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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ τίθεται σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

2. Το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας αυξάνεται δύο φορές ταχύτερα 
στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας. 
 

3. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την αύξηση του ελληνικού προγράμματος 
επιστρεπτέων προκαταβολών κατά 1,5 δισ. ευρώ. 
 

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των Ελλήνων 
χοιροτρόφων και μελισσοκόμων. 
 

5. Πλαστικά μίας χρήσης. Απαγόρευση χρήσης 10 πλαστικών προϊόντων. 
 

6. Η ΕΕ παρέχει άμεση βοήθεια για να βοηθήσει την Κύπρο να περιορίσει τις καταστροφικές 
δασικές πυρκαγιές. 
 

7. Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: 65 εταιρείες και ενώσεις υπογράφουν τον 
κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για υπεύθυνες πρακτικές στον τομέα των επιχειρήσεων 
τροφίμων και της εμπορίας. 
 

8. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως το πιο 
σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. 
 

9. Πυρκαγιές: Η ΕΕ κινητοποίησε βοήθεια για την Κύπρο. 
 

10. Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για να καταστεί το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα της ΕΕ πιο βιώσιμο και προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων 
ομολόγων. 
 

11. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κανονισμός για τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα. 
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12. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2021: το άνοιγμα της οικονομίας δίνει ώθηση στην 
ανάκαμψη. 
 

13. Ενδιάμεση αξιολόγηση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία:  
Σημαντική η συνεισφορά της ΕΕ για τη διαβίωση των Σύριων και άλλων πληθυσμών που 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις στην περιοχή. 
 

14. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην 
Ελλάδα. 
 

15. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ύψους 1,2 δισ. ευρώ της Κύπρου. 
 

16. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Κύπρου, ύψους 1,2 δισ. ευρώ. 
 

17. Δήλωση της προέδρου von der Leyen σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
της Κύπρου. 
 

18. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση ισοδυναμίας για τα 
ελβετικά πιστοποιητικά. 
 

19. Εκπαίδευση: Ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. 
 

20. Πρόστιμο 875 εκατ. ευρώ σε αυτοκινητοβιομηχανίες για καρτέλ που περιόριζε τον 
ανταγωνισμό στις τεχνολογίες μείωσης των καυσαερίων. 
 

21. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική 
αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών. 
 

22. Η Δημοκρατία της Σενεγάλης και η «Ομάδα Ευρώπη» καταλήγουν σε συμφωνία για την 
κατασκευή μονάδας παραγωγής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και άλλων ενδημικών 
νόσων. 
 

23. Erasmus+ και European Solidarity Corps 2021-2027: Νέα γενιά προγραμμάτων 
κινητικότητας νέων και αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

24. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκθεση σχετικά με τη νόσο COVID-19 στα 
παιδιά και τον ρόλο του σχολικού περιβάλλοντος στη μετάδοση της νόσου. 
 

25. COVID-19: Η ΕΕ αποστέλλει 200.000 εμβόλια στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. 
 

26. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την εκστρατεία «CharactHer» για την ενδυνάμωση όλων των 
ταλέντων στους κλάδους του κινηματογράφου και των μέσων ενημέρωσης. 
 

27. Φορολογία: ιστορική παγκόσμια συμφωνία για τη διασφάλιση δικαιότερης φορολογίας 
των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
 

28. Πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό της σύμβασης του Aarhus: Η Επιτροπή 
χαιρετίζει τον δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον. 
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29. Η ΕΕ εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα «Women TechEU» για να θέσει τις γυναίκες στην 
πρώτη γραμμή της υπερπροηγμένης τεχνολογίας. 
 

30. Η ΕΕ και η Ουκρανία δρομολογούν στρατηγική εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες. 
 

31. Το νέο έγγραφο καθοδήγησης της ΕΕ βοηθά τις επιχειρήσεις να καταπολεμήσουν την 
αναγκαστική εργασία στις αλυσίδες εφοδιασμού. 
 

32. Πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό της σύμβασης του Aarhus: Η Επιτροπή 
χαιρετίζει τον δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον. 
 

33. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει τον μετασχηματισμό της οικονομίας 
και της κοινωνίας της ΕΕ για την εκπλήρωση των κλιματικών φιλοδοξιών. 
 

34. Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα. 
 

35. Θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία κατά της Ουγγαρίας και της 
Πολωνίας για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. 
 

36. Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

37. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Πολωνίας, της 14ης Ιουλίου. 
 

38. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει νέα στρατηγική για την προστασία 
και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ. 
 

39. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: νέα στρατηγική της ΕΕ για τα 
δάση με ορίζοντα το 2030. 
 

40. Η ΕΕ κινεί διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον του ΠΟΕ κατά των δημόσιων 
συμβάσεων που εισάγουν διακρίσεις εκ μέρους των ρωσικών κρατικών επιχειρήσεων. 
 

41. Ψηφιακή κυριαρχία: Η Επιτροπή συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις 
τεχνολογίες βιομηχανικού υπολογιστικού νέφους. 
 

42. Πέντε ταινίες που έχουν λάβει στήριξη από το πρόγραμμα MEDIA βραβεύτηκαν στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. 
 

43. Δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων του δημόσιου 
τομέα και των εφαρμογών του για φορητές συσκευές. 
 

44. Το κράτος δικαίου κατά το 2021: Η έκθεση της ΕΕ δείχνει ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις 
στα κράτη μέλη αλλά επισημαίνει και σοβαρές ανησυχίες. 
 

45. Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου — Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

46. Κορoνοϊός: η Επιτροπή ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας με 120 εκατ. ευρώ για 11 
νέα έργα με στόχο την αντιμετώπιση του ιού και των παραλλαγών του. 
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47. REACT-EU: Επιπλέον κονδύλια ύψους 336 εκατ. ευρώ σε τέσσερα κράτη μέλη για μια 
δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα. 
 

48. Εμβόλια για όλον τον κόσμο: Η «Ομάδα Ευρώπη» θα μοιραστεί πάνω από 200 
εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 με χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδηματικού επιπέδου μέχρι το τέλος του 2021. 
 

49. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή απλουστεύει τους κανόνες για τις ενισχύσεις που 
συνδυάζονται με στήριξη της ΕΕ και θεσπίζει νέες δυνατότητες για την εφαρμογή μέτρων 
ενισχύσεων που στηρίζουν τη διττή μετάβαση και την ανάκαμψη από την πανδημία του 
κορονοϊού. 
 

50. Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για το 2020: Προστασία των συμφωνηθέντων κανόνων και 
των κοινών μας αξιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
 

51. Δασικές πυρκαγιές στη Σαρδηνία: Η ΕΕ κινητοποιεί άμεση βοήθεια προς την Ιταλία. 
 

52. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ενίσχυση ύψους 110 εκατ. ευρώ για την 
αντιστάθμιση της ζημίας που υπέστη ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού. 
 

