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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

1. Ουκρανία: Η Επιτροπή χορηγεί απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ 
στις εισαγωγές ειδών πρώτης ανάγκης για τους Ουκρανούς. 
 

2. Προστασία των καταναλωτών: Η Amazon Prime αλλάζει τις πρακτικές της για τη διακοπή 
συνδρομής προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των 
καταναλωτών. 
 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την πρώτη δόση ύψους 1 δισ. ευρώ της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για την Ουκρανία. 
 

4. Προστασία των καταναλωτών: Το 55 % των ελεγχθέντων ιστοτόπων μεσιτείας για 
ενοικίαση αυτοκινήτου παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ. 
 

5. Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση. 
 

6. Μία υγεία: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη των κρατών μελών για τον καθορισμό 
αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται για τον άνθρωπο. 
 

7. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν συμμετέχει στη Διάσκεψη του Λουγκάνο για την 
Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. 
 

8. Δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες: η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση του νέου 
εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

9. Νέα έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας: οικοδόμηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος σε αβέβαιους καιρούς. 
 

10. Η Επιτροπή παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας. 
 

11. Η Επιτροπή παρουσιάζει νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας για να πρωτοστατήσει 
στο νέο κύμα καινοτομίας. 
 

12. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Ένα χρόνο μετά τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ, 
ο κλάδος των τροφίμων δείχνει τη βούλησή του για αλλαγή. 
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13. Νέοι κανόνες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δυνατότητα κυκλοφορίας 
οχημάτων χωρίς οδηγό στην ΕΕ. 
 

14. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή προτείνει κανόνες για την απλούστευση των διαδικασιών 
για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των πράσινων μεταφορών. 
 

15. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να σχολιάσουν τα 
σχέδια προτάσεων για το μέλλον του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα 
της αυτοκινητοβιομηχανίας και των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών. 
 

16. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικών 
ελέγχων στον κλάδο των διαδικτυακών υπηρεσιών παράδοσης τροφίμων. 
 

17. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΗΕ συζητούν θέματα στενότερης συνεργασίας κατά τη 
συνεδρίαση περιορισμένης σύνθεσης στη Νέα Υόρκη. 
 

18. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 89 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πάνω από 700 ερευνητών 
και ερευνητριών στην Ευρώπη. 
 

19. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Γιούανσον 
παρουσιάζει το έγγραφο καθοδήγησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς 
Κατοικίες». 
 

20. Ταξινομία της ΕΕ: Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για την έκβαση της σημερινής 
ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη. 
 

21. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 72 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ερευνητών και φορέων 
καινοτομίας. 
 

22. Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τη χορήγηση 
υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 
 

23. Η Επιτροπή ζητάει από τους φορείς τηλεπικοινωνιών να συνεχίσουν να διευκολύνουν τη 
συνδεσιμότητα των προσφύγων. 
 

24. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις τελευταίες βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές 
αγορές της ΕΕ. 
 

25. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: πάνω από 1 δισ. ευρώ για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη και τη δίκαιη πράσινη μετάβαση στην Κύπρο κατά την περίοδο 2021-2027. 
 

26. Προστασία των καταναλωτών: Οι αεροπορικές εταιρείες επιστρέφουν το αντίτιμο πάνω 
από 500.000 κουπονιών χάρη στη δράση της Επιτροπής και των αρχών προστασίας των 
καταναλωτών κατά την πανδημία του κορονοϊού. 
 

27. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Ελλάκτωρ από τη Reggeborgh. 
 

28. Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 9 εκατ. ευρώ για 
διαδικτυακό περιεχόμενο που απευθύνεται στην ευρωπαϊκή νεολαία. 
 

29. Οι χρηματοδοτικές πράξεις του NextGenerationEU προχωρούν ικανοποιητικά σύμφωνα με 
νέα έκθεση. 
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30. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ρόλο των φορέων διευκόλυνσης 
της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. 
 

31. Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Τζουζέπ Μπορέλ και του Επιτρόπου 
Όλιβερ Βάρχεϊ για την 27η επέτειο της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα. 
 

32. Κονδύλια ύψους 2,9 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των αναγκών των εκτοπισμένων 
παιδιών από την Ουκρανία που φοιτούν σε σχολεία της ΕΕ. 
 

33. Eurostat: Η Επιτροπή προτείνει νέες στατιστικές οικοσυστημάτων για να μετρηθεί η 
αποκατάσταση της φύσης. 
 

34. Κορονοϊός: Δεύτερη αναμνηστική δόση για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και για 
ευάλωτα άτομα. 
 

35. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά 
με την πρόταση τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου κρίσης. 
 

36. Ευρωβαρόμετρο: oι πολίτες εμπιστεύονται πιο πολύ τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. 
 

37. Ένωση Υγείας: Η HERA παρέχει κατάλογο με τις 3 κορυφαίες απειλές κατά της υγείας για 
τις οποίες πρέπει να προετοιμαστούμε. 
 

38. Ταμείο Καινοτομίας: η ΕΕ επενδύει 1,8 δισ. ευρώ σε έργα καθαρής τεχνολογίας. 
 

39. Απασχόληση: Έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω του 
οικονομικού αντίκτυπου της COVID-19 έπληξε περισσότερο τους νέους. 
 

40. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του 
προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 

41. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεταφέρει τον διακανονισμό της έκδοσης 
ομολόγων σε υποδομή του Ευρωσυστήματος. 
 

42. Χρονοθυρίδες των αεροπορικών εταιρειών: Η Επιτροπή προτείνει πιο ευέλικτο καθεστώς 
εξαιρέσεων και στοχευμένη ελάφρυνση για τις αεροπορικές εταιρείες. 
 

43. Το Κολλέγιο των Επιτρόπων ταξιδεύει στο Λουξεμβούργο για τον εορτασμό της 70ής 
επετείου της πρώτης συνεδρίασης της Ανώτατης Αρχής της ΕΚΑΧ και για να συναντήσει τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

44. Επίσκεψη της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας. 
 

45. Το Ευρωβαρόμετρο καταγράφει τη σοβαρή ανησυχία των πολιτών και των επιχειρήσεων 
της ΕΕ για τη διαφθορά. 
 

46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί 8 δισ. ευρώ από την 11η συναλλαγή στο πλαίσιο του 
προγράμματος NextGenerationEU. 
 

47. Έκθεση για το κράτος δικαίου 2022: Η Επιτροπή εκδίδει ειδικές συστάσεις για τα κράτη 
μέλη. 
 

48. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία που προωθεί τον επιτυχημένο ψηφιακό 
μετασχηματισμό της Ευρώπης. 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220704IPR34401/eurovarometro-oi-polites-empisteuontai-pio-polu-ta-paradosiaka-mesa-enimerosis
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49. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Αυστηρότεροι κανόνες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της 
ποιότητας του αίματος, των ιστών και των κυττάρων. 
 

50. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση νέας νομοθεσίας για το αίμα, τους 
ιστούς και τα κύτταρα. 
 

51. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα), της 
14ης Ιουλίου 2022 (*) 
 

52. Κοινή δήλωση υποστήριξης της προσφυγής της Ουκρανίας ενώπιον του Διεθνούς 
Δικαστηρίου. 
 

53. Ανταγωνισμός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση του 2021 για την πολιτική 
ανταγωνισμού. 
 

54. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χαρτογραφεί την έρευνα που χρηματοδότησε. 
 

55. Εφαρμογή των κυρώσεων: Η Επιτροπή παρέχει πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων από τη Ρωσία. 
 

56. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν 
τις απόψεις τους επί των δεσμεύσεων που προσφέρθηκε να αναλάβει η Amazon όσον 
αφορά τα δεδομένα που προέρχονται από πωλητές στην πλατφόρμα αγορών της και την 
πρόσβαση στα προγράμματα Buy Box και Prime. 
 

57. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027. 
 

58. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2022: Ο πόλεμος της Ρωσίας επιδεινώνει τις προοπτικές. 
 

59. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα, τη 
Μάλτα και τη Σλοβακία στο Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς 
κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων. 
 

60. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

61. Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ: Προάσπιση των δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και του κράτους δικαίου. 
 

62. Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

63. Ουκρανία: Η ΕΕ παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος 
EU4Health. 
 

64. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους έως 5,4 δισ. ευρώ από 
15 κράτη μέλη για ένα σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην αξιακή 
αλυσίδα της τεχνολογίας υδρογόνου. 
 

65. Εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας: Η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για δέσμη 
μέτρων «συντήρησης και ευθυγράμμισης». 
 

66. Ανακοινώθηκαν οι νικητές και οι νικήτριες των βραβείων συμμετοχής του κοινού στην 
έρευνα. 
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67. Τελωνεία: Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία προσχώρησης της Ουκρανίας στις συμβάσεις 
περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης. 
 

68. Ο δήμος Κατερίνης ανάμεσα στους 20 νικητές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπαουχάους για τη 
στήριξη πρωτοποριακών έργων. 
 

69. Νέοι κανόνες της ΕΕ προετοιμάζουν το έδαφος για μεγαλύτερη χρήση οργανικών 
λιπασμάτων και λιπασμάτων που παράγονται από απόβλητα. 
 

70. Η ΕΕ και το Αζερμπαϊτζάν ενισχύουν τις διμερείς τους σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. 
 

71. Ξηρασία στην Ευρώπη τον Ιούλιο του 2022: Σχεδόν η μισή έκταση της ΕΕ σε κίνδυνο. 
 

72. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της «Ομάδας Ευρώπη» ανήλθε σε 70,2 δισ. ευρώ το 2021. 
 

73. Ένωση Υγείας: Η HERA εξασφαλίζει πρόσθετες δόσεις εμβολίου για την αντιμετώπιση της 
συνεχιζόμενης έξαρσης της ευλογιάς των πιθήκων. 
 

74. Νέα σύμπραξη του Συμφώνου για τις δεξιότητες με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. 
 

75. Αμυντική βιομηχανία: Η ΕΕ ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μέσω κοινών 
προμηθειών με μέσο ύψους 500 εκατ. ευρώ. 
 

76. Δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων για τις μεταρρυθμίσεις του τομέα της ενέργειας και 
της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδας στη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής 
προσαρμογής. 
 

77. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή υπογράφει νέα σύμβαση κοινής προμήθειας ενός 
φαρμακοθεραπευτικού μέσου κατά της νόσου COVID-19. 
 

78. Πρώτες διακυβερνητικές διασκέψεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία για έναρξη 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. 
 

79. Η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα. 
 

80. Βιώσιμη κατανάλωση: Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πρώτες εκθέσεις προόδου στο πλαίσιο 
της Δέσμευσης για την Πράσινη Κατανάλωση. 
 

81. ΕΕ-Κίνα: Η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας αποτελεί κοινή ευθύνη. 
 

82. Αμυντική βιομηχανία: Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την επένδυση σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ με 
στόχο τη στήριξη 61 έργων βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. 
 

83. Εξοικονόμηση αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα: Η Επιτροπή προτείνει σχέδιο μείωσης της 
ζήτησης αερίου προκειμένου να προετοιμαστεί η ΕΕ για περικοπές του εφοδιασμού. 
 

84. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ «Εξοικονόμηση αερίου για έναν 
ασφαλή χειμώνα»   
 

85. Μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη 
διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης μεταφοράς οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. 
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86. Έργα ανάπλασης του κέντρου της Κοζάνης θα στηριχθούν από το Νέο Ευρωπαϊκό 
Μπάουχαους. 
 

87. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο κρίσης. 
 

88. Εγκρίθηκαν έκτακτα μέτρα στήριξης των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
που πλήττονται λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 
 

89. Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει δυνατότητες ευελιξίας για τη συνέχιση διασυνοριακών 
και διακρατικών προγραμμάτων. 
 

90. Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη: ένα νέο πρόγραμμα κινητικότητας για καλλιτέχνες και 
επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα. 
 

91. Πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία: Η Επιτροπή κινεί τέσσερις νέες 
διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 

92. Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αλυσίδας 
εφοδιασμού από κοινού με τις ΗΠΑ και άλλους παγκόσμιους εταίρους. 
 

93. Η Επιτροπή προτείνει προσωρινή βραχυπρόθεσμη παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες 
της γεωργικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της παραγωγής σιτηρών. 
 

94. Πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα: 33,4 εκατ. ευρώ για το 
πρόγραμμα δράσης 2022. 
 

95. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς και η Επίτροπος Σίμσον θα παραστούν στην 
έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ενέργειας. 
 

96. Προστασία δεδομένων: η έκθεση της Επιτροπής δείχνει υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των προσώπων που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες. 
 

97. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή παρατείνει την ισοδυναμία και την επάρκεια 
των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών των ΗΠΑ. 
 

98. Η ΕΕ κερδίζει την υπόθεση του ΠΟΕ κατά των πρακτικών διακρίσεων της Τουρκίας για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα. 
 

99. 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον: Η ΕΕ σκοπεύει να μετρήσει την πρόοδο όσον 
αφορά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. 
 

100. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την πολιτική συμφωνία σχετικά με  
     τον κανονισμό του Συμβουλίου για συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού  
     αερίου. 
 

101. Προστασία των καταναλωτών: Κατόπιν δράσης της ΕΕ, η διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών  
     Wish δεσμεύεται να αυξήσει τη διαφάνεια των τιμών, ώστε να συμμορφώνεται με τους  
     κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές. 
 

102. Η ΕΤΕπ εγκρίνει χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ προς την Ουκρανία ύψους 1,59 δισ. ευρώ  
     με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

103. Έκθεση της ΕΕ σημειώνει τα σημαντικά μέτρα που έχει λάβει η Ουκρανία για την εφαρμο- 
     γή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων.  
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104. Erasmus+: 44 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για διασυνοριακή και διεπιστημονική συνεργασία. 
 

105. Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022: παρά τη συνολική πρόοδο, οι ψηφια- 
    κές δεξιότητες, οι ΜΜΕ και τα δίκτυα 5G υστερούν. 
 

106. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022. 
 

107. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA υπογράφει σύμβαση κοινής προμήθειας για το εμβόλιο  
     κατά της πανδημικής γρίπης. 
 

108. Υποδομές μεταφορών: Η Επιτροπή τροποποιεί την πρόταση για το ΔΕΔ-Μ ώστε να αντικα- 
     τοπτρίζει τις επιπτώσεις της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις υποδομές. 
 

109. Νέα έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων: Η ΕΕ αντισταθμίζει τη δραματική  
     μείωση των εισαγωγών ουκρανικού αραβοσίτου και αυξάνει τις εξαγωγές αγροδιατρο- 
     φικών προϊόντων στην Αφρική 
 

110. NextGenerationEU: Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Μηχανι- 
  σμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 

111. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις ισοδυναμίας για το  
  Ομάν, το Περού και τις Φιλιππίνες. 
 

112. Βιώσιμη κινητικότητα: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με μια πρωτοβουλία για τη  
  μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις μεταφορές. 
 

113. Παγκόσμια Ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων 2022: Χρήση και κατάχρηση της τεχνολο- 
  γίας. 

________________________________________________________________________________ 

1. Ουκρανία: Η Επιτροπή χορηγεί απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ στις 
εισαγωγές ειδών πρώτης ανάγκης για τους Ουκρανούς 

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση που επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν 
προσωρινή απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ στις εισαγωγές από τρίτες χώρες 
τροφίμων, κουβερτών, σκηνών, ηλεκτρικών γεννητριών και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης που 
προορίζονται για τους πολίτες της Ουκρανίας που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Το μέτρο αυτό, 
το οποίο ζητήθηκε από τα κράτη μέλη, θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 
και θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4235/IP_22_42
35_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Προστασία των καταναλωτών: Η Amazon Prime αλλάζει τις πρακτικές της για τη διακοπή 
συνδρομής προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των 
καταναλωτών 
  
Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4235/IP_22_4235_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4235/IP_22_4235_EL.pdf
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Κατόπιν διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές προστασίας των 
καταναλωτών, η Amazon δεσμεύτηκε να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της για τη διακοπή 
συνδρομής με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Η πλατφόρμα θα 
επιτρέψει στους καταναλωτές στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να ακυρώνουν την 
εγγραφή τους στην Amazon Prime με δύο μόνο κλικ, χρησιμοποιώντας ένα ευδιάκριτο και 
ξεκάθαρο κουμπί ακύρωσης. Η αλλαγή αυτή ήταν αναγκαία για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και ιδίως με την οδηγία για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4265/MEX_
22_4265_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την πρώτη δόση ύψους 1 δισ. ευρώ της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής για την Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα πράξη μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής 
(ΜΧΣ) ύψους 1 δισ. ευρώ για την Ουκρανία ως πρώτο τμήμα της έκτακτης δέσμης ΜΧΣ ύψους 
έως 9 δισ. ευρώ που εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2022 και 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Ιουνίου 2022. 
Η πρόταση αποτελεί μέρος της εξαιρετικά έντονης προσπάθειας που καταβάλλει ΕΕ, μαζί με τη 
διεθνή κοινότητα, για να βοηθήσει την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις άμεσες οικονομικές της 
ανάγκες λόγω της απρόκλητης και αδικαιολόγητης επίθεσης της Ρωσίας. Θα συμπληρώσει τη 
στήριξη που έχει ήδη παράσχει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου έκτακτου δανείου ΜΧΣ ύψους 
1,2 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε το πρώτο εξάμηνο εφέτος. Συνολικά, τα δύο σκέλη του 
προγράμματος θα αυξήσουν τη συνολική στήριξη της ΜΧΣ προς την Ουκρανία από την έναρξη 
του πολέμου σε 2,2 δισ. ευρώ και θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 10 δισ. ευρώ μόλις καταστεί 
λειτουργική ολόκληρη η δέσμη έκτακτης ΜΧΣ προς την Ουκρανία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4264/IP_22_42
64_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς την 
Ουκρανία 
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 
Ανακοίνωση της 18ης Μαΐου 2022 σχετικά με την αρωγή και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας 
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Προστασία των καταναλωτών: Το 55 % των ελεγχθέντων ιστοτόπων μεσιτείας για ενοικίαση 
αυτοκινήτου παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4265/MEX_22_4265_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4265/MEX_22_4265_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4264/IP_22_4264_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4264/IP_22_4264_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/STATEMENT_22_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/STATEMENT_22_545
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0233&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_el
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
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Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2022 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσίευσαν τα 
αποτελέσματα ενός πανευρωπαϊκού ελέγχου των ιστοτόπων μεσιτείας για ενοικίαση 
αυτοκινήτου. Υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, οι αρχές δέκα κρατών μελών και της Νορβηγίας 
ήλεγξαν 78 ιστοτόπους μεσιτείας για ενοικίαση αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των 
ιστοτόπων αεροπορικών εταιρειών, για  να ελέγξουν κατά πόσον οι μεγαλύτεροι μεσίτες που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία 
των καταναλωτών. Συνολικά μόνο το 45 % των ιστοτόπων συμμορφώνονται με τα πρότυπα της 
ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_
22_4309_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προηγούμενους ελέγχους που συντόνισε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-
and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en 
ενώ εδώ είναι διαθέσιμες οδηγίες στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με τις ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων και τους μεσίτες : https://www.eccnet.eu/consumer-rights/what-are-my-consumer-
rights/travel-and-passenger-rights/road-travel-rights/car 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση 
 
