζοντας, π.χ., ότι τα επικίνδυνα προϊόντα ανακαλούνται από 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3162/IP_21_3162_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3162/IP_21_3162_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/factsheet-ltvra-eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3163
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3263/IP_21_3263_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3263/IP_21_3263_EL.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/sites/default/files/KC_Cancer%20infographicV6_HoUV2_CC.pdf
https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/en/media/animations/knowledge-center-cancer-stronger-eu-health-union
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/cancer_en
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την αγορά και ότι οι προσφορές πιστώσεων που παρουσιάζονται στους καταναλωτές είναι 
σαφείς και ευανάγνωστες στα ψηφιακά μέσα. Η πρόταση επικαιροποιεί τόσο την υφιστάμενη 
οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων όσο και τους κανόνες της ΕΕ για τη προστασία των 
καταναλωτών στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3242/IP_21_32
42_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Οδηγία 2001/95/EΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ): 
Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης 
Ενημερωτικό δελτίο για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
Ενημερωτικό δελτίο για την καταναλωτική πίστη 
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών 
Safety Gate 
________________________________________________________________________________ 
 
103. Κρατικές ενισχύσεις: Εγκρίνεται στήριξη ύψους 8 εκατ. ευρώ για κινηματογράφους και 
εταιρείες διανομής ταινιών στην Ελλάδα 
 
Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
εταιρειών διανομής ταινιών και των κινηματογράφων που επλήγησαν από την πανδημία του 
κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που αναγκάστηκε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση 
για να περιορίσει τη διασπορά του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το καθεστώς, η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3342/MEX_2
1_3342_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.63004 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου 
________________________________________________________________________________ 
 
104. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη: 119 εκατ. ευρώ για τη Γαλλία, την Ελλάδα και την 
Κροατία μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές 
 
Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή θα στηρίξει με 119 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΤΑΕΕ) τον τοπικό πληθυσμό που επλήγη από φυσικές καταστροφές το 2020 στη Γαλλία, την 
Ελλάδα και την Κροατία.  

https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/credit/consumer-credit_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/credit/consumer-credit_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3242/IP_21_3242_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3242/IP_21_3242_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32001L0095
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:EL:PDF
file:///C:/Users/ormelbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T3M8J4Q7/&bull;%09https:/ec.europa.eu/info/files/new-general-product-safety-regulation-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/consumer-credit-review-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_el
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3342/MEX_21_3342_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3342/MEX_21_3342_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/
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24,6 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν την Ελλάδα στις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τον μεσογειακό 
κυκλώνα «Ιανός» τον Σεπτέμβριο του 2020, τις πλημμύρες του Αυγούστου του 2020 στην 
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και τον σεισμό του Οκτωβρίου του 2020 στη Σάμο, την Ικαρία 
και τη Χίο. Η Επιτροπή έχει ήδη καταβάλει μέσα στο 2021 προκαταβολές για τις τέσσερις αυτές 
περιφερειακές καταστροφές. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3342/MEX_2
1_3342_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
105. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει 
να καταχωρίσει δύο νέες πρωτοβουλίες πολιτών 
 
Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών 
(ΕΠΠ) με τίτλο «European EcoScore» (για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος μέτρησης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων) και «Save cruelty-free cosmetics - Commit to a 
Europe without animal testing» (για την κατάργηση των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα).  
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο πρωτοβουλίες είναι νομικά παραδεκτές, καθώς πληρούν τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την ουσία των 
πρωτοβουλιών. Μετά τη σημερινή καταχώριση των δύο ΕΠΠ, οι διοργανωτές μπορούν να 
ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών. Εάν μια ΕΠΠ λάβει 1 εκατ. δηλώσεις 
υποστήριξης εντός 1 έτους από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αντιδράσει.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3342/MEX_2
1_3342_EN.pdf 
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_3321/IP_21_3
321_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

106. Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: λύσεις που βρέθηκαν για να συμβάλουν στην εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια ισορροπημένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση 
ορισμένων από τα πλέον πιεστικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 
για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία. Καταδεικνύει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων – μεταξύ άλλων με την αλλαγή των κανόνων της – με βασικό σκοπό να 
ωφεληθούν οι πολίτες στη Βόρεια Ιρλανδία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/23-02-2021-la-solidarite-de-l-ue-en-action-le-fonds-de-solidarite-de-l-ue-verse-une-avance-de-6-millions-d-euros-a-la-france-afin-de-reparer-les-degats-causes-par-la-tempete-alex-en-octobre-2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/23-02-2021-la-solidarite-de-l-ue-en-action-le-fonds-de-solidarite-de-l-ue-verse-une-avance-de-6-millions-d-euros-a-la-france-afin-de-reparer-les-degats-causes-par-la-tempete-alex-en-octobre-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3342/MEX_21_3342_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3342/MEX_21_3342_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3342/MEX_21_3342_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3342/MEX_21_3342_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3321
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_3321/IP_21_3321_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_3321/IP_21_3321_EN.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3324/IP_21_33
24_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Μονομερής δήλωση της ΕΕ σχετικά με τα διατηρημένα με απλή ψύξη κρέατα [σύντομα 
διαθέσιμη] 
Ιστότοπος της Επιτροπής για το Brexit 
________________________________________________________________________________ 
 
107. Αμυντική βιομηχανία: η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας με 1,2 δισ. 
ευρώ και αναθέτει 26 νέα έργα βιομηχανικής συνεργασίας αξίας πάνω από 158 εκατ. ευρώ 
Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2021 

Η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη αποφάσεων που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα 
καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ. Η έγκριση του πρώτου ετήσιου προγράμματος 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) ανοίγει τον δρόμο για την άμεση προκήρυξη 23 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συνολικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ ενωσιακής χρηματοδότησης 
για τη στήριξη συνεργατικών έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, που ήταν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση 26 νέα 
έργα με προϋπολογισμό άνω των 158 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, δύο μεγάλα έργα ανάπτυξης 
δυνατοτήτων έλαβαν επιχορήγηση ύψους 137 εκατ. ευρώ με άμεση ανάθεση στο πλαίσιο του 
EDIDP. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3325/IP_21_33
25_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο ΕΤΑ, Ιούνιος 2021 
Έργα του ΕΤΑ 2021, Ιούνιος 2021 
Έργα του EDIDP 2020, Ιούνιος 2021 
Μονοσέλιδα έγγραφα σχετικά με τα έργα του EDIDP 2020, Ιούνιος 2021 
Νέα ώθηση για την άμυνα στην ΕΕ χάρη στην υλοποίηση του ΕΤΑ, 29 Απριλίου 2021 
Ιστότοπος της ΓΔ DEFIS – Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3324/IP_21_3324_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3324/IP_21_3324_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/publications-and-news_en
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3325/IP_21_3325_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3325/IP_21_3325_EL.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/edf-calls-2021-factsheet_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/edidp-factsheet_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-industrial-development-programme-edidp_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2007
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/index_en
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ http://www.europarl.europa.eu/ 

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

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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