53. Η πρωτοβουλία «No More Ransom» που βοήθησε 6 εκατομμύρια θύματα να ανακτήσουν 
τα δεδομένα τους κλείνει 5 χρόνια και αποκτά νέο ιστότοπο για ταχύτερη βοήθεια. 
 

54. Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών: Η μοναξιά στην ΕΕ έχει διπλασιαστεί από τότε που 
ξεκίνησε η πανδημία. 
 

55. Η ΕΕ επενδύει 122 εκατ. ευρώ σε καινοτόμα έργα για την απανθρακοποίηση της 
οικονομίας. 
 

56. Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 12 κρατών μελών για τη μη μεταφορά 
κανόνων της ΕΕ που απαγορεύουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. 
 

57. Εμβόλια κατά του κορονοϊού: Δημοσιεύεται διαδραστικός χάρτης με τις ικανότητες 
παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ. 
 

58. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινοπραξίας από τις Masdar, Taaleri 
Energia, Kyoto και Autohellas. 
 

59. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό. 
 

60. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη εφημερίδων, περιοδικών, περιφερειακών παρόχων υπηρεσιών μέσων 
ενημέρωσης και ραδιοφωνικών σταθμών που επλήγησαν από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

61. Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση για την προμήθεια θεραπευτικού μέσου με 
μονοκλωνικά αντισώματα. 
 

62. Κυβερνοασφάλεια: Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να δημιουργήσουν υποδομή 
κβαντικής επικοινωνίας. 
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63. InvestEU: Η Επιτροπή διορίζει Επιτροπή Επενδύσεων. 
 

64. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική συμφωνία εταιρικής σχέσης 
ύψους 21 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. 
 

65. Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θωράκιση μελλοντικών 
έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής. 
 

66. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γκαμπριέλ στην υπουργική σύνοδο της G20 για 
τον πολιτισμό. 
 

67. Παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό: οι διαδικτυακές πλατφόρμες λαμβάνουν νέα μέτρα 
και καλούν περισσότερους φορείς να προσχωρήσουν στον κώδικα δεοντολογίας. 
 

68. Παγκόσμια σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση: καίρια συνεισφορά της «Ομάδας 
Ευρώπη» στην Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση ύψους 1,7 δισ. ευρώ. 
 

69. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά: Δήλωση της Προέδρου φον 
ντερ Λάιεν, της Αντιπροέδρου Γιούροβα και της Επιτρόπου Ντάλι. 
 

70. Κορονοϊός: Η ΕΕ στηρίζει τη μεταφορά βασικών εφοδίων στα κράτη μέλη. 
________________________________________________________________________________ 
 
1. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ τίθεται σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2021 

Τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Αυτό σημαίνει 
ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ θα μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν και να επαληθεύουν 
τα ψηφιακά τους πιστοποιητικά COVID σε ολόκληρη την ΕΕ. 21 κράτη μέλη, καθώς και η 
Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν είχαν ήδη αρχίσει να εκδίδουν τα πιστοποιητικά πριν 
από τη σημερινή προθεσμία, ενώ πέντε χώρες της ΕΕ ξεκινούν 1η Ιουλίου 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3343/IP_21_33
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις (επικαιροποίηση) 
Νέο υλικό βίντεο 
Βίντεο για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ 
Re-open EU 
________________________________________________________________________________ 

2. Το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας αυξάνεται δύο φορές ταχύτερα 
στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας 

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2021 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3343/IP_21_3343_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3343/IP_21_3343_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_21_2793
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_2781
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206104
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-203050
https://reopen.europa.eu/el/
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Η δέκατη επέτειος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας συνοδεύεται από μια 
εντυπωσιακή αύξηση του διμερούς εμπορίου σε ποσοστό άνω του 50 %, ξεπερνώντας τα 110 δισ. 
ευρώ. Το εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 46 % από το 2010 έως το 2020, σχεδόν δύο φορές 
ταχύτερα από το εμπόριο της ΕΕ με χώρες που δεν έχουν συνάψει εμπορική συμφωνία με αυτήν. 
Η αύξηση του διμερούς εμπορίου αγαθών και επενδύσεων είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη 
ζήτηση για εξειδικευμένες διασυνοριακές υπηρεσίες. Το εμπόριο υπηρεσιών σημείωσε 
σημαντική αύξηση κατά 86 % το 2019 σε σύγκριση με το 2010, φθάνοντας τα 20 δισ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3261/IP_21_32
61_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Δημοκρατίας της Κορέας  
Σύνοδος της επιτροπής εμπορίου (Απρίλιος 2021)  
Βίντεο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Δημοκρατία της Κορέας με τον εορτασμό της 10ετούς 
επετείου της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 
Διαδικτυακή πύλη Access2Markets: ενημερωτικό δελτίο για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Κορέας 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την αύξηση του ελληνικού προγράμματος 
επιστρεπτέων προκαταβολών κατά 1,5 δισ. ευρώ 
 
Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος 
επιστρεπτέων προκαταβολών για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του 
κορονοϊού συνάδει με το προσωρινό πλαίσιο.  
Η Επιτροπή ενέκρινε το αρχικό καθεστώς τον Απρίλιο του 2020 (SA.56815) και τις μετέπειτα 
τροποποιήσεις του τον Ιούλιο του 2020 (SA.58047), τον Νοέμβριο του 2020 (SA.59069) και τον 
Δεκέμβριο του 2020 (SA.59900).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3383/MEX_
21_3383_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.62081 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των Ελλήνων 
χοιροτρόφων και μελισσοκόμων 
 
Βρυξέλλες,  2 Ιουλίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3261/IP_21_3261_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3261/IP_21_3261_EL.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2267&title=EU-Republic-of-Korea-agreement-ensured-resilient-trade-despite-pandemic
https://eeas.europa.eu/delegations/south-korea/100109/what-does-10-years-eu-korea-fta-mean-meet-business-leaders-find-out-long-ver_en
https://eeas.europa.eu/delegations/south-korea/100109/what-does-10-years-eu-korea-fta-mean-meet-business-leaders-find-out-long-ver_en
https://circabc.europa.eu/rest/download/1dcc5cb6-75aa-442e-872d-11911adad11e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_611
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56815
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1442
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58047
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/mex_20_2252
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/mex_20_2519
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59900
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3383/MEX_21_3383_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3383/MEX_21_3383_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
χοιροτρόφων και των εκτροφέων της αυτόχθονης φυλής μαύρου χοίρου, καθώς και των 
μελισσοκόμων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού.  
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με 
το καθεστώς, η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Η στήριξη θα 
αντισταθμίσει μερικώς την απώλεια εισοδήματος την οποία υπέστησαν οι δικαιούχοι λόγω της 
έξαρσης του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων που αναγκάστηκε να εφαρμόσει η 
ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3437/MEX_2
1_3437_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.63570 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 