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση και δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής 
στοιχείων σχετικά με τη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία, που θα διαρκέσουν 12 
εβδομάδες. Η συγκέντρωση στοιχείων και απόψεων από τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη είναι ουσιαστικής σημασίας για την προετοιμασία μιας καλά τεκμηριωμένης στρατηγικής 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις 
που έχουν προκύψει μετά την ανακοίνωση του 2010 για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_
22_4309_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Μία υγεία: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη των κρατών μελών για τον καθορισμό 
αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται για τον άνθρωπο 
  
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2022 

Τα κράτη μέλη υποστήριξαν την κατάρτιση καταλόγου με τον οποίο θα καθορίζονται οι 
αντιμικροβιακές ουσίες που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων 
σε ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω αντιμικροβιακές ουσίες δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να χρησιμοποιηθούν σε ζώα. Η πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων που περιέχουν αυτές 
τις αντιμικροβιακές ουσίες θα απαγορεύεται. Μέσω αυτού του μέτρου, η ΕΕ διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα των αντιμικροβιακών ουσιών που είναι υψίστης σημασίας για την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_22_4309_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_22_4309_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
https://www.eccnet.eu/consumer-rights/what-are-my-consumer-rights/travel-and-passenger-rights/road-travel-rights/car
https://www.eccnet.eu/consumer-rights/what-are-my-consumer-rights/travel-and-passenger-rights/road-travel-rights/car
https://www.eccnet.eu/consumer-rights/what-are-my-consumer-rights/travel-and-passenger-rights/road-travel-rights/car
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3128
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0128:FIN:EL:PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_22_4309_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_22_4309_EN.pdf
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ανθρώπινη υγεία. Η σημερινή έγκριση από τα κράτη μέλη αποτελεί πραγματικό ορόσημο στον 
αγώνα της ΕΕ κατά της μικροβιακής αντοχής. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_
22_4309_EN.pdf 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες μας για τον κανονισμό 
της ΕΕ για τα κτηνιατρικά φάρμακα : https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-
med-feed_en  
και για τη δράση της ΕΕ σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή : 
https://health.ec.europa.eu/antimicrobial-resistance/eu-action-antimicrobial-resistance_en 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν συμμετέχει στη Διάσκεψη του Λουγκάνο για την Ανασυγκρότηση 
της Ουκρανίας 
  
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2022 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετέχει στη διάσκεψη για την 
ανάκαμψη της Ουκρανίας (URC2022), την οποία συνδιοργανώνουν η Ελβετία και η Ουκρανία στο 
Λουγκάνο. Η διάσκεψη, στην οποία συμμετέχουν οι φίλοι και υποστηρικτές της Ουκρανίας, είναι 
αφιερωμένη στην ανασυγκρότηση και στις επενδύσεις στην Ουκρανία. Η Πρόεδρος κ. φον ντερ 
Λάιεν θα εκφωνήσει ομιλία κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση, στην οποία θα μιλήσουν επίσης ο 
Πρόεδρος της Ελβετίας κ. Ινιάτσιο Κασίς, ο  Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο 
Πρωθυπουργός της Ουκρανίας κ. κ. Ντένις Σμίχαλ και ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας κ. Πετρ 
Φιάλα. 
  
Η ομιλία της Προέδρου θα μεταδοθεί στην πλατφόρμα EbS και  αργότερα θα είναι διαθέσιμη εδώ    
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_4302/SPE
ECH_22_4302_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

8. Δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες: η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση του νέου 
εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και της πράξης για τις 
ψηφιακές αγορές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες προτάθηκαν από την Επιτροπή τον 
Δεκέμβριο του 2020. 
Η δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες θεσπίζει το πρώτο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο 
κανόνων για τις διαδικτυακές πλατφόρμες από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή ζωή όλων μας. 
Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ και θα δημιουργήσουν έναν 
ασφαλέστερο και πιο ανοικτό ψηφιακό χώρο, βασισμένο στον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_22_4309_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_22_4309_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed_el
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed_el
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed_en
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed_en
https://health.ec.europa.eu/antimicrobial-resistance/eu-action-antimicrobial-resistance_el
https://health.ec.europa.eu/antimicrobial-resistance/eu-action-antimicrobial-resistance_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_4302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_4302/SPEECH_22_4302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_4302/SPEECH_22_4302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1978
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1978
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package


07  ΙΟΥΛΙΟΣ  2022 - 11 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4313/IP_22_43
13_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Ερωτήσεις και απαντήσεις (επικαιροποιημένες) 
Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Ερωτήσεις και απαντήσεις (επικαιροποιημένες) 
Σελίδα πληροφοριών σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
Σελίδα πληροφοριών σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές 
________________________________________________________________________________ 

9. Νέα έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας: οικοδόμηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος σε αβέβαιους καιρούς 

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την έκδοση για το 2022 της έκθεσης επιδόσεων στους τομείς της 
επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, στην οποία αναλύονται οι επιδόσεις της ΕΕ στον 
τομέα της καινοτομίας σε παγκόσμιο πλαίσιο. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι 
πολιτικές έρευνας και καινοτομίας μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας συμμετοχικής, 
βιώσιμης, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τον ουσιαστικό ρόλο της 
έρευνας και καινοτομίας ως πηγής ευημερίας και ως καταλύτη αλλαγής. Η έκθεση επισημαίνει 
επίσης ότι η πανδημία του κορονοϊού και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξαν ότι η 
Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ετοιμότητά της να αντιδρά γρήγορα και επαρκώς σε νέες, 
απρόβλεπτες προκλήσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4255/IP_22_42
55_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της έκθεσης 
Συνοπτική παρουσίαση 
Ενημερωτικά γραφήματα 
Παρουσίαση (12 Ιουλίου 2022) 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Η Επιτροπή παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας 
  
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας που θα φέρει την Ευρώπη 
στην πρωτοπορία του νέου κύματος καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα των 
υπερπροηγμένων τεχνολογιών. Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει νέες 
τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων, και να τις 
προωθήσει στην αγορά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4328/MEX_
22_4328_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4313/IP_22_4313_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4313/IP_22_4313_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2349
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4255/IP_22_4255_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4255/IP_22_4255_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
https://ec.europa.eu/info/files/srip2022/chapter-0_en
https://ec.europa.eu/info/files/research-and-innovation-building-sustainable-future-uncertain-times-srip-2022_en
https://ec.europa.eu/info/events/launch-srip-report-2022-2022-jul-12_el
https://ec.europa.eu/info/files/new-european-innovation-agenda-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4328/MEX_22_4328_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4328/MEX_22_4328_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα δελτία Τύπου σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό 
Θεματολόγιο Καινοτομίας :   
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4273/IP_22_42
73_EN.pdf 
και τη νέα έκθεση για την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4255/IP_22_42
55_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Η Επιτροπή παρουσιάζει νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας για να πρωτοστατήσει 
στο νέο κύμα καινοτομίας 

Strasbourg, 5 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας, που θα φέρει την Ευρώπη 
στην πρώτη γραμμή του νέου κύματος καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της 
υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει νέες 
τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων, και να τις 
προωθήσει στην αγορά. Το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας έχει ως σκοπό να 
εξασφαλίσει στην Ευρώπη πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή της καινοτομίας. Η 
Ευρώπη θέλει να αποτελέσει τον τόπο όπου τα καλύτερα ταλέντα θα συνεργάζονται στενά με τις 
καλύτερες επιχειρήσεις και όπου η καινοτομία στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας θα 
ανθεί και θα δημιουργεί, σε ολόκληρη την ήπειρο, ρηξικέλευθες καινοτόμες λύσεις που θα 
εμπνέουν τον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4273/IP_22_42
73_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας 
Ενημερωτικό δελτίο 
Βίντεο 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Ένα χρόνο μετά τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ, 
ο κλάδος των τροφίμων δείχνει τη βούλησή του για αλλαγή 
 
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2022 
 
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη θέσπιση του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για υπεύθυνες 
επιχειρηματικές και εμπορικές πρακτικές στον τομέα των τροφίμων, ο οποίος αποτελεί βασικό 
στοιχείο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας 
αποτελεί σημαντικό κομμάτι των προσπαθειών της ΕΕ να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα και την 
προσβασιμότητα υγιεινών και βιώσιμων επιλογών τροφίμων που συμβάλλουν στη μείωση του 
συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που 
συνυπέγραψαν τον κώδικα, αναλαμβάνοντας έτσι δέσμευση  να επιταχύνουν τη συνεισφορά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4273/IP_22_4273_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4273/IP_22_4273_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4255
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4255/IP_22_4255_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4255/IP_22_4255_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/new-european-innovation-agenda-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4273/IP_22_4273_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4273/IP_22_4273_EL.pdf
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/building-european-innovation-ecosystem
https://ec.europa.eu/info/files/new-european-innovation-agenda-advance-eus-open-strategic-autonomy_el
https://ec.europa.eu/info/files/new-european-innovation-agenda-spearhead-new-innovation-wave_el
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_el
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_el
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
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τους στη βιώσιμη μετάβαση, αυξήθηκε από 65 πέρυσι σε 124 σήμερα, μεταξύ των οποίων και 
μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4328/MEX_
22_4328_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

13. Νέοι κανόνες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δυνατότητα κυκλοφορίας 
οχημάτων χωρίς οδηγό στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2022 

Ο νέος κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των οχημάτων άρχισε να εφαρμόζεται. Εισάγει μια 
σειρά υποχρεωτικών προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας και θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την έγκριση αυτοματοποιημένων οχημάτων 
και οχημάτων χωρίς οδηγό στην ΕΕ. Τα νέα μέτρα ασφάλειας θα συμβάλουν στην καλύτερη 
προστασία των επιβατών, των πεζών και των ποδηλατών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς αναμένεται 
να σωθούν πάνω από 25.000 ζωές και να αποφευχθούν τουλάχιστον 140.000 σοβαροί 
τραυματισμοί έως το 2038. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4312/IP_22_43
12_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια 
Κανονισμός γενικής ασφαλείας 
________________________________________________________________________________ 

14. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή προτείνει κανόνες για την απλούστευση των διαδικασιών 
για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των πράσινων μεταφορών 

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανονισμό του Συμβουλίου που επιτρέπει στην Επιτροπή να 
εξαιρεί από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις ορισμένα είδη κρατικών ενισχύσεων στους τομείς των σιδηροδρομικών, 
εσωτερικών πλωτών και πολυτροπικών μεταφορών, με στόχο την προώθηση των πράσινων 
μεταφορών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4311/IP_22_43
11_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

15. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να σχολιάσουν τα 
σχέδια προτάσεων για το μέλλον του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4328/MEX_22_4328_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4328/MEX_22_4328_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32019R2144
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4312/IP_22_4312_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4312/IP_22_4312_EL.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50774
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32019R2144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=comnat:COM_2022_0327_FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4311/IP_22_4311_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4311/IP_22_4311_EL.pdf
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Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση και πρόσκληση υποβολής στοιχείων, 
καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα 
σχέδια προτάσεών της για το μέλλον του καθεστώτος του κανονισμού απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (στο εξής: MVBER). Σε αυτά περιλαμβάνονται 
i) σχέδιο κανονισμού για την παράταση της ισχύος του υφιστάμενου κανονισμού MVBER κατά 
πέντε έτη και ii) σχέδιο ανακοίνωσης που εισάγει στοχευμένες επικαιροποιήσεις των 
συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4282/IP_22_42
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού, https://ec.europa.eu/competition-
policy/sectors/motor-vehicles_en η οποία περιέχει περιλήψεις των συνεισφορών των 
ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης, την έκθεση 
αξιολόγησης και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς και τη μελέτη που 
ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ανάδοχο για την υποστήριξη της αξιολόγησης. 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικών 
ελέγχων στον κλάδο των διαδικτυακών υπηρεσιών παράδοσης τροφίμων 
  
Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών που 
παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες παραγγελίας και παράδοσης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου 
και άλλων καταναλωτικών αγαθών σε δύο κράτη μέλη.  
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να έχουν παραβιάσει το άρθρο 101 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαγορεύει τις συμπράξεις και τις 
περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές. Τους υπαλλήλους της Επιτροπής συνόδευαν ομόλογοί 
τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Η έρευνα αφορά εικαζόμενη συμφωνία ή 
εναρμονισμένη πρακτική για την κατανομή των εθνικών αγορών διαδικτυακής παραγγελίας και 
παράδοσης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και άλλων καταναλωτικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_
22_4344_EN.pdf  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4345/IP_22_4
345_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
17. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΗΕ συζητούν θέματα στενότερης συνεργασίας κατά τη 
συνεδρίαση περιορισμένης σύνθεσης στη Νέα Υόρκη 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-motor-vehicle_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13341-Motor-vehicle-block-exemption-review-of-the-Supplementary-Guidelines_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0461
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0461
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/bf4aa18a-c17a-4daf-96a1-857cb1b83604_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/bad1b556-70f7-494a-b947-958cdc273df3_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52010XC0528%2801%29
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4282/IP_22_4282_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4282/IP_22_4282_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/mvber_review.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/motor-vehicles_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/motor-vehicles_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A12008E101%3AEL%3AHTML
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_22_4344_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_22_4344_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4345/IP_22_4345_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4345/IP_22_4345_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2022 
  
Στις 7 και τις 8 Ιουλίου η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί 
με εννέα μέλη του Σώματος των επιτρόπων, θα συμμετάσχουν σε συνεδρίαση εργασίας 
περιορισμένης σύνθεσης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες και άλλους 
ανώτερους αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Αυτή η πρώτη στο είδος της 
συνεδρίαση αναβαθμίζει την εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ ενόψει των σημερινών διεθνών 
προκλήσεων. 
Η Επιτροπή και ο ΟΗΕ θα συζητήσουν τις καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολυμερής 
τάξη, καθώς και τομείς δράσης προτεραιότητας στο υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο, ιδίως όσον 
αφορά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Θα συζητήσουν τον τρόπο με τον 
οποίο η εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ μπορεί να συμβάλει στην αποφασιστική αντιμετώπιση τομέων 
προτεραιότητας, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η δράση για το κλίμα και η προστασία της 
βιοποικιλότητας, η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και η ψηφιακή συνεργασία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4274/IP_22_4
274_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Θεματολόγιο της ΕΕ για μια ανανεωμένη πολυμερή προσέγγιση — Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 89 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πάνω από 700 ερευνητών 
και ερευνητριών στην Ευρώπη 
  
Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2022 
  
Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2021 στο 
πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για τη συγχρηματοδότηση περιφερειακών, 
εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND). Συνολικά 13 διδακτορικά προγράμματα 
κατάρτισης και 13 προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών εξαιρετικής ποιότητας θα 
χρηματοδοτηθούν με 89 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό 
επιλεγμένων έργων είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Φινλανδία. Τα προγράμματα αυτά θα 
στηρίξουν την κατάρτιση, την εποπτεία και την επαγγελματική εξέλιξη πάνω από 700 άριστων 
επιστημόνων που διεξάγουν έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων, από την 
ανακάλυψη φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ως τις κβαντικές τεχνολογίες, τη 
νανοτεχνολογία και τη βοτανική. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_
22_4344_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://marie-sklodowska-curie-
actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu89-million-to-support-more-than-700-researchers 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4274/IP_22_4274_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4274/IP_22_4274_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_649
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-marie-sklodowska-curie-actions?etrans=el
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/cofund
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/cofund
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_22_4344_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_22_4344_EN.pdf
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu89-million-to-support-more-than-700-researchers
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu89-million-to-support-more-than-700-researchers
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu89-million-to-support-more-than-700-researchers
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19. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Γιούανσον 
παρουσιάζει το έγγραφο καθοδήγησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς Κατοικίες» 
  
Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2022 
  
Σε ειδική συνεδρίαση της πλατφόρμας αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, η Επίτροπος Εσωτερικών 
Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον παρουσίασε το έγγραφο καθοδήγησης για την υποστήριξη της 
πρωτοβουλίας «Ασφαλείς Κατοικίες». Βασιζόμενο στην τεράστια αλληλεγγύη των πολιτών της ΕΕ 
και στη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, το έγγραφο καθοδήγησης για ασφαλείς κατοικίες 
παρουσιάζει βασικές αρχές και πρακτικές, οι οποίες παρέχουν βοήθεια όσον αφορά τη φιλοξενία 
οικογενειών, διευκολύνουν την κατάλληλη αντιστοίχιση με όσους βρίσκονται σε κατάσταση 
ανάγκης και διασφαλίζουν ότι οι λύσεις ιδιωτικής στέγασης είναι κατάλληλες και ασφαλείς. 
Προωθεί την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην υποδοχή νεοαφιχθέντων στη χώρα 
τους μέσω στήριξης για τη στέγαση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η 
απασχόληση και η υγειονομική περίθαλψη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_
22_4344_EN.pdf 
 
Το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873138/Safe%20Home%20In
itiative%20Factsheet%20(2).pdf.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Ταξινομία της ΕΕ: Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για την έκβαση της σημερινής 
ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη 
  
Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκβαση της σημερινής ψηφοφορίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, η οποία καλύπτει ορισμένες 
δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας.  
Με την εν λόγω ψηφοφορία αναγνωρίστηκε η πραγματιστική και ρεαλιστική προσέγγιση που 
ακολουθούμε για να συνδράμουμε πολλά κράτη μέλη στη μετάβασή τους προς την κλιματική 
ουδετερότητα.  
  
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4349/IP_22_43
49_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 72 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ερευνητών και φορέων 
καινοτομίας 
  
Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2022 
  

https://home-affairs.ec.europa.eu/safe-homes-guidance_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_22_4344_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_22_4344_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_4325
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873138/Safe%20Home%20Initiative%20Factsheet%20(2).pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873138/Safe%20Home%20Initiative%20Factsheet%20(2).pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4349
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4349/IP_22_4349_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4349/IP_22_4349_EN.pdf
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Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2021 για 
ανταλλαγές προσωπικού στο πλαίσιο των Δράσεων MarieSkłodowska-Curie (MSCA). Τα 71 
επιλεγέντα έργα προωθούν τη διεθνή, διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία με σκοπό την 
κατάρτιση ερευνητών και φορέων καινοτομίας και την παραγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών 
και διαδικασιών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_
22_4364_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://marie-sklodowska-curie-
actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu72-million-to-support-researchers-and-innovators 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τη χορήγηση 
υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
 
Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2022 
  
Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις 
απόψεις τους επί του θέματος. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναζητά προτάσεις για την οικοδόμηση 
ενός πιο αποτελεσματικού και συντονισμένου συστήματος χορήγησης υποχρεωτικών αδειών 
στην ΕΕ, τον περιορισμό του υφιστάμενου κατακερματισμού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
της Ευρώπης για τη διαχείριση κρίσεων όπως η πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης θα συγκεντρωθούν επίσης απόψεις σχετικά με τη βελτίωση της εναρμόνισης και 
του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και με την Επιτροπή. Επιπλέον, η διαβούλευση 
θα συγκεντρώσει απόψεις για την αξιολόγηση της διαδικασίας χορήγησης υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών 
προϊόντων για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, την οποία ρυθμίζει ο κανονισμός 816/2006 . 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_
22_4364_EN.pdf 
 
Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2022 και είναι διαθέσιμη στη 
διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας» : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595-
0615-b2ff-7c67-17933c082b05 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Η Επιτροπή ζητάει από τους φορείς τηλεπικοινωνιών να συνεχίσουν να διευκολύνουν τη 
συνδεσιμότητα των προσφύγων 
  
Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2022 
  
Από τότε που ξεκίνησε ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο στην ΕE. Eίναι σημαντικό οι Ουκρανοί να έχουν πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτή συνδεσιμότητα για να παραμείνουν σε επαφή με τις οικογένειες και τους 
φίλους τους. Γι’ αυτό η Επιτροπή ενθαρρύνει τους φορείς τηλεπικοινωνιών της ΕΕ και της 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_22_4364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_22_4364_EN.pdf
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu68-million-to-support-researchers-and-innovators
:%20https:/marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu72-million-to-support-researchers-and-innovators
:%20https:/marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu72-million-to-support-researchers-and-innovators
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595-0615-b2ff-7c67-17933c082b05
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595-0615-b2ff-7c67-17933c082b05
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32006R0816
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_22_4364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_22_4364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595-0615-b2ff-7c67-17933c082b05
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595-0615-b2ff-7c67-17933c082b05
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595-0615-b2ff-7c67-17933c082b05
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Ουκρανίας να παρατείνουν τη μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας οι πρόσφυγες από την 
Ουκρανία μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα με χαμηλά ή καθόλου τέλη 
περιαγωγής για ένα τρίμηνο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_
22_4364_EN.pdf 
 
Η κοινή δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
24. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις τελευταίες βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές 
αγορές της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2022 
  
Η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις γεωργικές 
αγορές της ΕΕ. Πρόκειται για μια τακτική δημοσίευση που παρέχει γενική και τομεακή 
επισκόπηση των τελευταίων τάσεων και προοπτικών των αγορών αγροδιατροφικών προϊόντων. 
Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιπτώσεις της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία συνεχίζουν να 
επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων και συνιστούν μείζονα απειλή κατά της 
παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Η ουκρανική γεωργία επηρεάζεται καθ’ όλο το μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού, από την παραγωγή έως το εμπόριο, γεγονός που ασκεί πίεση στον 
παγκόσμιο εφοδιασμό με σιτηρά και ελαιούχους σπόρους. Στην ΕΕ, η παραγωγή σιτηρών 
επηρεάζεται από τις ξηρές κλιματικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές. Κατά συνέπεια, οι 
προβλέψεις για την παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ είναι χαμηλότερες του αναμενόμενου και κάτω 
από τα επίπεδα του 2021. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_
22_4364_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες αγορές, βλ. εδώ :  
https://ec.europa.eu/info/news/summer-2022-short-term-outlook-2022-jul-07 
καθώς και τη σχετική έκθεση. 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: πάνω από 1 δισ. ευρώ για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
και τη δίκαιη πράσινη μετάβαση στην Κύπρο κατά την περίοδο 2021-2027 
 
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2022 
 
Σε συνέχεια της έγκρισης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, του ενιαίου επιχειρησιακού 
προγράμματος και του σχεδίου δίκαιης μετάβασης για την Κύπρο, από το 2021 έως το 2027 η ΕΕ 
θα επενδύσει συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ στη χώρα. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης καθορίζει 
την επενδυτική στρατηγική της Κύπρου για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική της συνοχή, 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου, 
χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, μοντέλου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, το σχέδιο δίκαιης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_22_4364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_22_4364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/85950
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_22_4364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_22_4364_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/summer-2022-short-term-outlook-2022-jul-07
https://ec.europa.eu/info/news/summer-2022-short-term-outlook-2022-jul-07
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-eu-funds-2021-2027_el
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μετάβασης θα μετριάσει τον αντίκτυπο της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης στην τοπική 
οικονομία και κοινωνία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4326/IP_22_43
26_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής 
2021-2027 
Κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής ανά κράτος μέλος 
Συμφωνίες εταιρικής σχέσης 2021-2027 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή 
Kohesio 
Πλατφόρμα δίκαιης μετάβασης με χάρτη των επιλέξιμων περιοχών 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Προστασία των καταναλωτών: Οι αεροπορικές εταιρείες επιστρέφουν το αντίτιμο πάνω 
από 500.000 κουπονιών χάρη στη δράση της Επιτροπής και των αρχών προστασίας των 
καταναλωτών κατά την πανδημία του κορονοϊού 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2022 
  
Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών μόλις έλαβαν από 16 μεγάλες 
ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες επιβεβαίωση ότι επέστρεψαν το αντίτιμο πάνω από 500.000 
κουπονιών, τα οποία είχαν επιβάλει στους καταναλωτές για ματαιωθείσες πτήσεις κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν του διαλόγου που 
διεξήγαγε η Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (δίκτυο 
ΣΠΚ) το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών των μαζικών και πρωτοφανών ακυρώσεων 
πτήσεων που σημειώθηκαν στα πρώτα στάδια της πανδημίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_
22_4401_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4383/IP_22_43
83_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Ελλάκτωρ από τη Reggeborgh 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την εξαγορά της 
ελληνικής Ελλάκτωρ Α.Ε. από την ολλανδική Reggeborgh Invest B.V. («Reggeborgh»). Η Ελλάκτωρ 
είναι όμιλος υποδομών που δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των 
παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ΑΠΕ και της ανάπτυξης και των υπηρεσιών ακινήτων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4326/IP_22_4326_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4326/IP_22_4326_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/negotiations_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3059
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/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/info/publications/partnership-agreements-eu-funds-2021-2027_el
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/air-travel_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/air-travel_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4383
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4383/IP_22_4383_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4383/IP_22_4383_EN.pdf


07  ΙΟΥΛΙΟΣ  2022 - 20 
 

στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η Reggeborgh είναι επενδυτικός όμιλος με χαρτοφυλάκιο που 
περιλαμβάνει δραστηριότητες στους τομείς των κατασκευών, του βιομηχανικού εφοδιασμού και 
των υποδομών, της επεξεργασίας αποβλήτων και των ΑΠΕ, κυρίως στο Βέλγιο, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_
22_4401_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 9 εκατ. ευρώ για 
διαδικτυακό περιεχόμενο που απευθύνεται στην ευρωπαϊκή νεολαία 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2022 
 
H Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 9 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της 
παραγωγής ενημερωτικού περιεχομένου από ολόκληρη την Ευρώπη για επίκαιρα θέματα, με 
ιδιαίτερη στόχευση στην ευρωπαϊκή νεολαία. Μετά από δύο πιλοτικές προσκλήσεις το 2020 και 
το 2021, η τρίτη αυτή πρόσκληση αυξάνει σημαντικά τη στήριξη της ΕΕ στη διασυνοριακή 
δημοσιογραφία και αναζητά προτάσεις από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον 
πέντε οργανισμοί από τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος είναι να δοθεί στους νέους 
Ευρωπαίους η δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορετικές οπτικές γωνίες από όλη την Ευρώπη, να 
προκληθεί το ενδιαφέρον τους μέσω ενός ελκυστικού περιεχομένου που παρουσιάζει πολλαπλές 
απόψεις σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες και να αυξηθεί η δημοκρατική συμμετοχή των νέων 
σε διάφορες κοινωνικές, γλωσσικές και ηλικιακές ομάδες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_
22_4401_EN.pdf 
 
Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης για μέσα ενημέρωσης είναι επί του παρόντος διαθέσιμες 
εδώ : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector 
ενώ χθες παρουσιάστηκε μια επισκόπηση αυτών των ευκαιριών σε διαδικτυακό σεμινάριο, το 
οπτικοακουστικό υλικό του οποίου θα είναι διαθέσιμο εδώ :  https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/events/webinar-eu-grants-news-media 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Οι χρηματοδοτικές πράξεις του NextGenerationEU προχωρούν ικανοποιητικά σύμφωνα με 
νέα έκθεση 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη εξαμηνιαία έκθεσή της σχετικά με το 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα NextGenerationEU, η οποία καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2022. Η έκθεση εξετάζει την υλοποίηση της χρηματοδότησης του 
NextGenerationEU κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Από τον Ιούνιο του 2021 που ξεκίνησε το 
πρόγραμμα μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει για λογαριασμό και εξ ονόματος της ΕΕ 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 121 δισ. ευρώ για το NextGenerationEU, 
συμπεριλαμβανομένων 50 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2022. Το συνολικό 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11099
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/944
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10195
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10164
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11054
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/webinar-eu-grants-news-media
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/webinar-eu-grants-news-media
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ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει πράσινα ομόλογα NextGenerationEU αξίας 28 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων 16 δισ. ευρώ εκδόθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_
22_4401_EN.pdf 
Η εξαμηνιαία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο του 
NextGenerationEU είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-
borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις του 
NextGenerationEU είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο της Επιτροπής. 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ρόλο των φορέων διευκόλυνσης 
της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού 
  
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ρόλο των φορέων 
διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ορισμένοι φορείς 
διευκόλυνσης σχεδιάζουν, προωθούν και συμβάλλουν στη δημιουργία δομών σε τρίτες χώρες 
που διαβρώνουν τη φορολογική βάση των κρατών μελών μέσω της φοροδιαφυγής ή του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Οι δομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιούν οντότητες που 
δεν έχουν ελάχιστη υπόσταση προκειμένου να επωφεληθούν από τις διαφορές μεταξύ των 
εθνικών φορολογικών συστημάτων ή των φορολογικών συμβάσεων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_
22_4401_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Τζουζέπ Μπορέλ και του Επιτρόπου 
Όλιβερ Βάρχεϊ για την 27η επέτειο της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα 
  
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2022 
  
Την Κυριακή 10 Ιουλίου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ και ο 
Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης κ. Όλιβερ Βάρχεϊ εξέδωσαν κοινή δήλωση ενόψει της 27ης 
ημέρας μνήμης της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα, στην οποία αναφέρουν τα εξής:  
«Για 27η χρονιά τιμούμε τη μνήμη όλων των θυμάτων, καθώς και των αγνοουμένων της 
γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα. Πενθούμε ενωμένοι με τους συγγενείς και τους φίλους τους που 
επιβίωσαν από τη γενοκτονία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την ειρήνη 
δεδομένη. Η αδικαιολόγητη και απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έφερε για 
άλλη μια φορά έναν βάναυσο πόλεμο στην ήπειρό μας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%95-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4401/MEX_22_4401_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%95-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82_el


07  ΙΟΥΛΙΟΣ  2022 - 22 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_
22_4464_EN.pdf 
 
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη δήλωση εδώ : https://www.eeas.europa.eu/eeas/bih-
statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliv%C3%A9r-
v%C3%A1rhelyi_en 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Κονδύλια ύψους 2,9 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των αναγκών των εκτοπισμένων 
παιδιών από την Ουκρανία που φοιτούν σε σχολεία της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2022 
  
Η ανακατανομή της στήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία θα επιτρέψει 
τη διάθεση 2,9 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των εκτοπισμένων παιδιών από την 
Ουκρανία που φοιτούν σε σχολεία της ΕΕ. Η εν λόγω ανακατανομή έρχεται σε συνέχεια της 
σχετικής δημοσίευσης, την 1η Ιουνίου, κανονισμού με τον οποίο τα κράτη μέλη καλούνται να 
επανεξετάσουν τις αιτήσεις τους για στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος για τα σχολεία για 
το επόμενο σχολικό έτος, το οποίο θα διαρκέσει από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 31η Ιουλίου 
2023. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_
22_4464_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/eu29-million-
support-needs-displaced-ukrainian-children-eu-schools-2022-jul-11_en 
________________________________________________________________________________ 
 
33. Eurostat: Η Επιτροπή προτείνει νέες στατιστικές οικοσυστημάτων για να μετρηθεί η 
αποκατάσταση της φύσης 
  
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του κανονισμού για τους ευρωπαϊκούς 
περιβαλλοντικούς λογαριασμούς. Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα προστεθούν άλλοι τρεις 
λογαριασμοί (σχετικοί με τα οικοσυστήματα, τα δάση και τις περιβαλλοντικές επιδοτήσεις) στους 
έξι λογαριασμούς που ήδη υπάρχουν βάσει του κανονισμού.  
Όσον αφορά τα οικοσυστήματα, σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη θα παράγουν 
στατιστικές σχετικά με το μέγεθος των οικοσυστημάτων, την κατάσταση της «υγείας» τους και τα 
οφέλη που παράγουν για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_
22_4464_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
34. Κορονοϊός: Δεύτερη αναμνηστική δόση για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και για 
ευάλωτα άτομα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_22_4464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_22_4464_EN.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/bih-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliv%C3%A9r-v%C3%A1rhelyi_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/bih-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliv%C3%A9r-v%C3%A1rhelyi_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/bih-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliv%C3%A9r-v%C3%A1rhelyi_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/bih-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliv%C3%A9r-v%C3%A1rhelyi_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32022R0861
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_22_4464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_22_4464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu29-million-support-needs-displaced-ukrainian-children-eu-schools-2022-jul-11_el
https://ec.europa.eu/info/news/eu29-million-support-needs-displaced-ukrainian-children-eu-schools-2022-jul-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu29-million-support-needs-displaced-ukrainian-children-eu-schools-2022-jul-11_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_22_4464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_22_4464_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2022 
  
Υπό το πρίσμα της εκ νέου αύξησης των λοιμώξεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) συνιστούν ιδίως στα άτομα 
ηλικίας άνω των 60 ετών και σε όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να λάβουν μια δεύτερη 
αναμνηστική δόση των εμβολίων mRNA κατά του κορονοϊού. Οι εν λόγω αναμνηστικές δόσεις 
μπορούν να χορηγηθούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά την προηγούμενη δόση, με έμφαση σε 
όσους έλαβαν την τελευταία αναμνηστική δόση πριν από τουλάχιστον έξι μήνες. Επί του 
παρόντος, τα εγκεκριμένα εμβόλια εξακολουθούν να είναι πολύ αποτελεσματικά για τη μείωση 
των νοσηλειών, των σοβαρών ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με τον κορονοϊό στο 
πλαίσιο των νεοεμφανιζόμενων παραλλαγών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_
22_4464_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-and-ema-update-recommendations-
additional-booster-doses-covid-19-vaccines 
και τη δήλωση που δημοσιεύθηκε : https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/updated-ecdc-
ema-statement-additional-booster-doses-covid-19-vaccines 
________________________________________________________________________________ 

35. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά 
με την πρόταση τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου κρίσης 

Βρυξέλλες,  11 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για την 
προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις που είχε εγκριθεί 
αρχικά στις 23 Μαρτίου 2022 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4469/IP_22_44
69_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και τα άλλα μέτρα που έχει 
λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-
aid/ukraine_en 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Ευρωβαρόμετρο: oι πολίτες εμπιστεύονται πιο πολύ τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης  
 
Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2022 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_22_4464_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4464/MEX_22_4464_EN.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-and-ema-update-recommendations-additional-booster-doses-covid-19-vaccines
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-and-ema-update-recommendations-additional-booster-doses-covid-19-vaccines
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-and-ema-update-recommendations-additional-booster-doses-covid-19-vaccines
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/updated-ecdc-ema-statement-additional-booster-doses-covid-19-vaccines
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/updated-ecdc-ema-statement-additional-booster-doses-covid-19-vaccines
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/updated-ecdc-ema-statement-additional-booster-doses-covid-19-vaccines
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4469/IP_22_4469_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4469/IP_22_4469_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220704IPR34401/eurovarometro-oi-polites-empisteuontai-pio-polu-ta-paradosiaka-mesa-enimerosis
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Τα ΜΜΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων.  
Ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε εξετάζει σε βάθος τις συνήθειες των 
πολιτών όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης, την εμπιστοσύνη τους σε διάφορες πηγές 
ενημέρωσης και τη στάση τους απέναντι στην απειλή της παραπληροφόρησης. 
Το 72% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει πρόσφατα διαβάσει, παρακολουθήσει ή ακούσει κάτι 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 57% με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
Η τηλεόραση κυριαρχεί, αποτελώντας την κύρια πηγή ειδήσεων (75%). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
τις μεγαλύτερες ηλικίες.  
Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί είναι η πλέον αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στην ΕΕ (49%) 
συνολικά, ενώ ακολουθούν τα έντυπα μέσα (39%) και οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί 
(27%). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220704IPR34401/eurovarometro-oi-
polites-empisteuontai-pio-polu-ta-paradosiaka-mesa-enimerosis 
 
Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έρευνα για την Ελλάδα εδώ : 
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=82693 
________________________________________________________________________________ 

37. Ένωση Υγείας: Η HERA παρέχει κατάλογο με τις 3 κορυφαίες απειλές κατά της υγείας για τις 
οποίες πρέπει να προετοιμαστούμε 