5. Πλαστικά μίας χρήσης. Απαγόρευση χρήσης 10 πλαστικών προϊόντων  

Ιωάννινα, 2 Ιουλίου 2021 
 
Τίθεται σε ισχύ στην ΕΛΛΑΔΑ από το Σάββατο 3 Ιουλίου σύμφωνα με την νομοθεσία που 
ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2020 
Η ΕΕ καταπολεμά τα 10 πλαστικά είδη μίας χρήσης που βρίσκονται συνήθως στις παραλίες της 
Ευρώπης και προωθεί βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 
Βασική νομοθεσία: Οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης 
Έναρξη ισχύος: 2 Ιουλίου 2019 
Σχετικές προτεραιότητες της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης (SUP) χρησιμοποιούνται μία φορά, ή για μικρό χρονικό 
διάστημα, πριν απορριφθούν. Οι επιπτώσεις αυτών των πλαστικών απορριμμάτων στο 
περιβάλλον και την υγεία μας υφίστανται σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να καταστούν 
ιδιαίτερα σημαντικές. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι πιο πιθανό να καταλήξουν στις 
θάλασσες από ό,τι οι επαναχρησιμοποιήσιμες επιλογές. Τα 10 πιο συνηθισμένα πλαστικά είδη 
μίας χρήσης που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκές παραλίες, μαζί με τα αλιευτικά εργαλεία, 
αντιπροσωπεύουν το 70% όλων των θαλάσσιων απορριμμάτων στην ΕΕ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες :  
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_el 
________________________________________________________________________________ 

6. Η ΕΕ παρέχει άμεση βοήθεια για να βοηθήσει την Κύπρο να περιορίσει τις καταστροφικές 
δασικές πυρκαγιές 

Βρυξέλλες,  3 Ιουλίου 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3437/MEX_21_3437_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3437/MEX_21_3437_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_el
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Στις 3 Ιουλίου 2021 η Κύπρος ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, 
ζητώντας στήριξη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Λεμεσού. 
Αντιδρώντας αμέσως, η ΕΕ κινητοποίησε ταχέως εναέρια μέσα πυρόσβεσης του rescEU που 
φιλοξενούνται στην Ελλάδα και την Ιταλία. Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη έχουν ήδη αναχωρήσει 
από την Ελλάδα, ενώ οι ρυθμίσεις ανάπτυξης με την Ιταλία βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3441/IP_21_34
41_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
Δασικές πυρκαγιές 
Πρόγραμμα RescEU 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: 65 εταιρείες και ενώσεις υπογράφουν τον 
κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για υπεύθυνες πρακτικές στον τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων 
και της εμπορίας 
Βρυξέλλες,  5 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή, μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, δρομολόγησε επίσημα τον 
κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για υπεύθυνες πρακτικές στον τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων 
και της εμπορίας, άλλον έναν στόχο της στρατηγικής της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο». 
Ο κώδικας αυτός αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ 
προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές επιλογές υγιεινών και 
βιώσιμων τροφίμων που συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού μας 
αποτυπώματος. Καταρτίστηκε σε συνεργασία με ενώσεις και εταιρείες της ΕΕ, με την ενεργό 
συμμετοχή και συμβολή άλλων ενδιαφερόμενων μερών, όπως διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και εμπορικών ενώσεων, και από κοινού με τις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ενώσεις και οι εταιρείες του τομέα των τροφίμων που υπογράφουν 
τον κώδικα δεσμεύονται να επιταχύνουν τη συμβολή τους σε μια βιώσιμη μετάβαση. Με τις 
δεσμεύσεις τους, προσυπογράφουν τους στόχους που καθορίζονται στον κώδικα και 
ενθαρρύνουν τη συστράτευση παρεμφερών εταιρειών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3385/IP_21_33
85_EL.pdf 
 
Τέτοιες μη ρυθμιστικές πρωτοβουλίες είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 
Πρωτοβουλία για δεσμεύσεις με στόχο την πράσινη κατανάλωση | Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(europa.eu) 
Σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση 
Φόρουμ του λιανικού εμπορίου για τη βιωσιμότητα (περιλαμβάνεται πλέον στο σχέδιο δράσης 
για την κυκλική οικονομία)  
Ο πράσινος ψηφιακός συνασπισμός της ΕΕ 
Το Σύμφωνο της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα των κέντρων δεδομένων 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3441/IP_21_3441_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3441/IP_21_3441_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3385/IP_21_3385_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3385/IP_21_3385_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/industry/retail/reap/index_en.html
https://ec.europa.eu/environment/industry/retail/reap/index_en.html
https://www.digitalsme.eu/edc-pledge/
https://www.climateneutraldatacentre.net/
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»   
________________________________________________________________________________ 

8. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως το πιο 
σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης 

Βρυξέλλες,  5 Ιουλίου 2021 

Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύεται δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 
πλανήτης. Περισσότερα από εννέα στα δέκα άτομα που απάντησαν στην έρευνα θεωρούν ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα (93 %), με σχεδόν οκτώ στα δέκα άτομα (78 %) να 
το θεωρούν πολύ σοβαρό. Όταν τους ζητήθηκε να επιλέξουν το σοβαρότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης, πάνω από το ένα τέταρτο (29 %) επέλεξε είτε την κλιματική αλλαγή 
(18 %) είτε την υποβάθμιση της φύσης (7 %) είτε τα προβλήματα υγείας που οφείλονται στη 
ρύπανση (4 %). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3156/IP_21_31
56_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για την κλιματική αλλαγή 
Ενημερωτικά δελτία των κρατών μελών 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Πυρκαγιές: Η ΕΕ κινητοποίησε βοήθεια για την Κύπρο 
 
Βρυξέλλες,  5 Ιουλίου 2021 
 
Η Κύπρος ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ ζητώντας στήριξη για την 
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Λεμεσού. Ανταποκρινόμενη άμεσα, η ΕΕ 
κινητοποίησε πυροσβεστικά αεροσκάφη του αποθέματος rescEU, τα οποία μετέβησαν στην 
Κύπρο.  
Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
επιχειρησιακή ικανότητα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, βρίσκεται σε 
συνεχή επαφή με τις κυπριακές αρχές για να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παράσχει 
κάθε περαιτέρω βοήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες. 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3463/MEX_
21_3463_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3386
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3156/IP_21_3156_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3156/IP_21_3156_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_el
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3463/MEX_21_3463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3463/MEX_21_3463_EN.pdf
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Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_3441/IP_21_3
441_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

10. Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για να καταστεί το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα της ΕΕ πιο βιώσιμο και προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων 

Βρυξέλλες,  6 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά μέτρων για την αύξηση του επιπέδου των φιλοδοξιών 
της όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Αρχικά, η νέα στρατηγική για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση καθορίζει διάφορες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και άλλων περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενώ αυξάνει παράλληλα τις επενδύσεις —και τη 
συμμετοχικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)— στη μετάβαση της ΕΕ προς μια 
βιώσιμη οικονομία. Η πρόταση για το ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων, που εγκρίθηκε 
επίσης, θα δημιουργήσει ένα εθελοντικό πρότυπο υψηλής ποιότητας για ομόλογα που 
χρηματοδοτούν βιώσιμες επενδύσεις. Τέλος, η Επιτροπή εξέδωσε κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται από χρηματοπιστωτικές και μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σχετικά με τον βαθμό βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων τους, 
βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού περί ταξινόμησης της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3405/IP_21_34
05_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική για τη χρηματοδότηση της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία 
Πρόταση κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: κανονισμός για τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα 
Ενημερωτικό δελτίο: Στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
________________________________________________________________________________ 

11. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κανονισμός για τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα 

Βρυξέλλες,  6 Ιουλίου 2021 

 Τι προτείνει η Επιτροπή;  
Η Επιτροπή προτείνει έναν κανονισμό για τη δημιουργία του «ευρωπαϊκού προτύπου πράσινων 
ομολόγων» ή «EUGBS». Το EUGBS προορίζεται να αποτελέσει προαιρετικό «χρυσό κανόνα» για 
τα πράσινα ομόλογα. Η χρήση του προτύπου, θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς 
να αντλούν ευκολότερα χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας για επενδύσεις φιλικές προς το κλίμα 
και το περιβάλλον, προστατεύοντας παράλληλα τους επενδυτές από την προβολή 
ψευδοοικολογικής ταυτότητας. Το πρότυπο θα χρησιμοποιεί τους λεπτομερείς ορισμούς των 
πράσινων οικονομικών δραστηριοτήτων της ταξινομίας της ΕΕ για να ορίσει τι θεωρείται πράσινη 
επένδυση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_3441/IP_21_3441_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_3441/IP_21_3441_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3405/IP_21_3405_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3405/IP_21_3405_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3406
https://ec.europa.eu/info/files/210706-sustainable-finance-strategy-factsheet_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3406/QAN
DA_21_3406_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία 
Πρόταση κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα 
Δελτίο Τύπου: Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα στρατηγική για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση και προτείνει πρότυπο ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων 
Ενημερωτικό δελτίο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
________________________________________________________________________________ 

12. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2021: το άνοιγμα της οικονομίας δίνει ώθηση στην 
ανάκαμψη 

Βρυξέλλες,  7 Ιουλίου 2021 

Η ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται να ανακάμψει ταχύτερα από ό, τι αναμενόταν 
προηγουμένως, καθώς η δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους υπερέβη τις προσδοκίες και 
η βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης οδήγησε σε ταχύτερη χαλάρωση των περιορισμών για 
τον έλεγχο της πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο.  

Ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη χάρη στο νέο άνοιγμα των οικονομιών και στη βελτίωση των 
δεικτών οικονομικού κλίματος 
Σύμφωνα με τις θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2021, η οικονομία της ΕΕ και της 
ζώνης του ευρώ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 4,8 % φέτος και κατά 4,5 % το 2022. Σε σύγκριση 
με τις προηγούμενες, εαρινές προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2021 είναι σημαντικά 
υψηλότερος στην ΕΕ (+ 0,6 εκατοστιαίες μονάδες) και στη ζώνη του ευρώ (+0,5 εκατοστιαίες 
μονάδες), ενώ για το 2022 είναι ελαφρώς υψηλότερος και στις δύο περιπτώσεις (+ 0,1 
εκατοστιαίες μονάδες). Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να επανέλθει στο προ της κρίσης 
επίπεδο το τελευταίο τρίμηνο του 2021 τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, δηλαδή, για τη 
ζώνη του ευρώ, ένα τρίμηνο νωρίτερα σε σύγκριση με τις εαρινές προβλέψεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869330/Forecast%20Tables_
EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2021 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Τζεντιλόνι στο Twitter: @PaoloGentiloni 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Ενδιάμεση αξιολόγηση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία:  
Σημαντική η συνεισφορά της ΕΕ για τη διαβίωση των Σύριων και άλλων πληθυσμών που 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις στην περιοχή 
 
Βρυξέλλες,  7 Ιουλίου 2021 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3406/QANDA_21_3406_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3406/QANDA_21_3406_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3405
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3405
mailto:https://ec.europa.eu/info/files/210706-sustainable-finance-strategy-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869330/Forecast%20Tables_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869330/Forecast%20Tables_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2021-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
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Στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του Μαρτίου του 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της 
Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, έχει κινητοποιήσει βοήθεια ύψους 6 δισ. ευρώ 
για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Διευκόλυνση για 
τους Πρόσφυγες στην Τουρκία έχει συμβάλει σημαντικά στη διαβίωση των Σύριων και άλλων 
πληθυσμών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις στην περιοχή σε τομείς όπως η 
υγεία, η εκπαίδευση, η προστασία και η κοινωνικοοικονομική στήριξη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3547/MEX_
21_3547_EN.pdf 
 
Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμο το σχετικό δελτίο Τύπου, καθώς και η κύρια έκθεση της 
στρατηγικής ενδιάμεσης αξιολόγησης, ένα ενημερωτικό δελτίο, η πέμπτη ετήσια έκθεση και μια 
επισκόπηση των έργων της Διευκόλυνσης της ΕΕ για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία. 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην Ελλάδα 
 
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα επισκεφτεί την Ελλάδα την Πέμπτη και την 
Παρασκευή, 8 και 9 Ιουλίου. 
Την Πέμπτη, ο κ. Σχοινάς θα συμμετάσχει σε συζήτηση για την συνεργασία στον κόσμο μετά την 
πανδημία, τις προτεραιότητες της ΕΕ αλλά και τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην 
Ενωμένη Ευρώπη με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας (Bundestag) 
Wolfgang Schäuble και τον Καθηγητή του Stanford, διανοητή και Πολιτικό Επιστήμονα Francis 
Fukuyama. Ο διάλογος θα διεξαχθεί στα πλαίσια της 25ης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με 
την Κυβέρνηση της Ελλάδας την οποία διοργανώνει το περιοδικό «Τhe Economist» με θέμα 
«Από την κοινωνική αποστασιοποίηση στην κοινωνική αλληλεγγύη». 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα λάβει μέρος στην παρουσίαση του νέου ευρωπαϊκού 
προγράμματος κινητικότητας «ERASMUS+ 2021-2027» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μαζί με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως. Στα πλαίσια 
της εκδήλωσης θα συζητήσει με νέους, δικαιούχους αλλά και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. 
Την Παρασκευή ο Αντιπρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Κοσόβου, κ. Albin Kurti 
και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του American Jewish Committee (AJC), David Harris. 
________________________________________________________________________________ 

15. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ύψους 1,2 δισ. ευρώ της Κύπρου 

Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
της Κύπρου. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση από την ΕΕ συνολικού ποσού 1,2 
δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Η χρηματοδότηση αυτή θα υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων 
επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3547/MEX_21_3547_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3547/MEX_21_3547_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3438
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/strategic_mid-term_evaluation_main_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/strategic_mid-term_evaluation_main_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
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ανθεκτικότητας της Κύπρου. Θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ώστε να μπορέσει η Κύπρος να 
εξέλθει ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3485/IP_21_34
85_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της 
αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση εκτελεστικής 
απόφασης του Συμβουλίου 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
________________________________________________________________________________ 

16. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Κύπρου, ύψους 1,2 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2021 

Πώς αξιολόγησε η Επιτροπή το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου; 
Η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βάσει έντεκα κριτηρίων που 
ορίζονται στον ίδιο τον κανονισμό.  
 