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2022 

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της 
Επιτροπής (HERA) παρουσιάζει έναν κατάλογο προτεραιοτήτων με τις τρεις κορυφαίες απειλές 
κατά της υγείας που απαιτούν συντονισμό μέτρων σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο ιατρικών 
αντιμέτρων. Το συμβούλιο της HERA συμφώνησε σε κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει τρεις 
κατηγορίες σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή και την υγεία κινδύνων που μπορούν να 
εξαπλωθούν σε όλα τα κράτη μέλη: 1) παθογόνοι παράγοντες με υψηλό δυναμικό πανδημίας,  
2) χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές και 3) απειλές λόγω μικροβιακής 
αντοχής. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4474/IP_22_44
74_EL.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Εντοπισμός των 3 κορυφαίων απειλών προτεραιότητας 
Πρόγραμμα εργασιών της HERA για το 2022 
Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας προμηθειών και εξοπλισμού 
Ιστότοπος της ΗERA 
________________________________________________________________________________ 

38. Ταμείο Καινοτομίας: η ΕΕ επενδύει 1,8 δισ. ευρώ σε έργα καθαρής τεχνολογίας 

Βρυξέλλες,  12 Ιουλίου 2022 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220704IPR34401/eurovarometro-oi-polites-empisteuontai-pio-polu-ta-paradosiaka-mesa-enimerosis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220704IPR34401/eurovarometro-oi-polites-empisteuontai-pio-polu-ta-paradosiaka-mesa-enimerosis
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2832
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=82693
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera_el
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/governance_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4474/IP_22_4474_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4474/IP_22_4474_EL.pdf
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/key-documents_el
https://health.ec.europa.eu/publications/hera-work-plan-2022_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/ensuring-availability-supplies-and-equipment_el
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera_el
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Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1,8 δισ. ευρώ σε 17 καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας μεγάλης 
κλίμακας με έναν τρίτο γύρο επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας. Από το 
Ταμείο Καινοτομίας θα εκταμιευθούν επιχορηγήσεις που θα συμβάλουν στην εισαγωγή 
πρωτοποριακών τεχνολογιών στην αγορά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το υδρογόνο, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποδομές δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα και την κατασκευή βασικών στοιχείων για την αποθήκευση ενέργειας και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται στη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Πολωνία και τη Σουηδία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4402/IP_22_44
02_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες  
Περιγραφή των επιλεγμένων έργων μεγάλης κλίμακας 
Ιστότοπος του Ταμείου Καινοτομίας 
Έργα μεγάλης κλίμακας του Ταμείου Καινοτομίας 
Έργα που έλαβαν επιχορήγηση στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για έργα μεγάλης κλίμακας 
Έργα που έλαβαν επιχορήγηση στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για έργα μικρής κλίμακας 
Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το ΣΕΔΕ της ΕΕ 
Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
________________________________________________________________________________ 

39. Απασχόληση: Έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω του 
οικονομικού αντίκτυπου της COVID-19 έπληξε περισσότερο τους νέους 

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2022 

H Επιτροπή δημοσίευσε την επισκόπηση του 2022 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη (ESDE). Μεταξύ άλλων πορισμάτων, η έκθεση δείχνει ότι οι νέοι ήταν 
ανάμεσα στις ομάδες που επλήγησαν περισσότερο από την απώλεια θέσεων εργασίας κατά την 
οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19. Δείχνει επίσης ότι η ανάκαμψη ήταν 
πιο αργή για αυτούς απ' ό,τι για τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Οι πιθανές εξηγήσεις συνδέονται με 
το υψηλό ποσοστό συμβάσεων ορισμένου χρόνου και με τις δυσκολίες που συναντούν οι νέοι για 
να βρουν την πρώτη τους δουλειά μετά το πέρας των σχολικών ή πανεπιστημιακών σπουδών 
τους ή της κατάρτισής τους. Η νέα έκθεση βοηθά ώστε να εντοπιστούν και να υποστηριχθούν οι 
πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι προκειμένου να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητοι, 
μπροστά στην επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης λόγω της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4482/IP_22_44
82_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Επισκόπηση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη (ESDE) 
Τμήμα απασχόλησης και κοινωνικής ανάλυσης στον ιστότοπο της ΓΔ EMPL 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4402/IP_22_4402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4402/IP_22_4402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-07/LSC2_List_of_pre-selected_projects_4.pdf
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/innovation-fund_el
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/innovation-fund_el
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2163
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/commission-awards-27-grants-under-innovation-fund-2021-12-10_el
https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8483&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8483&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4482/IP_22_4482_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4482/IP_22_4482_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8483&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el
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40. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του 
προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις 
  
Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για την 
προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις που είχε εγκριθεί 
αρχικά στις 23 Μαρτίου 2022 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία. Λόγω της παρατεταμένης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των άμεσων 
και έμμεσων επιπτώσεών της στην οικονομία και την ενεργειακή κατάσταση, η Επιτροπή 
αξιολογεί την ανάγκη προσαρμογής του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις. 
Η πρόταση που διαβιβάστηκε στα κράτη μέλη λαμβάνει επίσης υπόψη τον στόχο απεξάρτησης 
της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_
22_4485_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4469/IP_22_44
69_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
41. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεταφέρει τον διακανονισμό της έκδοσης 
ομολόγων σε υποδομή του Ευρωσυστήματος 

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία οργάνωσης του διακανονισμού ομολόγων 
NextGenerationEU και άλλων ομολόγων της ΕΕ μέσω της υποδομής πληρωμών και 
διακανονισμού του Ευρωσυστήματος (της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης). Με τον τρόπο αυτό, η έκδοση ομολόγων της ΕΕ θα 
ευθυγραμμιστεί με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούν οι κρατικοί εκδότες της ΕΕ και ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), των οποίων οι συναλλαγές ομολόγων 
διακανονίζονται σε χρήμα κεντρικών τραπεζών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_
22_4485_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4384/IP_22_4
384_EN.pdf 
και στις ερωταπαντήσεις : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_4470/QAN
DA_22_4470_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Χρονοθυρίδες των αεροπορικών εταιρειών: Η Επιτροπή προτείνει πιο ευέλικτο καθεστώς 
εξαιρέσεων και στοχευμένη ελάφρυνση για τις αεροπορικές εταιρείες 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_22_4485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_22_4485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4469
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4469/IP_22_4469_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4469/IP_22_4469_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_22_4485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_22_4485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4384/IP_22_4384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4384/IP_22_4384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_4470
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_4470/QANDA_22_4470_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_4470/QANDA_22_4470_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση, προκειμένου το καθεστώς χρήσης των χρονοθυρίδων να καταστεί 
πιο ευέλικτο και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των αεροπορικών εταιρειών σε 
περίπτωση απρόβλεπτων μελλοντικών γεγονότων. Η απότομη αύξηση της ζήτησης που 
καταγράφεται επί του παρόντος και οι προβλέψεις για τη μελλοντική ζήτηση δείχνουν ότι η 
εναέρια κυκλοφορία θα συνεχίσει να ανακάμπτει. Η πανδημία, ωστόσο, έχει καταδείξει ότι οι 
ισχύοντες κανόνες για τις χρονοθυρίδες δεν είναι επαρκείς σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_
22_4485_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4473/IP_22_4
473_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Το Κολλέγιο των Επιτρόπων ταξιδεύει στο Λουξεμβούργο για τον εορτασμό της 70ής 
επετείου της πρώτης συνεδρίασης της Ανώτατης Αρχής της ΕΚΑΧ και για να συναντήσει τα μέλη 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
  
Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2022 

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ολόκληρο το Κολλέγιο των Επιτρόπων θα 
ταξιδέψουν αύριο Τετάρτη, 13 Ιουλίου, στο Λουξεμβούργο. Το Κολλέγιο των Επιτρόπων θα 
πραγματοποιήσει την εβδομαδιαία συνεδρίασή του στις 11:45 (ώρα Ελλάδος) στο Δημαρχείο του 
Λουξεμβούργου.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_
22_4485_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Επίσκεψη της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας 
 
Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2022 
 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επισκεφτεί στις 14 
Ιουλίου τα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας, όπου θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τον 
Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας κ. Στέβο Πενταρόφσκι. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος θα 
συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4505/MEX_
22_4505_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_22_4485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_22_4485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4473/IP_22_4473_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4473/IP_22_4473_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_22_4485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4485/MEX_22_4485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4505/MEX_22_4505_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4505/MEX_22_4505_EN.pdf
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45. Το Ευρωβαρόμετρο καταγράφει τη σοβαρή ανησυχία των πολιτών και των επιχειρήσεων 
της ΕΕ για τη διαφθορά 
 
Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2022 
  
Η Επιτροπή δημοσίευσε το τελευταίο ειδικό Ευρωβαρόμετρο για τη διαφθορά, το οποίο 
αποτυπώνει τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των πολιτών, καθώς και το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 
σχετικά με τη στάση των επιχειρήσεων έναντι της διαφθοράς στην ΕΕ. Η διαφθορά εξακολουθεί 
να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες της ΕΕ: το 68% των πολιτών πιστεύει ότι η 
διαφθορά εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους. Όσον αφορά τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ, το 63% πιστεύει επίσης ότι η διαφθορά αποτελεί διαδεδομένο πρόβλημα 
στη χώρα τους.  
Το 37% όσων απάντησαν πιστεύουν ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
εφαρμόζονται αμερόληπτα και χωρίς κρυφές σκοπιμότητες. Το 34% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει 
ότι ο αριθμός των αποτελεσματικών διώξεων είναι επαρκής για την αποθάρρυνση των πρακτικών 
διαφθοράς και ότι οι προσπάθειες των εθνικών κυβερνήσεών τους για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς είναι αποτελεσματικές (31%). Τέλος, το 31% πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής διαφάνεια 
και έλεγχος της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων στη χώρα τους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4505/MEX_
22_4505_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί 8 δισ. ευρώ από την 11η συναλλαγή στο πλαίσιο του 
προγράμματος NextGenerationEU 
 
Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ομόλογα ύψους 8 δισ. ευρώ μέσω συναλλαγής δύο δόσεων στο 
πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU. Πρόκειται για την 11η κοινοπρακτική 
συναλλαγή στο πλαίσιο του NextGenerationEU και την 6η που πραγματοποιείται εντός του 2022. 
Η συναλλαγή συνίσταται σε ένα νέο επταετές ομόλογο ύψους 5 δισ. ευρώ που λήγει στις 4 
Δεκεμβρίου 2029 και σε μια έκδοση 3 δισ. ευρώ υφιστάμενου 20ετούς ομολόγου που λήγει στις 4 
Ιουλίου 2041. Παρά την επιδείνωση του περιβάλλοντος της αγοράς, συνεχίζει να υπάρχει έντονη 
ζήτηση των επενδυτών για τα ομόλογα της ΕΕ. Τα βιβλία εντολών αθροιστικά έχουν υπερβεί τα 
61 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει την ελκυστικότητα των ομολόγων NextGenerationEU για 
τους επενδυτές. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4505/MEX_
22_4505_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4466/IP_22_4
466_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2658
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2657
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4505/MEX_22_4505_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4505/MEX_22_4505_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4505/MEX_22_4505_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4505/MEX_22_4505_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4466
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4466/IP_22_4466_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4466/IP_22_4466_EN.pdf
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47. Έκθεση για το κράτος δικαίου 2022: Η Επιτροπή εκδίδει ειδικές συστάσεις για τα κράτη 
μέλη 

Luxemburg,  13 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου. Η έκθεση εντάσσεται στο 
πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία κατέδειξε περαιτέρω τη σημασία του 
σεβασμού των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. 
Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση των τάσεων στην ΕΕ στο σύνολό της, καθώς και 27 
κεφάλαια ανά χώρα τα οποία εξετάζουν τις εξελίξεις σε κάθε κράτος μέλος από τον Ιούλιο του 
2021. Η φετινή έκθεση περιέχει για πρώτη φορά ειδικές συστάσεις που απευθύνονται σε κάθε 
κράτος μέλος, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση 
της Ένωσης το 2021. Οι συστάσεις στοχεύουν να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τρέχουσες ή σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις και να εντοπίσουν πού απαιτούνται βελτιώσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4467/IP_22_44
67_EL.pdf 
 
2022 Rule of Law Report - Country Chapter Greece 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/21_1_194014_coun_chap_greece_en.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου — Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου — Συστάσεις 
Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου — Κεφάλαια ανά χώρα 
Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου — Περιλήψεις κεφαλαίων ανά χώρα και Συστάσεις  
Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου — Μεθοδολογία 
Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου — Ερωτηματολόγιο 
Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Η εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ευρωβαρόμετρο για τη διαφθορά που αποτυπώνει τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των πολιτών 
Ευρωβαρόμετρο για τη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

48. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία που προωθεί τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό 
της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα πολιτικής 2030: πορεία προς την ψηφιακή 
δεκαετία. Το πρόγραμμα θεσπίζει μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη 
των κοινών γενικών και ειδικών στόχων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
Ευρώπης που ορίζονται στην Ψηφιακή Πυξίδα 2030. Η ψηφιακή πυξίδα καλύπτει τον τομέα των 
δεξιοτήτων και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας, την ψηφιοποίηση 

https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4467/IP_22_4467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4467/IP_22_4467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/21_1_194014_coun_chap_greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2022-rule-law-report-rule-law-situation-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2022-rule-law-report-rule-law-situation-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-rule-law-report-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-rule-law-report-country-chapter-abstracts-and-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-rule-law-report-methodology_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-rule-law-report-input-member-states-template_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet-1_en
https://ec.europa.eu/info/files/eus-rule-law-toolbox-factsheet-1_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_4468
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2658
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2657
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el
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των επιχειρήσεων και των επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τον σεβασμό των 
ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών της ΕΕ κατά την επίτευξη των γενικών στόχων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4503/IP_22_45
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Πρόγραμμα πολιτικής: Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
Σελίδα γενικών πληροφοριών – Πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 
Ενημερωτικό δελτίο – Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
Ενημερωτικό δελτίο – Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές 
Κοινότητα της ψηφιακής δεκαετίας στο Futurium 
________________________________________________________________________________ 

49. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Αυστηρότεροι κανόνες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της 
ποιότητας του αίματος, των ιστών και των κυττάρων 

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022 

Με την πρόταση νέων κανόνων για την περαιτέρω αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας των 
ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, η Επιτροπή κάνει ένα ακόμα βήμα προς την οικοδόμηση μιας 
ισχυρής Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Με την πρόταση αυτή, οι πολίτες θα είναι περισσότερο 
ασφαλείς όταν δωρίζουν ή λαμβάνουν ζωτικής σημασίας ουσίες ανθρώπινης προέλευσης (SoHO), 
από αίμα έως ιστούς και κύτταρα, αλλά και μητρικό γάλα ή μικροβίωμα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4403/IP_22_44
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση κανονισμού για την ασφάλεια και την ποιότητα των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση για νέα νομοθεσία σχετικά με το αίμα, τους 
ιστούς και τα κύτταρα 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Υγειονομικής Περίθαλψης 
________________________________________________________________________________ 

50. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση νέας νομοθεσίας για το αίμα, τους 
ιστούς και τα κύτταρα 

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022 

Η πρόταση κανονισμού για την ασφάλεια και την ποιότητα των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης 
(SoHO) αποτελεί ένα ακόμη δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Θα προωθήσει τη 
συγκέντρωση πόρων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Φιλοδοξία της είναι οι ασθενείς σε 
ολόκληρη την ΕΕ να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζονται 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Θα διευκολύνει επίσης τη διασυνοριακή κυκλοφορία 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4503/IP_22_4503_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4503/IP_22_4503_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_4631
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719796
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-rights-and-principles-factsheet
https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4403/IP_22_4403_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4403/IP_22_4403_EL.pdf
https://health.ec.europa.eu/blood-tissues-cells-and-organs/overview/proposal-regulation-substances-human-origin_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_4404
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_4404
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.edqm.eu/en/
https://health.ec.europa.eu/blood-tissues-cells-and-organs/overview/proposal-regulation-substances-human-origin_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
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αυτών των κρίσιμων θεραπειών υγείας, καθώς και τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
αρχών δημόσιας υγείας και θα ενισχύσει την αλληλεγγύη, διασφαλίζοντας παράλληλα τα ίδια 
εναρμονισμένα πρότυπα υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας για όλους τις ουσίες 
ανθρώπινης προέλευσης (SoHO). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4404/QAN
DA_22_4404_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Αυστηρότεροι κανόνες για μεγαλύτερη ασφάλεια και 
ποιότητα του αίματος, των ιστών και των κυττάρων 
Πρόταση κανονισμού για την ασφάλεια και την ποιότητα των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης 
________________________________________________________________________________ 
 
51. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  
(πέμπτο τμήμα), της 14ης Ιουλίου 2022 (*) 
 

Luxembourg, 14 Ιουλίου 2022 
 

«Παράβαση κράτους μέλους – Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 – Συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων – Άρθρο 13 – Χρήση της προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης (ΠΟΠ) “φέτα” για τυρί που παράγεται στη Δανία και προορίζεται για εξαγωγή προς 
τρίτες χώρες – Άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ – Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας» 
 
Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση του Δικαστηρίου : 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262936&pageIndex=0&docla
ng=el&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=208205 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Κοινή δήλωση υποστήριξης της προσφυγής της Ουκρανίας ενώπιον του Διεθνούς 
Δικαστηρίου 
  

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού με 43 χώρες εταίρους, εξέδωσαν κοινή δήλωση υποστήριξης της 
προσφυγής της Ουκρανίας κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου 
δυνάμει της Σύμβασης του 1948 για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της 
γενοκτονίας: «Επαναλαμβάνουμε τη σημασία αυτής της δίκης και παροτρύνουμε εκ νέου τη 
Ρωσία να αναστείλει άμεσα τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην Ουκρανία, όπως διατάχθηκε 
από το Δικαστήριο με την απόφασή του της 16ης Μαρτίου 2022 για προσωρινά μέτρα. (...)  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_
22_4526_EN.pdf 
 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη δήλωση εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_4509/
STATEMENT_22_4509_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4404/QANDA_22_4404_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4404/QANDA_22_4404_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4403
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4403
https://health.ec.europa.eu/blood-tissues-cells-and-organs/overview/proposal-regulation-substances-human-origin_en
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=262936&pageIndex=0&doclang=el&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=208205&fbclid=IwAR1Te6mBc7RFMzopXewmmQ0tJ_CoW5ee68rI_raMBwOl7izT1ODATeIV784
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=262936&pageIndex=0&doclang=el&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=208205&fbclid=IwAR1Te6mBc7RFMzopXewmmQ0tJ_CoW5ee68rI_raMBwOl7izT1ODATeIV784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4509
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_4509/STATEMENT_22_4509_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_4509/STATEMENT_22_4509_EN.pdf
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53. Ανταγωνισμός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση του 2021 για την πολιτική 
ανταγωνισμού 
  
Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση του 2021 για την πολιτική ανταγωνισμού, στην 
οποία παρουσιάζονται οι βασικές εξελίξεις πολιτικής και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
αναλήφθηκαν πέρυσι, καθώς και μια σειρά μέτρων επιβολής. Το 2021 η Επιτροπή σημείωσε 
σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη συνολική επανεξέταση των βασικών κανονισμών, 
κατευθυντήριων γραμμών και ανακοινώσεων για τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια πολιτική ανταγωνισμού κατάλληλη για νέες προκλήσεις, στην οποία 
σκιαγραφείται ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού στην πορεία της Ευρώπης προς την 
ανάκαμψη, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και μια ανθεκτική ενιαία αγορά. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_
22_4526_EN.pdf 

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης (που είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) και το 
συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμα εδώ : 
https://ec.europa.eu/competition-policy/publications_en 

Σχετικό ενημερωτικό γράφημα είναι επίσης διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 
 
54. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χαρτογραφεί την έρευνα που χρηματοδότησε 
  
Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022 

Δημοσιοποιήθηκε μια νέα εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των ερευνητικών έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία. Η μελέτη με τίτλο «Χαρτογράφηση 
της έρευνας αιχμής του ΕΣΕ» περιλαμβάνει 30 ενημερωτικά δελτία που παρουσιάζουν την 
ποικιλομορφία της χρηματοδοτούμενης έρευνας, τους αναδυόμενους επιστημονικούς τομείς, τις 
νέες μεθόδους και τους διεπιστημονικούς δεσμούς μεταξύ των ερευνητικών προβλημάτων που 
εξετάζουν οι υπότροφοι του ΕΣΕ, καθώς και τα γεωγραφικά πρότυπα κατανομής των έργων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_
22_4526_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ : 
https://erc.europa.eu/news/mapping-ERC-frontier-research 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Εφαρμογή των κυρώσεων: Η Επιτροπή παρέχει πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων από τη Ρωσία 
  
Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022 

https://ec.europa.eu/competition-policy/policy/competition-policy-fit-new-challenges_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/policy/competition-policy-fit-new-challenges_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/publications_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/publications_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/2021_at_the_glance.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://erc.europa.eu/news/mapping-ERC-frontier-research
https://erc.europa.eu/news/mapping-ERC-frontier-research
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε περαιτέρω οδηγίες προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων από τη Ρωσία. Η δημοσίευση των οδηγιών εντάσσεται στην 
τακτική ανταλλαγή απόψεων σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των 
περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, τα οποία έχουν επιβληθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο ως 
απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι εν λόγω οδηγίες 
επιβεβαιώνουν ότι δεν επιτρέπεται βάσει των μέτρων της ΕΕ η οδική διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων, για τα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, από ρωσικούς μεταφορείς. Δεν ισχύει 
παρόμοια απαγόρευση για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, χωρίς ωστόσο να αναιρείται η 
υποχρέωση των κρατών μελών να διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_
22_4526_EN.pdf 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4507/IP_22_4
507_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις 
απόψεις τους επί των δεσμεύσεων που προσφέρθηκε να αναλάβει η Amazon όσον αφορά τα 
δεδομένα που προέρχονται από πωλητές στην πλατφόρμα αγορών της και την πρόσβαση στα 
προγράμματα Buy Box και Prime 
  
Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των 
δεσμεύσεων που έχει προσφερθεί να αναλάβει η Amazon για να αντιμετωπίσει προβλήματα 
ανταγωνισμού που συνδέονται με τη χρήση μη δημόσιων δεδομένων προερχόμενων από τους 
πωλητές στην πλατφόρμα αγορών της, καθώς και με πιθανή μεροληψία στην πρόσβαση των 
πωλητών στα προγράμματα Buy Box και Prime. 
Στις 17 Ιουλίου 2019 η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για να αξιολογήσει κατά 
πόσον η χρήση από την Amazon μη δημόσιων δεδομένων από τους ανεξάρτητους εμπόρους 
λιανικής που πωλούν προϊόντα στην πλατφόρμα αγορών της παραβιάζει τους κανόνες 
ανταγωνισμού της ΕΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή κίνησε δεύτερη έρευνα σχετικά με: i) το Buy Box 
της Amazon και ii) το πρόγραμμα Prime της Amazon. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_
22_4526_EN.pdf 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4522/IP_22_4
522_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027 
  
Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022 

https://ec.europa.eu/info/files/faqs-sanctions-russia-export-import-guidance_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4507/IP_22_4507_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4507/IP_22_4507_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202229/AT_40462_8414012_7971_3.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_4291
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40703/40703_67_4.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4522/IP_22_4522_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4522/IP_22_4522_EN.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την 
τροποποίηση του χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η 
Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων 
γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις.  
Στις 6 Ιανουαρίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση 
περιφερειακών ενισχύσεων κατά την περίοδο 2022-2027. Στις 16 Ιουνίου 2022 η Επιτροπή 
ενέκρινε τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης της Ελλάδας, τα οποία καθορίζουν τα εδάφη που 
είναι επιλέξιμα για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_
22_4526_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

58. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2022: Ο πόλεμος της Ρωσίας επιδεινώνει τις προοπτικές 

Βρυξέλλες,  14 Ιουλίου 2022 

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την 
οικονομία της ΕΕ, θέτοντας την σε τροχιά χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού 
σε σύγκριση με τις εαρινές προβλέψεις.  
Σύμφωνα με τις θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις του 2022, η οικονομία της ΕΕ θα 
σημειώσει ανάπτυξη 2,7 % το 2022 και 1,5 % το 2023. Ο ρυθμός ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να ανέλθει σε 2,6 % το 2022 και να υποχωρήσει σε 1,4 % το 2023. Ο ετήσιος μέσος 
πληθωρισμός προβλέπεται να κορυφωθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2022, στο 7,6 % στη 
ζώνη του ευρώ και στο 8,3 % στην ΕΕ, προτού υποχωρήσει το 2023 σε 4,0 % και 4,6 %, αντίστοιχα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4511/IP_22_45
11_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2022 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Τζεντιλόνι στο Twitter: @PaoloGentiloni 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά στο 00 800 67 89 10 11 ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
________________________________________________________________________________ 

59. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα, τη 
Μάλτα και τη Σλοβακία στο Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες 
για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Σλοβακία στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν παρέχουν και δεν εκμεταλλεύονται υπηρεσίες ζεύξης 
δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης κατάλληλα εξοπλισμένων αεροσκαφών που 
εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου που τελεί υπό την ευθύνη τους. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_42
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4526/MEX_22_4526_EN.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4511/IP_22_4511_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4511/IP_22_4511_EL.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast_en
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
http://europa.eu/contact/
https://european-union.europa.eu/contact-eu_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_el
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_el
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Η προθεσμία που είχαν οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για την εκμετάλλευση 
υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων έχει λήξει και η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου 
εμποδίζει ουσιαστικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, οι οποίοι ήταν επίσης 
υποχρεωμένοι να εξοπλιστούν με την τεχνολογία, να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης 
δεδομένων. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει τον Μάιο του 2020 και απέστειλε 
αιτιολογημένες γνώμες τον Ιούλιο του 2021. Δεδομένου ότι τα εν λόγω κράτη μέλη εξακολουθούν 
να παραβιάζουν τον κανονισμό, η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παραπέμψει τις υποθέσεις στο 
Δικαστήριο.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3764/IP_22_37
64_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κανονισμός για τη ζεύξη δεδομένων [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΚ) 29/2009] 
Βασικές αποφάσεις της δέσμης αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις του Ιουλίου 2022 
Ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει 
________________________________________________________________________________ 

60. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα (INFR(2019)2217) στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη ορθή μεταφορά της οδηγίας για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ), η 
οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διενεργήσουν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
ορισμένα μεγάλα έργα υποδομής. Η ελληνική νομοθεσία δεν εφαρμόζει, για παράδειγμα, τις 
διατάξεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα έργα που 
εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορίζει΄οτι η εν λόγω εξαίρεση μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατά περίπτωση 
εξέταση του έργου και μόνο αν το κράτος μέλος θεωρεί ότι η εφαρμογή της διαδικασίας για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα επηρέαζε αρνητικά τους σκοπούς άμυνας ή 
έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3886/IP_22_38
86_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Ιουλίου 2022, βλ. το πλήρες 
σημείωμα: Σχετικά με τη βάση δεδομένων για τις παραβάσεις. Για την ενωσιακή διαδικασία επί 
παραβάσει 
________________________________________________________________________________ 

61. Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ: Προάσπιση των δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και του κράτους δικαίου 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/INF_20_859
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_3440
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0029-20190729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3764/IP_22_3764_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3764/IP_22_3764_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0029-20190729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_22_3768
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=true&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282019%292217&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014L0052
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3886/IP_22_3886_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3886/IP_22_3886_EL.pdf
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
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Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια έκθεσή της για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
του δικαίου της ΕΕ. Η έκθεση περιγράφει τα μέτρα επιβολής που έλαβε η Επιτροπή το 2021 για 
να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών και των 
επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης την τακτική της δέσμη 
αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
Οι αποφάσεις επί παραβάσει θα πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο πλαίσιο του έργου της 
Επιτροπής για την προάσπιση των δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους 
δικαίου εντός της Ένωσης. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή παρουσίασε την τρίτη 
ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, όπου εξετάζονται οι κύριες τάσεις και εξελίξεις σε 
ολόκληρη την ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4145/IP_22_41
45_EL.pdf 
 

Greece : 2021 Annual Report on monitoring the application of EU law 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-
procedure/2021-annual-report-monitoring-application-eu-law/greece_el 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Σημείωμα σχετικά με τη δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης του Ιουλίου] 
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο 
Ιστότοπος σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο 
Ενημερωτικό δελτίο για την ΕΕ-27 και το Ηνωμένο Βασίλειο 
________________________________________________________________________________ 

62. Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 103 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_3768/INF_22_
3768_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. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4145/IP_22_4145_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4145/IP_22_4145_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure/2021-annual-report-monitoring-application-eu-law/greece_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure/2021-annual-report-monitoring-application-eu-law/greece_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_22_3768
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-annual-report-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure/2021-annual-report-monitoring-application-eu-law_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-monitoring-application-eu-law-2021-annual-report-eu-27-and-uk_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_3768/INF_22_3768_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_3768/INF_22_3768_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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63. Ουκρανία: Η ΕΕ παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος 
EU4Health 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Επιτροπής για την παροχή στήριξης στον τομέα 
της υγείας, η επίτροπος κ. Κυριακίδου επισκέφθηκε την Ουκρανία για να συναντήσει τον 
υπουργό Υγείας, κ. Βίκτορ Λιάσκο, να επισκεφθεί ένα ιατρικό κέντρο για παιδιά, καθώς και ένα 
κέντρο αποκατάστασης ασθενών. Με την ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή και η ουκρανική κυβέρνηση 
υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας με το πρόγραμμα EU4Health (Η ΕΕ για την 
υγεία). Η συμφωνία αυτή θα παρέχει στην Ουκρανία πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ στον 
τομέα της υγείας. Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στο σύστημα υγείας της Ουκρανίας να 
ανταποκριθεί στην κάλυψη των άμεσων αναγκών και θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη 
ανάκαμψη. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-
2027. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4490/IP_22_44
90_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
EU4Health | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 

64. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους έως 5,4 δισ. ευρώ από 15 
κράτη μέλη για ένα σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην αξιακή αλυσίδα 
της τεχνολογίας υδρογόνου 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα σημαντικό έργο 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) για τη στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της 
πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης στην αξιακή αλυσίδα της τεχνολογίας υδρογόνου. Το έργο, με 
την ονομασία «IPCEI Hy2Tech», εκπονήθηκε και κοινοποιήθηκε από δεκαπέντε κράτη μέλη: 
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Τσεχία και Φινλανδία. 
Τα κράτη μέλη θα παράσχουν δημόσια χρηματοδότηση ύψους έως και 5,4 δισ. ευρώ, η οποία 
αναμένεται να οδηγήσει σε ιδιωτικές επενδύσεις ύψους επιπλέον 8,8 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο 
αυτού του ΣΕΚΕΕ, 35 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, στις 
οποίες περιλαμβάνονται μικρομεσαίες («ΜΜΕ») και νεοφυείς επιχειρήσεις, θα συμμετάσχουν σε 
41 έργα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4544/IP_22_45
44_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_el
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4490/IP_22_4490_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4490/IP_22_4490_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu4health_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4544/IP_22_4544_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4544/IP_22_4544_EL.pdf
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65. Εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας: Η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για δέσμη 
μέτρων «συντήρησης και ευθυγράμμισης» 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κοινή πρόταση (ύπατου εκπροσώπου-Επιτροπής) για μια νέα 
δέσμη μέτρων με σκοπό τη διατήρηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των έξι 
ευρύτατων και πρωτοφανών δεσμών κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. 
Η σημερινή δέσμη μέτρων «διατήρησης και ευθυγράμμισης» αποσαφηνίζει ορισμένες διατάξεις 
με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους οικονομικούς φορείς και της επιβολής της 
νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Επίσης, ευθυγραμμίζει περαιτέρω τις κυρώσεις της ΕΕ με τις 
κυρώσεις των συμμάχων και των εταίρων μας, ιδίως της G7. Είναι σημαντικό ότι η δέσμη μέτρων 
επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να προστατεύσει την επισιτιστική ασφάλεια 
σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4548/IP_22_45
48_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και της 
Λευκορωσίας 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα 
________________________________________________________________________________ 
 
66. Ανακοινώθηκαν οι νικητές και οι νικήτριες των βραβείων συμμετοχής του κοινού στην 
έρευνα   
  
Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Τα φετινά βραβεία Συμμετοχής του Κοινού στην Έρευνα απονεμήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στους καθηγητές Mariska Kret, Alpa Shah και Jonathan Tennyson. Ο 
καθηγητής Artur Obłuski, από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, έλαβε ειδική μνεία κατόπιν 
διαδικτυακής ψηφοφορίας για το αγαπημένο ερευνητικό έργο του κοινού. Τα ονόματα των 
βραβευθέντων ανακοινώθηκαν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
EuroScience Open Forum, στο Λάιντεν της Ολλανδίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_
22_4545_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
67. Τελωνεία: Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία προσχώρησης της Ουκρανίας στις συμβάσεις 
περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης 
 
Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για πρόσκληση της Ουκρανίας να προσχωρήσει στις συμβάσεις 
περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης, ένα διεθνές πλαίσιο που εξασφαλίζει απλουστευμένες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4548/IP_22_4548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4548/IP_22_4548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_22_4545_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_22_4545_EN.pdf
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διαδικασίες για την τελωνειακή διαμετακόμιση εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών 
εταίρων. Χάρη στις εν λόγω συμβάσεις, τα εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται πολύ 
ευκολότερα μεταξύ της ΕΕ και των επτά λεγόμενων χωρών κοινής διαμετακόμισης (Νορβηγία, 
Ισλανδία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι 
απλουστευμένοι κανόνες, όπως οι αμοιβαία αναγνωρισμένες οικονομικές εγγυήσεις για την 
τελωνειακή διαμετακόμιση και οι λιγότεροι έλεγχοι συμβάλλουν στη μείωση του κόστους για τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ και των χωρών εταίρων, ενώ παράλληλα διευκολύνουν και ενισχύουν το 
εμπόριο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_
22_4545_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχέδια νομικών κειμένων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο : 
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/commission-sets-motion-process-ukraine-join-
common-transit-convention-and-convention-simplification-2022-07-15_en 
________________________________________________________________________________ 
 
68. Ο δήμος Κατερίνης ανάμεσα στους 20 νικητές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπαουχάους για τη 
στήριξη πρωτοποριακών έργων 
  
Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους 20 νικητές της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Νέου 
Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (NEB) για έργα που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία μικρών και 
μεσαίων δήμων για τη μεταμόρφωση συγκεκριμένων περιοχών. Τα έργα ενσωματώνουν τις αξίες 
του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους —βιωσιμότητα, αισθητική και ένταξη— σε έναν από τους 
τέσσερις τομείς δράσης, δηλαδή την ανακαίνιση κτιρίων και δημόσιων χώρων, τη διατήρηση και 
τον μετασχηματισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προσαρμογή και τη μετατροπή κτιρίων 
για εξασφάλιση οικονομικά προσιτής στέγης και την ανάπλαση αστικών ή αγροτικών χώρων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_
22_4545_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
69. Νέοι κανόνες της ΕΕ προετοιμάζουν το έδαφος για μεγαλύτερη χρήση οργανικών 
λιπασμάτων και λιπασμάτων που παράγονται από απόβλητα 
  
Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022 

Χάρη στον νέο κανονισμό της ΕΕ για τα προϊόντα λίπανσης που θα τεθεί σε εφαρμογή, νέοι 
κανόνες θα ενισχύσουν τον ρόλο της ενιαίας αγοράς, θα συμβάλουν στη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιπασμάτων, στον περιορισμό της επικινδυνότητάς τους για 
την ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα εισαγόμενα 
λιπάσματα. Τα λιπάσματα που παράγονται από οργανικά απόβλητα θα μπορούσαν να 
αντικαταστήσουν το 30% των ορυκτών λιπασμάτων. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα καταστήσουν 
σύντομα δυνατή την εμπορία στην ΕΕ περισσότερων οργανικών λιπασμάτων και λιπασμάτων που 
παράγονται από απόβλητα. Ο κανονισμός καλύπτει μια σειρά προϊόντων λίπανσης, όπως υλικά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_22_4545_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_22_4545_EN.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/commission-sets-motion-process-ukraine-join-common-transit-convention-and-convention-simplification-2022-07-15_el
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/commission-sets-motion-process-ukraine-join-common-transit-convention-and-convention-simplification-2022-07-15_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/commission-sets-motion-process-ukraine-join-common-transit-convention-and-convention-simplification-2022-07-15_en
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_22_4545_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_22_4545_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
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ασβέστωσης, βελτιωτικά εδάφους, ενισχυτικά φυτικής ανάπτυξης, βιοδιεγέρτες φυτών και 
μείγματα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη γεωργία, έναν από τους στόχους 
της Πράσινης Συμφωνίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_
22_4545_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για τα προϊόντα λίπανσης : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009 
την ιστοσελίδα για τα προϊόντα λίπανσης : 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/specific-chemicals_en 
και το σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο : https://ec.europa.eu/growth/news/new-eu-rules-
prepare-ground-more-use-organic-and-waste-based-fertilisers-2022-07-15_en 
________________________________________________________________________________ 

70. Η ΕΕ και το Αζερμπαϊτζάν ενισχύουν τις διμερείς τους σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας 

Βρυξέλλες,  18 Ιουλίου 2022 

Στο Μπακού, η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η επίτροπος Ενέργειας 
κ. Κάντρι Σίμσον συναντήθηκαν με τον πρόεδρο κ. Ιλχάμ Αλίγιεφ και τον υπουργό ενέργειας του 
Αζερμπαϊτζάν κ. Παρβίζ Σαχμπάζοβ με στόχο την ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν. Οι δύο πρόεδροι υπέγραψαν νέο μνημόνιο συμφωνίας για 
στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4550/IP_22_45
50_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Μνημόνιο συμφωνίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν 
Δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν προς τον Τύπο [θα είναι διαθέσιμη αργότερα]  
________________________________________________________________________________ 
 
71. Ξηρασία στην Ευρώπη τον Ιούλιο του 2022: Σχεδόν η μισή έκταση της ΕΕ σε κίνδυνο 
  
Βρυξέλλες,  18 Ιουλίου 2022 
 
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής δημοσίευσε έκθεσή του με τίτλο « Η ξηρασία στην 
Ευρώπη — Ιούλιος 2022», η οποία αξιολογεί την κατάσταση της ξηρασίας στην Ευρώπη βάσει του 
έργου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας. Σύμφωνα με την ανάλυση της εξέλιξης και 
των επιπτώσεων της παρατεταμένης ξηρασίας στην ΕΕ, ένα ανησυχητικά μεγάλο τμήμα της 
επικράτειας είναι επί του παρόντος εκτεθειμένο σε επίπεδο προειδοποίησης (το 46 % της ΕΕ) και 
συναγερμού (το 11 % της ΕΕ) για ξηρασία που συνδέονται με έλλειμμα υγρασίας του εδάφους, το 
οποίο μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των φυτών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_22_4545_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4545/MEX_22_4545_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/specific-chemicals_el
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/specific-chemicals_en
https://ec.europa.eu/growth/news/new-eu-rules-prepare-ground-more-use-organic-and-waste-based-fertilisers-2022-07-15_el
https://ec.europa.eu/growth/news/new-eu-rules-prepare-ground-more-use-organic-and-waste-based-fertilisers-2022-07-15_en
https://ec.europa.eu/growth/news/new-eu-rules-prepare-ground-more-use-organic-and-waste-based-fertilisers-2022-07-15_en
https://energy.ec.europa.eu/memorandum-understanding-mou-between-eu-and-azerbaijan_en
https://energy.ec.europa.eu/memorandum-understanding-mou-between-eu-and-azerbaijan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4550/IP_22_4550_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4550/IP_22_4550_EL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/eu-azerbaijan-mou-energy-strategic-partnership_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4583
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202207_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202207_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_
22_4593_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σχετικό άρθρο ή εγγραφείτε στο ενημερωτικό 
δελτίο του Κέντρου Γνώσεων για τη Διαχείριση Κινδύνων Καταστροφών.  
________________________________________________________________________________ 
 
72. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της «Ομάδας Ευρώπη» ανήλθε σε 70,2 δισ. ευρώ το 2021 
  
Βρυξέλλες,  18 Ιουλίου 2022 
  
Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ και των 27 κρατών μελών της προς τις χώρες εταίρους 
τους σε όλο κόσμο συνέχισε να αυξάνεται και διαμορφώθηκε στα 70,2 δισ. ευρώ το 2021. Το 
ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 4,3% σε ονομαστικούς όρους και αντιστοιχεί στο 0,49% 
του συλλογικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που 
δημοσίευσε η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο της «Ομάδας Ευρώπη» επιβεβαιώνουν έτσι 
τη θέση τους ως ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως, καθώς παρέχουν το 43 % της 
παγκόσμιας επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_
22_4593_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4532/IP_22_45
32_EN.pdf 
και στις ερωταπαντήσεις : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4533/QAN
DA_22_4533_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Ένωση Υγείας: Η HERA εξασφαλίζει πρόσθετες δόσεις εμβολίου για την αντιμετώπιση της 
συνεχιζόμενης έξαρσης της ευλογιάς των πιθήκων 
  
Βρυξέλλες,  18 Ιουλίου 2022 
  
Η HERA, η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της 
Επιτροπής, εξασφάλισε 54.530 δόσεις του εμβολίου 3ης γενιάς της εταιρείας Bavarian Nordic, 
αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό δόσεων που αγοράστηκαν για τα κράτη μέλη σε 163.620, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη έξαρση της ευλογιάς των πιθήκων. Οι 
παραδόσεις των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ εμβολίων κατά της ευλογιάς των πιθήκων θα 
συνεχιστούν τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στα κράτη 
μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_
22_4593_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_22_4593_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_22_4593_EN.pdf
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/events-news/newsletter
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/events-news/newsletter
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_22_4593_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_22_4593_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4532
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4532/IP_22_4532_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4532/IP_22_4532_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_4533
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4533/QANDA_22_4533_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4533/QANDA_22_4533_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-authority_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_22_4593_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_22_4593_EN.pdf
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74. Νέα σύμπραξη του Συμφώνου για τις δεξιότητες με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων 
  
Βρυξέλλες,  18 Ιουλίου 2022 
  
Με την υποστήριξη της Επιτροπής, ενώσεις της ΕΕ, εταιρείες, οργανισμοί, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, πανεπιστήμια, πάροχοι κατάρτισης και εθνικές ομοσπονδίες δημιούργησαν μια νέα 
σύμπραξη δεξιοτήτων στο ψηφιακό οικοσύστημα. Αυτή η νέα σύμπραξη θα καταστήσει δυνατή 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εργαζομένων και θα προσελκύσει 
περισσότερα άτομα στην ψηφιακή βιομηχανία. Η σύμπραξη θα βοηθήσει τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες θα συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα 
εστιάσει πρωτίστως στη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού των εταίρων του 
ψηφιακού τομέα. Ακολούθως, οι εταίροι θα αναπτύξουν κοινούς στόχους, για παράδειγμα όσον 
αφορά τον αριθμό των ατόμων που θα επανειδικευτούν, και θα παρακολουθούν τις μελλοντικές 
εξελίξεις όσον αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_
22_4593_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

75. Αμυντική βιομηχανία: Η ΕΕ ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μέσω κοινών 
προμηθειών με μέσο ύψους 500 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση πράξης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών 
προμηθειών (EDIRPA) για την περίοδο 2022-2024. Όπως ανακοινώθηκε στην κοινή ανακοίνωση 
του Μαΐου σχετικά με τα επενδυτικά κενά στον τομέα της άμυνας, η Επιτροπή υλοποιεί τη 
δέσμευσή της να δημιουργήσει ένα βραχυπρόθεσμο μέσο της ΕΕ για την ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανικών δυνατοτήτων μέσω κοινών προμηθειών από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το μέσο αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών και κρίσιμων αναγκών σε αμυντικά προϊόντα, οι οποίες 
προκύπτουν από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η Επιτροπή προτείνει τη δέσμευση 
500 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2022 έως το 2024. Το μέσο θα προσφέρει 
κίνητρα στα κράτη μέλη, σε πνεύμα αλληλεγγύης, να προβαίνουν σε κοινές προμήθειες, ενώ θα 
διευκολύνει την πρόσβαση όλων των κρατών μελών σε επειγόντως αναγκαία αμυντικά προϊόντα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4491/IP_22_44
91_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κείμενο της πρότασης κανονισμού 
Υλικό Τύπου σχετικά με τα επενδυτικά κενά στον τομέα της άμυνας και μέτρα για την 
αντιμετώπισή τους 
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τα επενδυτικά κενά στον τομέα της άμυνας 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1534&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_22_4593_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4593/MEX_22_4593_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022JC0024&qid=1658225057750&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022JC0024&qid=1658225057750&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4491/IP_22_4491_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4491/IP_22_4491_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-european-parliament-and-council-establishing-european-defence-industry-reinforcement-through-common-procurement-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/defence-investment-gaps-and-measures-address-them_en
https://ec.europa.eu/info/publications/defence-investment-gaps-and-measures-address-them_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/join_2022_24_2_en_act_part1_v3_1.pdf
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Ανακοίνωση σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ευρωπαϊκή άμυνα 
Ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα 
________________________________________________________________________________ 
 
76. Δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων για τις μεταρρυθμίσεις του τομέα της ενέργειας και 
της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδας στη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής 
προσαρμογής 
  
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2022 

Η Γενική Διεύθυνση ECFIN δημοσίευσε δύο επιστημονικά έγγραφα σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις 
του τομέα της ενέργειας και της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδα στη διάρκεια των 
προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Oι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των ελληνικών προγραμμάτων 
προσαρμογής κατά την περίοδο 2010-2018.  
 
Τα επιστημονικά έγγραφα:  
Μεταρρυθμίσεις του τομέα της ενέργειας της Ελλάδας στη διάρκεια των προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής  
Μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδας στη διάρκεια των προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής 
________________________________________________________________________________ 
 
77. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή υπογράφει νέα σύμβαση κοινής προμήθειας ενός 
φαρμακοθεραπευτικού μέσου κατά της νόσου COVID-19 
  
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2022 

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της 
Επιτροπής υπέγραψε νέα σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας με τη φαρμακευτική εταιρεία 
Gilead για την προμήθεια του Veklury® (ρεμδεσιβίρης), μιας αντιιικής θεραπείας για ασθενείς με 
COVID-19. Πρόκειται για τη δεύτερη σύμβαση-πλαίσιο για το συγκεκριμένο φαρμακοθεραπευτικό 
μέσο, καθώς η πρώτη έληξε τον Απρίλιο του 2022. Συνολικά, 22 κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες 
χώρες συμμετέχουν στην κοινή προμήθεια της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να 
αγοράσουν έως 2.250.000 φιαλίδια. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_
22_4612_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση 
επαρκούς εφοδιασμού με ιατρικά αντίμετρα με στόχο τη στήριξη της αντιμετώπισης του 
κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-
response/public-health_el 
________________________________________________________________________________ 
 
78. Πρώτες διακυβερνητικές διασκέψεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία για έναρξη 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
  

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/stronger-european-defence_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/3f437fba-d6d4-4098-82ca-82345f0c0b6e_en?filename=dp166_en_0.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/3f437fba-d6d4-4098-82ca-82345f0c0b6e_en?filename=dp166_en_0.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/97fb3144-72fb-4ec6-aeef-f35edfdf4292_en?filename=dp167_en.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/97fb3144-72fb-4ec6-aeef-f35edfdf4292_en?filename=dp167_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-authority_el
https://www.gilead.com/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el
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Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2022  

Λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες οι πρώτες διακυβερνητικές διασκέψεις για την έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Οι διακυβερνητικές 
διασκέψεις σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας, κρίσιμης φάσης της διαδικασίας προσχώρησης 
της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από τις διασκέψεις, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθύνθηκε στον Τύπο. Από πλευράς ΕΕ, 
στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Πετρ Λίπαβσκι εξ ονόματος της τσεχικής 
Προεδρίας, με τη συμμετοχή του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ και 
του Επιτρόπου Γειτονίας και Διεύρυνσης κ. Όλιβερ Βάρχεϊ. Της αντιπροσωπείας της Αλβανίας 
ηγείται ο Πρωθυπουργός κ. Έντι Ράμα, ενώ της αντιπροσωπείας της Βόρειας Μακεδονίας ηγείται 
ο Πρωθυπουργός κ. Ντιμίταρ Κοβατσέφσκι. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_
22_4612_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης· Σχέσεις ΕΕ- Δυτικών 
Βαλκανίων· Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Αλβανίας και τις σχέσεις ΕΕ-Βόρειας 
Μακεδονίας.  
________________________________________________________________________________ 
 
79. Η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα 
  
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2022  

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στο 
πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου τομέα. 
Οι δημόσιες αρχές μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για έργα που θα ωφελήσουν 
περιοχές δίκαιης μετάβασης. Η στήριξη μέσω επιχορηγήσεων συμπληρώνεται από δάνειο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η στήριξη μπορεί 
να ανέλθει στο 25% του δανείου της ΕΤΕπ, μειώνοντας σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση για 
τους δικαιούχους και αυξάνοντας την ελκυστικότητα των επενδύσεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_
22_4612_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_el 
________________________________________________________________________________ 
 
80. Βιώσιμη κατανάλωση: Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πρώτες εκθέσεις προόδου στο πλαίσιο 
της Δέσμευσης για την Πράσινη Κατανάλωση 
  
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2022  

Ένα χρόνο αφού εγκαινιάστηκε η Δέσμευση για την Πράσινη Κατανάλωση, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημοσιεύει τις πρώτες εκθέσεις προόδου των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτή. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-228787
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/97d72adb-6eb5-4fda-b176-0b07350c1232_en?filename=10.06.2022-eu_accession_process_clusters_0.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/97e732cc-69ce-44a2-80fb-36fcd4fce41f_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/97e732cc-69ce-44a2-80fb-36fcd4fce41f_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/a8e26bbb-ada8-4b61-ba63-ccfce93103e8_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/031b4b4e-1039-4510-a498-91a629c3d44f_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/031b4b4e-1039-4510-a498-91a629c3d44f_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=pslf;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1935
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_el
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-policy/sustainable-consumption-pledge_en
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Η εν λόγω πρωτοβουλία παροτρύνει τις εταιρείες να αναλάβουν εθελοντική δέσμευση για την 
περαιτέρω στήριξη της βιώσιμης κατανάλωσης, πέραν των απαιτήσεων που επιτάσσει ο νόμος. 
Διάφορες εταιρείες, όπως οι Ceconomy, Colruyt Group, Décathlon, Engie, Erste Group, LEGO, 
L'Oréal, Phillips και Renewd υπέβαλαν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδό τους στις βασικές 
δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν. Ορισμένες από τις πρακτικές που εισήγαγαν είναι η αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού και η ενίσχυση της 
προβολής των βιώσιμων προϊόντων από τους λιανεμπόρους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_
22_4612_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στη 
Δέσμευση για τη Βιώσιμη Κατανάλωση είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα.  
________________________________________________________________________________ 

81. ΕΕ-Κίνα: Η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας αποτελεί κοινή ευθύνη 

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2022 

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο αντιπρόεδρος κ. Λίου Χε άσκησαν 
την προεδρία του 9ου οικονομικού και εμπορικού διαλόγου (στο εξής: HED) υψηλού επιπέδου 
ΕΕ-Κίνας. Η επίτροπος κ. Μαρέιντ Μαγκίνες συμμετείχε επίσης στις ανταλλαγές απόψεων, ιδίως 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ο διάλογος HED επικεντρώθηκε στις παγκόσμιες 
οικονομικές προκλήσεις, στις διαταραχές των αλυσίδων εφοδιασμού που προκλήθηκαν από τη 
νόσο COVID-19 και στις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων στις 
αγορές των τροφίμων, της ενέργειας και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα μέρη συζήτησαν 
επίσης για τις ανησυχίες σχετικά με το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και για την 
ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ΕΕ και η Κίνα 
συμφώνησαν να διοργανώσουν τον επόμενο διάλογο HED το 2023. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4547/IP_22_45
47_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας 
Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας 2022 
________________________________________________________________________________ 

82. Αμυντική βιομηχανία: Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την επένδυση σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ με 
στόχο τη στήριξη 61 έργων βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για τη χορήγηση συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 
σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ με στόχο τη στήριξη 61 συνεργατικών έργων έρευνας και ανάπτυξης στον 
τομέα της άμυνας που επιλέχθηκαν μετά τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-policy/sustainable-consumption-pledge_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4547/IP_22_4547_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4547/IP_22_4547_EL.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2214
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Με τις προτάσεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, το ΕΤΑ θα στηρίξει έργα αμυντικών 
δυνατοτήτων υψηλού επιπέδου, όπως η επόμενη γενιά μαχητικών αεροσκαφών, αρμάτων μάχης 
και πλοίων, καθώς και κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες, όπως το στρατιωτικό υπολογιστικό νέφος, 
η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί, και τα αντίμετρα στο διάστημα, τον κυβερνοχώρο ή τον 
ιατρικό τομέα. Θα ηγηθεί επίσης ανατρεπτικών τεχνολογιών, ιδίως στον τομέα των κβαντικών 
τεχνολογιών και των νέων υλικών, και θα αξιοποιήσει τις υποσχόμενες ΜΜΕ και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4595/IP_22_45
95_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επισκόπηση επιλεγμένων προτάσεων, Ιούλιος 2022 
Ενημερωτικό δελτίο ΕΤΑ, Ιούνιος 2021 
Πρόγραμμα εργασίας 2022 του ΕΤΑ 
Μαγνητοσκόπηση από την ενημερωτική ημερίδα του 2022 του ΕΤΑ, 30 Ιουνίου 2022 
Ιστότοπος της ΓΔ DEFIS – Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία 
________________________________________________________________________________ 

83. Εξοικονόμηση αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα: Η Επιτροπή προτείνει σχέδιο μείωσης της 
ζήτησης αερίου προκειμένου να προετοιμαστεί η ΕΕ για περικοπές του εφοδιασμού 

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κίνδυνο νέων περικοπών του εφοδιασμού με αέριο από τη 
Ρωσία, λόγω της επιλογής του Κρεμλίνου να χρησιμοποιεί τις εξαγωγές αερίου ως όπλο. Σχεδόν 
τα μισά από τα κράτη μέλη έχουν ήδη πληγεί από μειωμένες παραδόσεις.  Με την ανάληψη 
δράσης τώρα, η Ευρώπη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο και το κόστος σε περίπτωση νέας ή 
πλήρους διακοπής του εφοδιασμού με αέριο, και να ενισχύσει έτσι την ενεργειακή ανθεκτικότητά 
της.   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4608/IP_22_46
08_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σημείωμα Ε&Α 
Ανακοίνωση 
Παράρτημα 
Κανονισμός 
Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Εξοικονόμηση αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό σχέδιο μείωσης της ζήτησης αερίου 
Ενημερωτικό δελτίο: Στήριξη των πόλεων για την εξοικονόμηση ενέργειας 
________________________________________________________________________________ 

84. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ «Εξοικονόμηση αερίου για έναν 
ασφαλή χειμώνα»   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4595/IP_22_4595_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4595/IP_22_4595_EL.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/calls-proposals/european-defence-fund-2021-calls-proposals-results_el
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/european-defence-fund-edf_el
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/factsheet-edf-calls-2022_el
https://webcast.ec.europa.eu/european-defence-fund-2022-info-day
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/index_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4608/IP_22_4608_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4608/IP_22_4608_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_4609
https://energy.ec.europa.eu/communication-save-gas-safe-winter_en
https://energy.ec.europa.eu/annex-communication-save-gas-safe-winter_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-coordinated-demand-reduction-measures-gas_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_4610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_4611
https://ec.europa.eu/info/files/saving-energy-safe-winter_en


07  ΙΟΥΛΙΟΣ  2022 - 47 
 

Βρυξέλλες,  20 Ιουλίου 2022 

1. Τι περιέχει το σχέδιο της ΕΕ «Εξοικονόμηση αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα»  
Το σχέδιο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει με συντονισμένο 
τρόπο περαιτέρω πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού με αέριο από τη Ρωσία, ενόψει των 
επικείμενων χειμερινών περιόδων. Η ανακοίνωση με τίτλο «Εξοικονόμηση αερίου για έναν 
ασφαλή χειμώνα» περιγράφει την κατάσταση της αγοράς, τα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο 
της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, καθώς και τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο των συνθηκών στενότητας που επικρατούν 
στην αγορά και της συνεχιζόμενης χρήσης του εφοδιασμού με αέριο ως όπλου, η ανακοίνωση 
εντοπίζει πιθανή αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε περίπτωση πλήρους διακοπής 
του εφοδιασμού από τη Ρωσία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4609/QAN
DA_22_4609_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου — Εξοικονόμηση αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα 
Ενημερωτικό δελτίο — Εξοικονόμηση αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα 
Ενημερωτικό δελτίο — Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο μείωσης της ζήτησης αερίου 
Ενημερωτικό δελτίο — Στήριξη των πόλεων για την εξοικονόμηση ενέργειας 
________________________________________________________________________________ 
 
85. Μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη 
διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης μεταφοράς οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο   
  
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2022 
 
Η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη 
των μέτρων που έλαβαν για τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο (οι 
αποκαλούμενες «παραβάσεις λόγω μη κοινοποίησης»).   
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_
22_4628_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
86. Έργα ανάπλασης του κέντρου της Κοζάνης θα στηριχθούν από το Νέο Ευρωπαϊκό 
Μπάουχαους 
 
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2022 
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοίνωσε τα 18 έργα συμμετοχής 
των πολιτών, τα οποία επελέγησαν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας 
του ΕΙΤ για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. Τα έργα που προτάθηκαν από πολίτες και τα οποία 
φιλοδοξούν να βρουν τοπικές λύσεις σε τοπικά προβλήματα, θα ενταχθούν στο μεγαλύτερο 
σύστημα καινοτομίας στην Ευρώπη, ενώ το καθένα θα λάβει από 15.000 ως 45.000 ευρώ. Με τα 
χρήματα αυτά θα στηριχθεί η δοκιμή τους και η εφαρμογή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4609/QANDA_22_4609_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4609/QANDA_22_4609_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_4610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_4611
https://ec.europa.eu/info/files/saving-energy-safe-winter_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_22_4628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_22_4628_EN.pdf
https://eit.europa.eu/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_
22_4628_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΙΤ και τα στοιχεία για τα 
επιλεγμένα έργα.  
________________________________________________________________________________ 
 
87. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο κρίσης 
 
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε αρχικά στις 23 Μαρτίου 2022 για τη στήριξη της οικονομίας στο 
πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η τροπολογία συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων 
ετοιμότητας για τον χειμώνα, η οποία εγκρίθηκε. Ειδικότερα, η σημερινή τροποποίηση επεκτείνει 
το προσωρινό πλαίσιο κρίσης προβλέποντας i) μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ii) μέτρα για τη διευκόλυνση της απανθρακοποίησης των 
βιομηχανικών διαδικασιών, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_
22_4628_EN.pdf 
 
Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4622/IP_22_46
22_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το REPowerEU μπορείτε να βρείτε εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3131/IP_22_31
31_EL.pdf 
και σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ετοιμότητα για τον χειμώνα εδώ: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4608/IP_22_46
08_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Εγκρίθηκαν έκτακτα μέτρα στήριξης των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που 
πλήττονται λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2022 
  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων που 
πρότεινε η Επιτροπή στις 13 Απριλίου για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, η δραστηριότητα των οποίων έχει διαταραχθεί σοβαρά λόγω της ρωσικής 
επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Η νομοθετική τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) τίθεται σε ισχύ αύριο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_22_4628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_22_4628_EN.pdf
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-community-announces-new-european-bauhaus-citizen-engagement-projects
https://eit.europa.eu/sites/default/files/citizen_engagement_factsheet_july.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/citizen_engagement_factsheet_july.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_22_4628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_22_4628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4622/IP_22_4622_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4622/IP_22_4622_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3131/IP_22_3131_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3131/IP_22_3131_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4608/IP_22_4608_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4608/IP_22_4608_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32014R0508
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32014R0508
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_
22_4665_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
89. Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει δυνατότητες ευελιξίας για τη συνέχιση διασυνοριακών και 
διακρατικών προγραμμάτων 
  
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2022 
  
Η Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει σε ποσοστό 100 % τα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας με την Ουκρανία και τη Μολδαβία για να συμβάλει στην υλοποίηση των έργων που 
έχουν διακοπεί λόγω της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Από την έναρξη 
του πολέμου στην Ουκρανία, τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_
22_4665_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
90. Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη: ένα νέο πρόγραμμα κινητικότητας για καλλιτέχνες και 
επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα 
 
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2022 
  
Η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με το Ινστιτούτο Goethe για την εκτέλεση, την προσεχή τριετία, 
ενός προϋπολογισμού ύψους 21 εκατ. ευρώ, ο οποίος προορίζεται για την κινητικότητα 
καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα. Με βάση τις εμπειρίες και τις συστάσεις 
του πιλοτικού προγράμματος i-Portunus που υλοποιήθηκε μεταξύ 2018 και 2022, η νέα δράση «Ο 
πολιτισμός κινεί την Ευρώπη» θα προσφέρει επιχορηγήσεις σε μεμονωμένους καλλιτέχνες, σε 
πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς υποδοχής απ’ όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς 
τομείς που καλύπτονται από το σκέλος «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».  
Σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνονται η μουσική, η αρχιτεκτονική, οι παραστατικές τέχνες, το 
ντιζάιν, η λογοτεχνία και η πολιτιστική κληρονομιά των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_
22_4665_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://culture.ec.europa.eu/news/culture-
moves-europe-commission-rolls-out-new-eu21-million-mobility-scheme-for-artists-and-cultural-
professionals 
________________________________________________________________________________ 
 
91. Πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία: Η Επιτροπή κινεί τέσσερις νέες διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου 
 
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2022 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/cross-border-cooperation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
https://www.i-portunus.eu/
https://culturemoves.eu/
https://culturemoves.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
https://culture.ec.europa.eu/news/culture-moves-europe-commission-rolls-out-new-eu21-million-mobility-scheme-for-artists-and-cultural-professionals
https://culture.ec.europa.eu/news/culture-moves-europe-commission-rolls-out-new-eu21-million-mobility-scheme-for-artists-and-cultural-professionals
https://culture.ec.europa.eu/news/culture-moves-europe-commission-rolls-out-new-eu21-million-mobility-scheme-for-artists-and-cultural-professionals
https://culture.ec.europa.eu/news/culture-moves-europe-commission-rolls-out-new-eu21-million-mobility-scheme-for-artists-and-cultural-professionals
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τέσσερις νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου 
Βασιλείου για μη συμμόρφωση με σημαντικά τμήματα του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / 
Βόρεια Ιρλανδία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις 
επιστολές. Μετά την παρέλευσή τους, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει περαιτέρω μέτρα. Παρά 
τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 27 κρατών μελών της ΕΕ και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν το έπραξε. Επί πάνω από ένα έτος, σε πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας, η 
Επιτροπή απείχε από την εκκίνηση ορισμένων διαδικασιών επί παραβάσει, ώστε να 
δημιουργήσει χώρο για την αναζήτηση κοινών λύσεων μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_
22_4665_EN.pdf 
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4663/IP_22_4
663_EN.pdf 
Σχετικές ερωταπαντήσεις έχουν επίσης δημοσιευτεί στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_4664/QAN
DA_22_4664_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
92. Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αλυσίδας 
εφοδιασμού από κοινού με τις ΗΠΑ και άλλους παγκόσμιους εταίρους 
  
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2022 
  
Εξ ονόματος της ΕΕ, η Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον Επίτροπο κ. Μπρετόν, υπέγραψε 
δήλωση, μαζί με τις ΗΠΑ και ακόμη 16 παγκόσμιους εταίρους, σύμφωνα με την οποία θα 
εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παγκόσμιας αλυσίδας 
εφοδιασμού.  
Στην κοινή δήλωση επισημαίνονται τέσσερις αρχές που θα κατευθύνουν τις εργασίες στα 
ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο: βελτίωση της διαφάνειας και της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων για την καλύτερη πρόβλεψη των σημείων 
συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού, διαφοροποίηση και αύξηση των παγκόσμιων 
ικανοτήτων όσον αφορά τα υλικά και τις εισροές, αντιμετώπιση των τρωτών σημείων και 
καλύτερη διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς 
και προώθηση δίκαιων και βιώσιμων πρακτικών κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_
22_4665_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

93. Η Επιτροπή προτείνει προσωρινή βραχυπρόθεσμη παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες της 
γεωργικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της παραγωγής σιτηρών 

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4663/IP_22_4663_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4663/IP_22_4663_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_4664
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_4664/QANDA_22_4664_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_4664/QANDA_22_4664_EN.pdf
https://www.state.gov/supply-chain-ministerial-joint-statement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4665/MEX_22_4665_EN.pdf
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Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει προσωρινή βραχυπρόθεσμη 
παρέκκλιση από τους κανόνες για την αμειψισπορά και τη διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων 
σε αρόσιμη γη. Ο αντίκτυπος αυτού του μέτρου θα εξαρτηθεί από την επιλογή που θα κάνουν τα 
κράτη μέλη και οι γεωργοί, αλλά θα μεγιστοποιήσει την παραγωγική ικανότητα της ΕΕ όσον 
αφορά τα σιτηρά που προορίζονται για τρόφιμα. Εκτιμάται ότι θα επανέλθουν στην παραγωγή 
1,5 εκατ. εκτάρια σε σύγκριση με σήμερα. Κάθε τόνος σιτηρών που παράγεται στην ΕΕ θα 
συμβάλει στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως. 
Η πρόταση της Επιτροπής θα αποσταλεί στα κράτη μέλη της ΕΕ πριν από την επίσημη έγκρισή της. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4668/IP_22_46
68_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και για τη στήριξη των 
γεωργών και των καταναλωτών της ΕΕ 
Έκθεση του Ιουλίου για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές 
________________________________________________________________________________ 

94. Πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα: 33,4 εκατ. ευρώ για το 
πρόγραμμα δράσης 2022 

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2022 για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, 
ύψους 33,4 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4666/IP_22_46
66_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
Στήριξη Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
________________________________________________________________________________ 
 
95. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς και η Επίτροπος Σίμσον θα παραστούν στην 
έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ενέργειας 
  
Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2022 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, και η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον θα εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα 
παρουσιάσουν στους υπουργούς τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου για την 
εξοικονόμηση αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα, που περιλαμβάνει ένα νέο νομοθετικό εργαλείο 
και ένα ευρωπαϊκό σχέδιο μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου, προκειμένου να μειωθεί η 
κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά 15% έως την επόμενη άνοιξη.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4668/IP_22_4668_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4668/IP_22_4668_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
https://agriculture.ec.europa.eu/news/european-commission-publishes-its-latest-short-term-outlook-eu-agricultural-markets-amidst-global-2022-07-07_el
https://ec.europa.eu/info/publications/turkish-cypriot-community-aid-programme-financing-decision_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4666/IP_22_4666_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4666/IP_22_4666_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/turkish-cypriot-community-aid-programme-financing-decision_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_el
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4608
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4704/MEX_
22_4704_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
96. Προστασία δεδομένων: η έκθεση της Επιτροπής δείχνει υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των προσώπων που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες 
  
Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2022  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία 
της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της επιβολής 
του νόμου. Η έκθεση επισημαίνει ότι η οδηγία διασφαλίζει εναρμονισμένο και υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες και 
παρέχει ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και τις δικαστικές αρχές. Δείχνει επίσης ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της 
ασφάλειας στην ανταλλαγή δεδομένων διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την 
καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4704/MEX_
22_4704_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
97. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή παρατείνει την ισοδυναμία και την επάρκεια 
των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών των ΗΠΑ 
 
Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2022  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο νέες αποφάσεις για τη χορήγηση στις αρμόδιες αρχές των 
ΗΠΑ ισοδυναμίας και επάρκειας στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου για έξι ακόμη έτη. Οι 
αποφάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την καλή συνεργασία στον τομέα του ελέγχου μεταξύ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) και του Συμβουλίου Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών 
Δημοσίου Ενδιαφέροντος (PCAOB) με τις αρχές της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι αποφάσεις αυτές 
αντικατοπτρίζουν τον στόχο της επίτευξης πλήρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον τομέα αυτό. Οι 
αποφάσεις αυτές θα επιτρέψουν στους εποπτικούς φορείς ελέγχου της ΕΕ να συνεχίσουν να 
συνεργάζονται με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ όσον αφορά την εποπτεία του ελεγκτικού 
έργου, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τους ελέγχους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4704/MEX_
22_4704_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.  
________________________________________________________________________________ 

98. Η ΕΕ κερδίζει την υπόθεση του ΠΟΕ κατά των πρακτικών διακρίσεων της Τουρκίας για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα 

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4704/MEX_22_4704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4704/MEX_22_4704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-first-report-application-and-fhttps:/ec.europa.eu/info/files/communication-first-report-application-and-functioning-data-protection-law-enforcement-directive-eu-2016-680-led_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4704/MEX_22_4704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4704/MEX_22_4704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4704/MEX_22_4704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4704/MEX_22_4704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/audit-directive-2006-43-ec/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
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Η ΕΕ χαιρετίζει τη δευτεροβάθμια διαιτητική απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ) στην προσφυγή που άσκησε η ΕΕ κατά της Τουρκίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η 
δευτεροβάθμια αυτή απόφαση επιβεβαιώνει την απόφαση της ειδικής ομάδας και επισημαίνει 
ότι το μέτρο τοπικής παραγωγής εισάγει διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών φαρμακευτικών 
προϊόντων, καθώς δεν αποτελεί μορφή δημόσιων συμβάσεων για φαρμακευτικά προϊόντα και 
δεν έχει σχεδιαστεί με σκοπό την επίτευξη στόχων δημόσιας υγείας ούτε τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με νομοθεσία που απαιτεί από την Τουρκία να εξασφαλίζει προσβάσιμη, 
αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη για τον πληθυσμό της.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4670/IP_22_46
70_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δευτεροβάθμια διαιτητική απόφαση του ΠΟΕ 
Έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ που προσαρτάται στο δικόγραφο προσφυγής της Τουρκίας 
Συμφωνημένες δευτεροβάθμιες διαδικασίες διαιτησίας ΕΕ-Τουρκίας 
Παρατηρήσεις της ΕΕ και άλλα έγγραφα της υπόθεσης 
MPIA 
Η επίλυση διαφορών με λίγα λόγια 
________________________________________________________________________________ 

99. 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον: Η ΕΕ σκοπεύει να μετρήσει την πρόοδο όσον 
αφορά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας 

Βρυξέλλες,  26 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή παρουσίασε έναν κατάλογο πρωταρχικών δεικτών για την παρακολούθηση της 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα έως το 2030, 
καθώς και του μακροπρόθεσμου οράματος του 2050 για «ευημερία, εντός των ορίων του 
πλανήτη». Ως αποτέλεσμα των εντατικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με τα 
κράτη μέλη, το νέο πλαίσιο παρακολούθησης βάσει του 8ου προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ενημέρωση των Ευρωπαίων 
σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4667/IP_22_46
67_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με ένα πλαίσιο παρακολούθησης για το 8ο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον  
Ιστότοπος του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 
8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
Έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με ένα πλαίσιο παρακολούθησης με πρωταρχικούς δείκτες για το 
8ο ΠΔΠ 
Έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με την προτεινόμενη προσέγγιση και αρχιτεκτονική για το 
πλαίσιο παρακολούθησης του 8ου ΠΔΠ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4670/IP_22_4670_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4670/IP_22_4670_EL.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/583ARB25.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/583-12.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/583-10.pdf&Open=True
https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/dispute-settlement/wto-dispute-settlement/wto-disputes-cases-involving-eu/wtds583-turkey-certain-measures-concerning-production-importation-and-marketing-pharmaceutical_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/wto-multi-party-interim-appeal-arrangement-gets-operational-2020-08-03_en
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4667/IP_22_4667_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4667/IP_22_4667_EL.pdf
https://environment.ec.europa.eu/publications/monitoring-framework-8th-environment-action-programme_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/monitoring-framework-8th-environment-action-programme_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/environment-action-programme-2030_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32022D0591
https://environment.ec.europa.eu/system/files/2021-07/Explanatory%20Note%208EAP%20Indicators.pdf
https://environment.ec.europa.eu/system/files/2021-07/Explanatory%20Note%208EAP%20Indicators.pdf
https://environment.ec.europa.eu/system/files/2021-02/210217%20Consultative%20paper%208EAP%20monitoring%20final%20for%20publication.pdf
https://environment.ec.europa.eu/system/files/2021-02/210217%20Consultative%20paper%208EAP%20monitoring%20final%20for%20publication.pdf
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100. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την πολιτική συμφωνία σχετικά με 
τον κανονισμό του Συμβουλίου για συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου 
 