Με βάση τα 11 κριτήρια, απαιτείται αξιολόγηση του κατά πόσον: 

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

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

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

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

το βάσιμο των πληροφοριών για τον υπολογισμό του κόστους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3486/QAN
DA_21_3486_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3485/IP_21_3485_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3485/IP_21_3485_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3486
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3486
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3014
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-cypruss-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3486/QANDA_21_3486_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3486/QANDA_21_3486_EL.pdf
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Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της 
Κύπρου 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της 
αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση εκτελεστικής 
απόφασης του Συμβουλίου 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
________________________________________________________________________________ 

17. Δήλωση της προέδρου von der Leyen σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
της Κύπρου 

Nicosia,  8 Ιουλίου 2021 
 
Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε, 
Αγαπητέ φίλε Νίκο, 
Θέλω, πρώτα απ' όλα, να εκφράσω την υποστήριξή μου στην Κύπρο για τις τραγικές πυρκαγιές 
που έπληξαν τις ορεινές περιοχές. Μου δείξατε χθες τον τόπο της καταστροφής και ήταν 
συγκινητική η επαφή με τους εκεί πολίτες. Η Ευρώπη έσπευσε προς βοήθειά σας με εξοπλισμό, 
όμως θέλω να διαβεβαιώσω ότι, φυσικά, θα σταθούμε στο πλευρό σας, επειδή η καταστροφή 
αυτή θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και θα χρειαστούν πολλές κοινές προσπάθειες για την 
αποκατάσταση. Θέλω να εκφράσω τον σεβασμό μου προς τα θύματα αυτής της τραγωδίας. Θέλω 
επίσης να εκφράσω τον σεβασμό μου προς τους πυροσβέστες και τους δασοφύλακες που 
συνάντησα χθες, οι οποίοι πολέμησαν γενναία τη φωτιά, έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και 
μετέφεραν σε ασφαλές μέρος τους πολίτες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3565/S
TATEMENT_21_3565_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

18. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση ισοδυναμίας για τα 
ελβετικά πιστοποιητικά 

Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση που διασφαλίζει την ισοδυναμία των πιστοποιητικών COVID-19 
που εκδίδει η Ελβετία με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Έτσι η Ελβετία θα είναι η 
πρώτη χώρα εκτός των 30 χωρών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που θα 
συνδεθεί με το σύστημα της ΕΕ και τα ελβετικά πιστοποιητικά COVID θα γίνονται δεκτά στην ΕΕ 
υπό τους ίδιους όρους με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Στην πράξη, οι κάτοχοι 
ελβετικού πιστοποιητικού —Ελβετοί υπήκοοι, πολίτες της ΕΕ και υπήκοοι τρίτων χωρών που 
διαμένουν ή κατοικούν νόμιμα στην Ελβετία— θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός της ΕΕ υπό τους 
ίδιους όρους με τους κατόχους ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Ελβετία 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3485
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3485
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3014
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-cypruss-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3565/STATEMENT_21_3565_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3565/STATEMENT_21_3565_EL.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
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συμφώνησε να δεχθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ για ταξίδια στην Ελβετία. Η 
σημερινή απόφαση θα αρχίσει να ισχύει αύριο, 9 Ιουλίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3584/MEX_
21_3584_EN.pdf  
 
Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ισοδυναμία του ελβετικού πιστοποιητικού COVID είναι 
διαθέσιμη εδώ :  
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission_implementing_decision_eu_establishing
_the_equivalence_of_covid-19_certificates_issued_by_switzerland_en.pdf 
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 
και στις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2781/QAN
DA_21_2781_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
19. Εκπαίδευση: Ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης 
  
Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή διοργανώνει την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) και τα δεδομένα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021-2027), το 
οποίο θα προαγάγει την καλύτερη κατανόηση της χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών και θα 
ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της χρήσης της ΤΝ και των 
δεδομένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3584/MEX_2
1_3584_EN.pdf 
 
Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και το πρόγραμμα εργασίας της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-
groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3774 ενώ περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την εκπαίδευση είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/ai-watch/topic/education-skills_en 
________________________________________________________________________________ 

20. Πρόστιμο 875 εκατ. ευρώ σε αυτοκινητοβιομηχανίες για καρτέλ που περιόριζε τον 
ανταγωνισμό στις τεχνολογίες μείωσης των καυσαερίων 

Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εταιρείες Daimler, BMW και ο όμιλος Volkswagen 
(Volkswagen, Audi και Porsche) παραβίαζαν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3584/MEX_21_3584_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3584/MEX_21_3584_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/commission-implementing-decision-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-switzerland_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission_implementing_decision_eu_establishing_the_equivalence_of_covid-19_certificates_issued_by_switzerland_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission_implementing_decision_eu_establishing_the_equivalence_of_covid-19_certificates_issued_by_switzerland_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/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/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_2781
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2781/QANDA_21_2781_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2781/QANDA_21_2781_EL.pdf
https://bit.ly/3jT5Nb5
https://bit.ly/3jT5Nb5
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3584/MEX_21_3584_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3584/MEX_21_3584_EN.pdf
https://bit.ly/3jT5Nb5
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3774%20
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3774%20
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/ai-watch/topic/education-skills_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/ai-watch/topic/education-skills_en
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συνεννοούμενες σχετικά με την τεχνική ανάπτυξη στον τομέα του καθαρισμού οξειδίου του 
αζώτου.  
Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 875.189.000 ευρώ. Στην Daimler δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, 
διότι αποκάλυψε στην Επιτροπή την ύπαρξη της σύμπραξης. Όλα τα μέρη αναγνώρισαν τη 
συμμετοχή τους στη σύμπραξη και συμφώνησαν να διευθετήσουν την υπόθεση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3581/IP_21_35
81_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

21. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική 
αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών 

Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή παρουσιάζει τις επικαιροποιημένες μεταρρυθμιστικές συστάσεις της σχετικά με την 
κανονιστική ρύθμιση επτά επαγγελματικών επιχειρηματικών υπηρεσιών. Οι σημερινές συστάσεις 
έχουν ως στόχο να παράσχουν κίνητρα και να συνδράμουν τα κράτη μέλη στη δημιουργία 
κανονιστικού περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, κυρίως όμως να άρουν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην 
ενιαία αγορά υπηρεσιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3404/IP_21_34
04_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με απολογισμό και επικαιροποίηση των συστάσεων μεταρρύθμισης για την 
κανονιστική ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών του 2017 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Οδηγίες σχετικά με συστάσεις μεταρρύθμισης για την κανονιστική ρύθμιση των επαγγελματικών 
υπηρεσιών, 2017 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Η Δημοκρατία της Σενεγάλης και η «Ομάδα Ευρώπη» καταλήγουν σε συμφωνία για την 
κατασκευή μονάδας παραγωγής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και άλλων ενδημικών 
νόσων 
 
Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2021 

 

 Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, κ. Μάκι Σολ, χαιρετίζει την υποστήριξη της 
«Ομάδας Ευρώπη» και άλλων εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3581/IP_21_3581_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3581/IP_21_3581_EN.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46053
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3404/IP_21_3404_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3404/IP_21_3404_EL.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46053
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46053
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0820&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0820&from=en
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του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, για την κατασκευή μονάδας παραγωγής εμβολίων 
κατά της νόσου COVID-19 και άλλων ενδημικών νόσων στη Σενεγάλη 

 Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, ο 
διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν 
συμφωνίες επιχορήγησης για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας σχεδίου παραγωγής 
εμβολίων 

 Μέρος της πρωτοβουλίας της «Ομάδας Ευρώπη» για την παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων 
και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά, με στόχο τη 
μείωση της εξάρτησης της Αφρικής από εισαγόμενα εμβόλια, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 
99 %, και την τόνωση της παραγωγής στην Αφρική 

 Το έργο θα αυξήσει σημαντικά την ικανότητα παραγωγής φαρμάκων και εμβολίων της 
Αφρικής και θα μειώσει την εξάρτησή της από εισαγωγές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 
99 % των αναγκών της σε εμβόλια 

 Το Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ πρόκειται να στεγάσει τοπικό κέντρο παραγωγής 
 Το πρόγραμμα στηρίζεται από την κυβέρνηση της Σενεγάλης και διεθνείς χρηματοδοτικούς 

εταίρους 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3562/IP_21_35
62_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ενημερωτικό δελτίο: Η πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» για την κατασκευή εμβολίων, φαρμάκων 
και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά 
Δελτίο Τύπου: Πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» ύψους 1 δισ. ευρώ για την παρασκευή εμβολίων, 
φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά   
Δελτίο Τύπου: Νέο σύστημα βιώσιμης βιομηχανίας υγείας για την ανθεκτικότητα στην Αφρική 
(SHIRA) 
Δελτίο Τύπου: NDICI-Global Europe Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την οριστική έγκριση του 
νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής δράσης για την 
περίοδο 2021-2027 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Erasmus+ και European Solidarity Corps 2021-2027: Νέα γενιά προγραμμάτων κινητικότητας 
νέων και αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021 

Επίσημη τελετή έναρξης των νέων προγραμμάτων «Erasmus+» που αφορά τους τομείς της 
Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού και του προγράμματος 
«Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδιοργάνωσαν η Εθνική Μονάδα 
Συντονισμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), υπεύθυνη για την 
υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς Νεολαίας, Αθλητισμού και για το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα και τη συμμετοχή της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ), υπεύθυνης για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3562/IP_21_3562_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3562/IP_21_3562_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2594
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2594
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2621
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2621
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2885
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24. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκθεση σχετικά με τη νόσο COVID-19 στα 
παιδιά και τον ρόλο του σχολικού περιβάλλοντος στη μετάδοση της νόσου 

Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2021 
 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη 
νόσο COVID-19 στα παιδιά και τον ρόλο που διαδραματίζει το σχολικό περιβάλλον στη μετάδοση 
της νόσου.  
Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τους προσεχείς μήνες τα κρούσματα COVID-19 σε παιδιά είναι 
πιθανό να αυξηθούν περισσότερο απ’ ό,τι στον ενήλικο πληθυσμό, όπου το ποσοστό 
εμβολιασμού αυξάνεται. Η τήρηση φυσικής απόστασης, τα μέτρα υγιεινής και οι έγκαιρες 
εξετάσεις των συμπτωματικών περιπτώσεων εξακολουθούν να έχουν θεμελιώδη σημασία για την 
πρόληψη της μετάδοσης στο σχολείο. Το κλείσιμο σχολείων από μόνο του δεν επαρκεί για να 
αποφευχθεί η μετάδοση στην κοινότητα, εάν δεν χρησιμοποιούνται άλλες μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται ανωτέρω.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3625/MEX_
21_3625_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
25. COVID-19: Η ΕΕ αποστέλλει 200.000 εμβόλια στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία 
 
Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2021 
 
Εμβόλια κατά του κορονοϊού απεστάλησαν στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία μέσω του 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.Η αποστολή έγινε κατόπιν αιτήματος για στήριξη που 
απηύθυναν οι αρχές των δύο χωρών στην ΕΕ, υπό το πρίσμα της κατάστασης λόγω του 
κορονοϊού. Η βοήθεια, την οποία προσέφερε η Ελλάδα, αποτελείται από 100.000 δόσεις 
εμβολίων AstraZeneca για την κάθε χώρα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3625/MEX_
21_3625_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την εκστρατεία «CharactHer» για την ενδυνάμωση όλων των 
ταλέντων στους κλάδους του κινηματογράφου και των μέσων ενημέρωσης 
 
Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2021 
 
Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, η Επιτροπή ξεκινάει μια ενημερωτική εκστρατεία, η 
οποία στόχο έχει να προωθήσει τη διαφορετικότητα και τη συμπεριληπτικότητα στους κλάδους 
του κινηματογράφου και των μέσων ενημέρωσης και να αναδείξει την ισότητα των φύλων και τη 
συμβολή των γυναικών στον τομέα.  
 
Η εκστρατεία με τίτλο «CharactHer» είναι η πρώτη πρωτοβουλία που εστιάζει ειδικά στη 
διαφορετικότητα και τη συμπεριληπτικότητα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τα μέσα 
ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα.  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3625/MEX_21_3625_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3625/MEX_21_3625_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3625/MEX_21_3625_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3625/MEX_21_3625_EN.pdf
https://www.festival-cannes.com/en/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/launch-event-characther-campaign
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/716614
https://characther.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2239
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3625/MEX_
21_3625_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-characther-campaign-
supporting-diversity-and-inclusion-film-and-media 
________________________________________________________________________________ 

27. Φορολογία: ιστορική παγκόσμια συμφωνία για τη διασφάλιση δικαιότερης φορολογίας 
των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Βρυξέλλες,  10 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ιστορική παγκόσμια συμφωνία που προσυπογράφηκε από 
τους υπουργούς οικονομικών της G20 και διοικητές κεντρικών τραπεζών, η οποία θα φέρει 
δικαιοσύνη και σταθερότητα στο διεθνές πλαίσιο εταιρικής φορολογίας. Η πρωτοφανής αυτή 
συναίνεση θα οδηγήσει σε πλήρη μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος εταιρικής 
φορολογίας. Η εξέλιξη αυτή θα συμπεριλάβει αναδιανομή των φορολογικών δικαιωμάτων, που 
σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως θα κληθούν να πληρώσουν φόρο στον τόπο 
άσκησης των δραστηριοτήτων τους. Συγχρόνως, ένας παγκόσμιος κατώτατος αποτελεσματικός 
φορολογικός συντελεστής 15% τουλάχιστον θα συμβάλει στην ανάσχεση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού και θα σταματήσει τον ανταγωνισμό για όλο και χαμηλότερη 
φορολογία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3582/IP_21_35
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

28. Πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό της σύμβασης του Aarhus: Η Επιτροπή 
χαιρετίζει τον δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον 

Βρυξέλλες,  13 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε εχτές μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με την 
τροποποίηση του κανονισμού της σύμβασης του Aarhus. Η συμφωνία θα επιτρέψει τον 
ενισχυμένο δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ που επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Επιτροπή 
πρότεινε την τροποποίηση τον Οκτώβριο του 2020 τιμώντας τη δέσμευση που ανέλαβε στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών και των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων στον διοικητικό και δικαστικό έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3625/MEX_21_3625_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3625/MEX_21_3625_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/716614
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-characther-campaign-supporting-diversity-and-inclusion-film-and-media
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-characther-campaign-supporting-diversity-and-inclusion-film-and-media
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3582/IP_21_3582_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3582/IP_21_3582_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1367
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3610/IP_21_36
10_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Η ΕΕ και η Σύμβαση του Aarhus 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Η ΕΕ εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα «Women TechEU» για να θέσει τις γυναίκες στην 
πρώτη γραμμή της υπερπροηγμένης τεχνολογίας 
 
Βρυξέλλες,  13 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πρωτοβουλία «Women TechEU», ένα νέο πρόγραμμα της 
ΕΕ που στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας που διοικούνται από 
γυναίκες και παρέχει βοήθεια ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα 
της υπερπροηγμένης τεχνολογίας του αύριο.  
Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα για τα οικοσυστήματα καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
(ΕΣΚ). Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 15% των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων ιδρύονται ή 
συνιδρύονται από γυναίκες, ενώ μόλις το 6% έχουν ιδρυτικές ομάδες που αποτελούνται μόνο 
από γυναίκες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3685/MEX_
21_3685_EN.pdf 
  
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://eic.ec.europa.eu/news/eu-launches-
women-techeu-pilot-put-women-forefront-deep-tech-2021-07-13_en 
________________________________________________________________________________ 

30. Η ΕΕ και η Ουκρανία δρομολογούν στρατηγική εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες 

Βρυξέλλες,  13 Ιουλίου 2021 

Η ΕΕ και η Ουκρανία εγκαινίασαν στρατηγική εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες, με στόχο την 
επίτευξη στενότερης ολοκλήρωσης των αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών και συσσωρευτών. Κατά 
τη διάρκεια της ειδικής διάσκεψης υψηλού επιπέδου, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μάρος 
Σέφτσοβιτς και ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, κ. Denys Shmyhal, υπέγραψαν μνημόνιο 
συμφωνίας στο οποίο βασίζεται η εταιρική σχέση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3633/IP_21_36
33_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ομιλία και δηλώσεις του αντιπροέδρου κ. Σέφτσοβιτς στον Τύπο 
Χάρτης πορείας για τη στρατηγική εταιρική σχέση 2021-22 
Μνημόνιο συμφωνίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3610/IP_21_3610_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3610/IP_21_3610_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=El
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-innovation-ecosystems_el
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3685/MEX_21_3685_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3685/MEX_21_3685_EN.pdf
https://eic.ec.europa.eu/news/eu-launches-women-techeu-pilot-put-women-forefront-deep-tech-2021-07-13_en
https://eic.ec.europa.eu/news/eu-launches-women-techeu-pilot-put-women-forefront-deep-tech-2021-07-13_en
https://eic.ec.europa.eu/news/eu-launches-women-techeu-pilot-put-women-forefront-deep-tech-2021-07-13_en
https://strategicpartnership-eu-ua.com/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46300
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46300
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3633/IP_21_3633_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3633/IP_21_3633_EL.pdf
https://europa.eu/!rDBXgB
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_3683
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46299
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46300
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Σχέδιο δράσης για τις πρώτες ύλες 
Επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής 
Κάλυψη της εκδήλωσης από την EbS 
_______________________________________________________________________________ 

31. Το νέο έγγραφο καθοδήγησης της ΕΕ βοηθά τις επιχειρήσεις να καταπολεμήσουν την 
αναγκαστική εργασία στις αλυσίδες εφοδιασμού 

Βρυξέλλες,  13 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δημοσίευσαν έγγραφο 
καθοδήγησης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να 
αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της αναγκαστικής εργασίας στις δραστηριότητές τους και τις 
αλυσίδες εφοδιασμού τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το έγγραφο καθοδήγησης θα 
ενισχύσει την ικανότητα των εταιρειών να εξαλείφουν την αναγκαστική εργασία από τις αξιακές 
αλυσίδες τους, παρέχοντας συγκεκριμένες, πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο 
εντοπισμού, πρόληψης, μετριασμού και αντιμετώπισης του κινδύνου που αυτή ενέχει. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3664/IP_21_36
64_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Καθοδήγηση σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για την αντιμετώπιση από τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
του κινδύνου της αναγκαστικής εργασίας στις δραστηριότητές τους και τις αλυσίδες εφοδιασμού 
τους  
________________________________________________________________________________ 

32. Πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό της σύμβασης του Aarhus: Η Επιτροπή 
χαιρετίζει τον δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον 

Βρυξέλλες,  13 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με την 
τροποποίηση του κανονισμού της σύμβασης του Aarhus. Η συμφωνία θα επιτρέψει τον 
ενισχυμένο δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ που επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Επιτροπή 
πρότεινε την τροποποίηση τον Οκτώβριο του 2020 τιμώντας τη δέσμευση που ανέλαβε στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών και των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων στον διοικητικό και δικαστικό έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3610/IP_21_36
10_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Η ΕΕ και η Σύμβαση του Aarhus 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-209068
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3664/IP_21_3664_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3664/IP_21_3664_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159709.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159709.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159709.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1367
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3610/IP_21_3610_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3610/IP_21_3610_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=El
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm
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33. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει τον μετασχηματισμό της οικονομίας 
και της κοινωνίας της ΕΕ για την εκπλήρωση των κλιματικών φιλοδοξιών 