Βρυξέλλες,  26 Ιουλίου 2022 

Η ΕΕ έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση της απειλής πλήρους διακοπής του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τον Πούτιν. Χαιρετίζω θερμά την έγκριση από το Συμβούλιο 
του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού 
αερίου. 
Η πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο σε χρόνο ρεκόρ, με βάση την πρόταση 
της Επιτροπής «Εξοικονόμηση αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα» που υποβλήθηκε την 
περασμένη εβδομάδα, θα εξασφαλίσει την ομαλή και συντονισμένη μείωση της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τον επόμενο 
χειμώνα. Συμπληρώνει όλα τα άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του 
σχεδίου REPowerEU, ιδίως για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_4725/
STATEMENT_22_4725_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
101. Προστασία των καταναλωτών: Κατόπιν δράσης της ΕΕ, η διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών 
Wish δεσμεύεται να αυξήσει τη διαφάνεια των τιμών, ώστε να συμμορφώνεται με τους 
κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές 
  
Βρυξέλλες,  26 Ιουλίου 2022 

Μετά από διάλογο με την ολλανδική αρχή για τους καταναλωτές και τις αγορές (ACM), σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών αρχών προστασίας 
των καταναλωτών (CPC), η διεθνής διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών Wish συμφώνησε να 
αυξήσει τη διαφάνεια των τιμών, ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης των εμπορικών πρακτικών των 
διαδικτυακών πλατφορμών από τις αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ, εντοπίστηκαν 
ορισμένες ανησυχίες σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. 
Προέκυψαν επίσης ανησυχίες στο πλαίσιο του συντονισμένου ελέγχου του CPC ή της «σάρωσης» 
διαφημίσεων που σχετίζονται με τον κορονοϊό σε διαδικτυακές πλατφόρμες το 2020.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4724/MEX_
22_4724_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιβολή της προστασίας των καταναλωτών είναι 
διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-
complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/market-places-and-digital-
services_el,  
καθώς και στο σχετικό δελτίο Τύπου της ACM : https://www.acm.nl/en/publications/following-
acm-actions-wish-bans-fake-discounts-and-blocks-personalized-pricing 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_4725/STATEMENT_22_4725_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_4725/STATEMENT_22_4725_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_el#---5
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_el#---5
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4724/MEX_22_4724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4724/MEX_22_4724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/market-places-and-digital-services_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/market-places-and-digital-services_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/market-places-and-digital-services_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/market-places-and-digital-services_el
https://www.acm.nl/en/publications/following-acm-actions-wish-bans-fake-discounts-and-blocks-personalized-pricing
https://www.acm.nl/en/publications/following-acm-actions-wish-bans-fake-discounts-and-blocks-personalized-pricing
https://www.acm.nl/en/publications/following-acm-actions-wish-bans-fake-discounts-and-blocks-personalized-pricing
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Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δεσμεύσεις της Wish για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας των προϊόντων στη σχετική ιστοσελίδα για τη Δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-
requirements/product-safety/product-safety-pledge_el 
________________________________________________________________________________ 
 
102. Η ΕΤΕπ εγκρίνει χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ προς την Ουκρανία ύψους 1,59 δισ. ευρώ 
με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
  
Βρυξέλλες,  26 Ιουλίου 2022 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε χρηματοδοτική 
στήριξη ύψους 1,59 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν το έλλειμμα 
χρηματοδότησης των υποδομών και οι επείγουσες ανάγκες της χώρας. Ο ρωσικός πόλεμος στην 
Ουκρανία έχει καταστροφικές επιπτώσεις στον πληθυσμό, τις υποδομές και την οικονομία της 
χώρας. Λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η 
Ουκρανία, θα διατεθεί άμεσα ποσό ύψους 1,05 δισ. ευρώ. Το εν λόγω σχέδιο συνδρομής 
εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης της ΕΤΕπ όσον αφορά την αλληλεγγύη στην Ουκρανία, που 
εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο συνδρομής καλύπτεται από 
την εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης και συμπληρώνει την 
άμεση χρηματοδοτική στήριξη ύψους 668 εκατ. ευρώ που παρείχε η ΕΤΕπ στην Ουκρανία στις 
αρχές Μαρτίου 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4724/MEX_
22_4724_EN.pdf 
 
Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4705/IP_22_4
705_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
103. Έκθεση της ΕΕ σημειώνει τα σημαντικά μέτρα που έχει λάβει η Ουκρανία για την 
εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων 
  
Βρυξέλλες,  26 Ιουλίου 2022 

Ενόψει του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε την ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης όσον 
αφορά την Ουκρανία. Η έκθεση περιγράφει την εφαρμογή από την Ουκρανία των 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και καλύπτει την περίοδο 
από την τελευταία έκθεση που δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως την έναρξη της 
στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Κατά την περίοδο που καλύπτει η 
έκθεση, διαπιστώνεται ότι η Ουκρανία κλονίστηκε από τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της 
Ρωσίας, τη σύγκρουση στα ανατολικά και την πανδημία του κορονοϊού. Η έκθεση επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι η Ουκρανία συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στη σύνδεση και την περαιτέρω 
ενοποίηση με την ΕΕ, και ότι, παρά τις προκλήσεις αυτές, οι βασικές μεταρρυθμίσεις έχουν 
αποκτήσει νέα δυναμική.  
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_el
https://www.eib.org/en/press/all/2022-115-eib-board-approves-eur-668-million-immediate-financial-support-to-ukraine
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4724/MEX_22_4724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4724/MEX_22_4724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4705
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4705/IP_22_4705_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4705/IP_22_4705_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/calendar/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-staff-working-document-%E2%80%93-2021-association-implementation-report-ukraine_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-staff-working-document-%E2%80%93-2021-association-implementation-report-ukraine_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A22014A0529%2801%29
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4724/MEX_
22_4724_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4706/IP_22_4
706_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

104. Erasmus+: 44 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για διασυνοριακή και διεπιστημονική συνεργασία 

Βρυξέλλες,  27 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2022 για 
την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»: με προϋπολογισμό ρεκόρ 272 εκατ. ευρώ από το 
Erasmus+, 16 υφιστάμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη, ενώ 
τέσσερις νέες συμμαχίες θα ξεκινήσουν τη συνεργασία τους. Μαζί με τις 24 συμμαχίες που 
επιλέχθηκαν το 2020, συνολικά 44 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν πλέον 340 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πρωτεύουσες και απομακρυσμένες περιφέρειες 31 
χωρών. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
ολόκληρη την Ευρώπη που συνεργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας προς όφελος των σπουδαστών, των εκπαιδευτών και της κοινωνίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4702/IP_22_47
02_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873270/annex-selected-
european-universities-2022-call-updated.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 

105. Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022: παρά τη συνολική πρόοδο, οι 
ψηφιακές δεξιότητες, οι ΜΜΕ και τα δίκτυα 5G υστερούν 

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας 2022 (DESI), ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη 
της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, τα κράτη μέλη σημείωσαν 
πρόοδο στις προσπάθειές τους για ψηφιοποίηση, η κάλυψη ωστόσο των κενών στις ψηφιακές 
δεξιότητες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ και την ανάπτυξη προηγμένων δικτύων 5G 
εξακολουθεί να τους προξενεί δυσκολίες. Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με 
περίπου 127 δισ. ευρώ που προορίζονται για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον ψηφιακό 
τομέα, προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για την επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4724/MEX_22_4724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4724/MEX_22_4724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4706/IP_22_4706_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4706/IP_22_4706_EN.pdf
https://education.ec.europa.eu/news/44-european-universities-to-cooperate-across-borders-and-disciplines
https://education.ec.europa.eu/el/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4702/IP_22_4702_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4702/IP_22_4702_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873270/annex-selected-european-universities-2022-call-updated.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873270/annex-selected-european-universities-2022-call-updated.pdf
https://education.ec.europa.eu/el/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://education.ec.europa.eu/document/factsheet-
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4560/IP_22_45
60_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις & απαντήσεις - Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022 
Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
Επιδόσεις των επιμέρους κρατών μελών 
Σημείωση σχετικά με τη μεθοδολογία   
2022 PREDICT study in ICT and R&D  
________________________________________________________________________________ 

106. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022 

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2022 

Τι είναι ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, και τι μετρά;   
Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) είναι μια ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ στον 
τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα προφίλ των χωρών, τα 
οποία βοηθούν τα κράτη μέλη να εντοπίζουν τομείς για δράσεις προτεραιότητας, καθώς και 
θεματικά κεφάλαια που παρέχουν ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ στους εξής τέσσερις κύριους τομείς 
πολιτικής: ανθρώπινο κεφάλαιο, συνδεσιμότητα, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και 
ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι ανά χώρα εκθέσεις του DESI παρέχουν αξιολόγηση 
των εθνικών ψηφιακών πολιτικών και επισκόπηση των ψηφιακών επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4561/QAN
DA_22_4561_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου - Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022: παρά τη συνολική πρόοδο, οι 
ψηφιακές δεξιότητες, οι ΜΜΕ και τα δίκτυα 5G υστερούν 
Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
Επιδόσεις των επιμέρους κρατών μελών 
Σημείωση σχετικά με τη μεθοδολογία   
2022 PREDICT study in ICT and R&D  
________________________________________________________________________________ 

107. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA υπογράφει σύμβαση κοινής προμήθειας για το εμβόλιο 
κατά της πανδημικής γρίπης 

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά μέσου της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας του εμβολίου 
Adjupanrix κατά της πανδημικής γρίπης με τη φαρμακευτική εταιρεία GSK. Τα 12 κράτη μέλη και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4560/IP_22_4560_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4560/IP_22_4560_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_4561
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/753189
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88557
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/predict_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/9773
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4561/QANDA_22_4561_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4561/QANDA_22_4561_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4560
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/9773
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88557
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/predict_en
https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-authority_el
https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-authority_el
https://www.gsk.com/en-gb/home/
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οι άλλες χώρες που συμμετέχουν στη σύμβαση κοινής προμήθειας μπορούν να αγοράσουν, αν 
χρειαστεί, έως 85.000.000 δόσεις εμβολίου σε περίπτωση πανδημίας γρίπης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4363/IP_22_43
63_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας προμηθειών και εξοπλισμού 
Κοινή προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων 
________________________________________________________________________________ 
 
108. Υποδομές μεταφορών: Η Επιτροπή τροποποιεί την πρόταση για το ΔΕΔ-Μ ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις υποδομές 
  
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2022 

Η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της του Δεκεμβρίου 2021, που εξετάζεται επί του 
παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για την αναθεώρηση του 
κανονισμού για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (κανονισμός ΔΕΔ-Μ). Ο επιθετικός πόλεμος 
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει επαναπροσδιορίσει το γεωπολιτικό τοπίο. Οι επιπτώσεις του 
πολέμου στις παγκόσμιες αγορές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την επισιτιστική ασφάλεια 
κατέδειξαν πόσο κρίσιμες είναι, περισσότερο από ποτέ, οι καλύτερες συνδέσεις με τις γειτονικές 
χώρες εταίρους της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4763/MEX_
22_4763_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://transport.ec.europa.eu/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impacts-
infrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_en 
________________________________________________________________________________ 
 
109. Νέα έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων: Η ΕΕ αντισταθμίζει τη 
δραματική μείωση των εισαγωγών ουκρανικού αραβοσίτου και αυξάνει τις εξαγωγές 
αγροδιατροφικών προϊόντων στην Αφρική 
  
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2022 
 
Τα τελευταία στοιχεία της ΕΕ για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων που δημοσιεύθηκαν  
δείχνουν ότι η συνολική αξία του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθε σε 31,4 
δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2022, ποσό αυξημένο κατά 14% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021. 
Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ μειώθηκαν κατά 5,4%, κυρίως λόγω της μείωσης των 
εξαγωγών προς τη Ρωσία (-26%) και την Κίνα (-11%). Η αξία των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων 
της ΕΕ ανήλθε σε 13,5 δισ. ευρώ (1,2% χαμηλότερα απ’ ό,τι τον Μάρτιο), με αποτέλεσμα το 
εμπορικό ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων να ανέλθει στα 4,4 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 
2022. Πρόκειται για μηνιαία μείωση 16%. Συνολικά, οι εμπορικές ροές από τον Ιανουάριο έως τον 
Απρίλιο του 2022 είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4363/IP_22_4363_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4363/IP_22_4363_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/ensuring-availability-supplies-and-equipment_el
https://health.ec.europa.eu/other-pages/basic-page/joint-procurement-medical-countermeasures_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM%3A2021%3A812%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4763/MEX_22_4763_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4763/MEX_22_4763_EN.pdf
https://transport.ec.europa.eu/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impacts-infrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_el
https://transport.ec.europa.eu/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impacts-infrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_en
https://transport.ec.europa.eu/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impacts-infrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_en
https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/cd59f824-92a1-4583-a4cd-e0800c5f710e_en?filename=monitoring-agri-food-trade_apr2022_en.pdf
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προηγούμενου έτους, με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 10% και τις εισαγωγές να αυξάνονται 
κατά 28% λόγω των υψηλών παγκόσμιων τιμών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4763/MEX_
22_4763_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ : https://agriculture.ec.europa.eu/news/notable-
developments-eu-agri-food-trade-amid-global-uncertainties-2022-07-28_en 

ενώ περισσότερες πληροφορίες γενικά για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ είναι 
διαθέσιμες εδώ :  https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-
international-policy-analysis_el 
________________________________________________________________________________ 
 
110. NextGenerationEU: Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση επανεξέτασης σχετικά με την εφαρμογή του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) που αποτελεί τον πυρήνα του 
NextGenerationEU. Δεκαοκτώ μήνες μετά τη θέσπισή του ΜΑΑ, η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει 
ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή του μηχανισμού και ότι το φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των κρατών μελών βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η 
έκθεση παραθέτει πολυάριθμα παραδείγματα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που 
χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ στα 25 εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που έχουν 
εγκριθεί μέχρι στιγμής. Τα παραδείγματα αυτά παρουσιάζουν συγκεκριμένα μέτρα που 
συμβάλλουν στους έξι πυλώνες πολιτικής του κανονισμού ΜΑΑ. Όλα τα σχέδια υπερβαίνουν τον 
στόχο του 37% για το κλίμα, με ορισμένα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πάνω από το ήμισυ των 
κονδυλίων για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Συνολικά, οι δαπάνες για το κλίμα ανέρχονται 
σε περίπου 40% και οι δαπάνες για τον ψηφιακό τομέα στο 26% περίπου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_
22_4784_EN.pdf 
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο στην εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα :  
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=el 
________________________________________________________________________________ 

 
111. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις ισοδυναμίας για το 
Ομάν, το Περού και τις Φιλιππίνες 
 
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2022 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4763/MEX_22_4763_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4763/MEX_22_4763_EN.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/news/notable-developments-eu-agri-food-trade-amid-global-uncertainties-2022-07-28_el
https://agriculture.ec.europa.eu/news/notable-developments-eu-agri-food-trade-amid-global-uncertainties-2022-07-28_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/notable-developments-eu-agri-food-trade-amid-global-uncertainties-2022-07-28_en
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-review-report_el
https://ec.europa.eu/info/files/recovery-and-resilience-facility-review-report_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_22_4784_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_22_4784_EN.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=el
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=el


07  ΙΟΥΛΙΟΣ  2022 - 60 
 

Η Επιτροπή εξέδωσε τρεις νέες αποφάσεις ισοδυναμίας που πιστοποιούν ότι τα πιστοποιητικά 
COVID-19 που εκδίδονται από το Ομάν, το Περού και τις Φιλιππίνες είναι ισοδύναμα με το 
ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι τρεις χώρες θα συνδεθούν με το σύστημα 
της ΕΕ και η ΕΕ θα αποδέχεται τα πιστοποιητικά COVID που εκδίδουν οι εν λόγω χώρες υπό τους 
ίδιους όρους που ισχύουν για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι 
κάτοχοι πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από το Ομάν, το Περού και τις Φιλιππίνες θα 
μπορούν να τα χρησιμοποιούν υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους ψηφιακού 
πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι τρεις αυτές χώρες συμφώνησαν να αποδέχονται το 
ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ για τους υπηκόους της ΕΕ που εισέρχονται στις χώρες 
αυτές. Με αυτές τις νέες αποφάσεις, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα θα συνδεθούν με το 
σύστημα της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_
22_4784_EN.pdf 
 
Όλες οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-
covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_en 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι διαθέσιμες 
στον ειδικό ιστότοπο : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-
covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el 
________________________________________________________________________________ 

 
112. Βιώσιμη κινητικότητα: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με μια πρωτοβουλία για 
τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις μεταφορές 
  
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2022 
  
Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια νέα πρωτοβουλία που θα διευκολύνει 
τη μέτρηση και τη σύγκριση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. 
Η κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών από τις μεταφορές («CountEmissions 
EU») θα συμβάλει στον συνεπή και ομοιόμορφο υπολογισμό των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις μεταφορές και την εφοδιαστική από πόρτα σε πόρτα, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς, τον κλάδο ή τη χώρα εκμετάλλευσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_
22_4784_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
113. Παγκόσμια Ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων 2022: Χρήση και κατάχρηση της 
τεχνολογίας 
 
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2022 
  
Στις 30 Ιουλίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Οι γυναίκες και τα 
νεαρά κορίτσια αποτελούν το 75% του συνόλου των θυμάτων στην ΕΕ, ενώ το 93% των θυμάτων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_22_4784_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_22_4784_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_el
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_en
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/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_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/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82-CountEmissions-EU_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_22_4784_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_22_4784_EN.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/endht/index.html
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πέφτουν θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Τα παιδιά αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν το ένα τέταρτο των θυμάτων. Η τεχνολογία επιτρέπει στους εγκληματίες να 
δραστηριοποιούνται πέραν των συνόρων και των δικαιοδοσιών και να αποφεύγουν ευκολότερα 
τον εντοπισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της εμπορίας ανθρώπων 
το 2022 θα επικεντρωθεί στον ρόλο της τεχνολογίας τόσο ως παράγοντα διευκόλυνσης όσο και 
ως μέσου πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων. Σε επίπεδο ΕΕ, προτείναμε και ξεκινήσαμε να 
εφαρμόζουμε το κοινό σχέδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι της εμπορίας ανθρώπων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_
22_4784_EN.pdf 
Κοινή δήλωση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 
Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) και της Συντονίστριας δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι διαθέσιμη εδώ : https://home-affairs.ec.europa.eu/news/world-
day-against-trafficking-persons-2022-07-29_en 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-
trafficking/together-against-trafficking-human-beings_en 
________________________________________________________________________________  

https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Anti-Trafficking%20Plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_22_4784_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_22_4784_EN.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/news/world-day-against-trafficking-persons-2022-07-29_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/news/world-day-against-trafficking-persons-2022-07-29_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/news/world-day-against-trafficking-persons-2022-07-29_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings_el
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings_en
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