Βρυξέλλες,  14 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη προτάσεων μέσω των οποίων οι ενωσιακές πολιτικές 
για το κλίμα, την ενέργεια, τη χρήση γης, τις μεταφορές και τη φορολογία θα προσαρμοστούν 
κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η επίτευξη μιας τέτοιας 
μείωσης των εκπομπών κατά την επόμενη δεκαετία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου, 
αφενός, η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και, 
αφετέρου, να γίνει πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Με τις σημερινές 
προτάσεις, η Επιτροπή παρουσιάζει τα νομοθετικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που 
συμφωνήθηκαν στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και για τον ριζικό μετασχηματισμό της 
οικονομίας και της κοινωνίας μας για ένα δίκαιο, πράσινο και ευημερούν μέλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3541/IP_21_35
41_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία: Προσαρμογή στον στόχο του 55 % (Fit for 55) — επίτευξη των κλιματικών στόχων 
της ΕΕ για το 2030 
Ιστότοπος για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των 
νομοθετικών προτάσεων) 
Ιστότοπος με οπτικοακουστικό υλικό για τις προτάσεις 
Ε & Α για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ 
Ε & A για τους κανονισμούς για τον επιμερισμό των προσπαθειών και τη χρήση γης, τη 
δασοκομία και τη γεωργία 
Ε & A σχετικά με την προσαρμογή των ενεργειακών μας συστημάτων στους κλιματικούς στόχους 
μας 
Ε & A για τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
Ε & Α για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας 
Ε & A για τις βιώσιμες υποδομές μεταφορών και τα καύσιμα 
Ενημερωτικό δελτίο για την αρχιτεκτονική του πακέτου 
Ενημερωτικό δελτίο για την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση 
Ενημερωτικό δελτίο για τη φύση και τα δάση 
Ενημερωτικό δελτίο για τις μεταφορές 
Ενημερωτικό δελτίο για την ενέργεια 
Ενημερωτικό δελτίο για τα κτίρια 
Ενημερωτικό δελτίο για τη βιομηχανία 
Ενημερωτικό δελτίο για το υδρογόνο 
Ενημερωτικό δελτίο για τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
Ενημερωτικό δελτίο για τον οικολογικό προσανατολισμό της φορολόγησης της ενέργειας 
Φυλλάδιο για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
________________________________________________________________________________ 

34. Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3541/IP_21_3541_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3541/IP_21_3541_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-fit-55-delivering-eus-2030-climate-target-way-climate-neutrality_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-fit-55-delivering-eus-2030-climate-target-way-climate-neutrality_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-006762
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3544
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3544
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3525
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3671
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3677
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3665
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3673
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3675
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3666
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3667
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3688
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Βρυξέλλες,  15 Ιουλίου 2021 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του 
αζώτου (NO2). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίσουν τη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη. 
 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση δίνουν έμφαση 
στη σημασία που έχει η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους 
βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ έχει καίρια σημασία 
για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3402/IP_21_34
02_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα 
Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των υψηλών επιπέδων 
αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) 
Ενημερωτικό σημείωμα 
Βάση δεδομένων για τις παραβάσεις 
Διαδικασία επί παραβάσει της ΕΕ  
________________________________________________________________________________ 

35. Θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία κατά της Ουγγαρίας και της 
Πολωνίας για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 

Βρυξέλλες,  15 Ιουλίου 2021 

 «Η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει ποτέ να στιγματιστούν κομμάτια της κοινωνίας μας είτε λόγω του 
ποιον αγαπούν, είτε λόγω της ηλικίας τους, της εθνοτικής τους καταγωγής, των πολιτικών ή των 
θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.» 

Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 7 Ιουλίου 2021 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3668/IP_21_36
68_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025 
________________________________________________________________________________ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3402/IP_21_3402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3402/IP_21_3402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2151
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2151
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_3440
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/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3668/IP_21_3668_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3668/IP_21_3668_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
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36. Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες,  15 Ιουλίου 2021 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 
108 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 

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. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_3440/INF_21_
3440_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

37. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Πολωνίας, της 14ης Ιουλίου 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
της Πολωνίας, σύμφωνα με την οποία τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της λειτουργίας της δικαιοσύνης δεν συνάδουν με το πολωνικό 
Σύνταγμα. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας σχετικά με την κατάσταση του 
κράτους δικαίου στην Πολωνία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3726/S
TATEMENT_21_3726_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

38. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει νέα στρατηγική για την προστασία 
και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  16 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030, μια 
εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που βασίζεται στη στρατηγική 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Η στρατηγική συμβάλλει στη δέσμη των 
προτεινόμενων μέτρων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_3440/INF_21_3440_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_3440/INF_21_3440_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3726/STATEMENT_21_3726_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3726/STATEMENT_21_3726_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3541
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τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 στην 
ΕΕ. Επίσης, βοηθάει την ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευσή της να ενισχύσει τις απορροφήσεις της από 
φυσικές καταβόθρες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Η στρατηγική για τα δάση, 
αντιμετωπίζοντας από κοινού τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές, αποσκοπεί 
στη διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασών της ΕΕ και αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δασοκόμοι. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3723/IP_21_37
23_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030  
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030 
Ενημερωτικό δελτίο για τη φύση και τα δάση 
Ενημερωτικό δελτίο — 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα 
Ιστότοπος 3 δισεκατομμυρίων δέντρων 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της 
κοινωνίας της ΕΕ για την εκπλήρωση των κλιματικών φιλοδοξιών 
________________________________________________________________________________ 

39. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: νέα στρατηγική της ΕΕ για τα 
δάση με ορίζοντα το 2030 

Βρυξέλλες,  16 Ιουλίου 2021 

Ποια είναι η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση μετά το 2020; 
Τα δάση είναι σπουδαίος σύμμαχος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της 
απώλειας βιοποικιλότητας. Λειτουργούν ως καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα και περιορίζουν 
τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, ελαττώνοντας, για παράδειγμα, τη θερμοκρασία των 
πόλεων, προστατεύοντάς μας από σοβαρές πλημμύρες και μειώνοντας τις επιπτώσεις της 
ξηρασίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3548/QAN
DA_21_3548_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
H στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030 
________________________________________________________________________________ 

40. Η ΕΕ κινεί διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον του ΠΟΕ κατά των δημόσιων 
συμβάσεων που εισάγουν διακρίσεις εκ μέρους των ρωσικών κρατικών επιχειρήσεων 

Βρυξέλλες,  19 Ιουλίου 2021 

Η ΕΕ ζητεί διαβουλεύσεις με τη Ρωσία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 
σχετικά με ορισμένα ρωσικά μέτρα που περιορίζουν ή εμποδίζουν τις εταιρείες της ΕΕ όσον 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3723/IP_21_3723_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3723/IP_21_3723_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_3670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_3674
https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3548/QANDA_21_3548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3548/QANDA_21_3548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030
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αφορά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς 
μέσω δημόσιων συμβάσεων για εμπορικούς σκοπούς. Οι πρακτικές αυτές φαίνεται να είναι 
αντίθετες προς τους κανόνες του ΠΟΕ, οι οποίοι απαιτούν από τη Ρωσία να μην εισάγει 
διακρίσεις σε βάρος ξένων εταιρειών στον τομέα αυτόν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3748/IP_21_37
48_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Το αίτημα για διαβουλεύσεις 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Ψηφιακή κυριαρχία: Η Επιτροπή συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις 
τεχνολογίες βιομηχανικού υπολογιστικού νέφους 
 
Βρυξέλλες,  19 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει δύο νέες βιομηχανικές συμμαχίες: τη συμμαχία για τους 
επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών και την ευρωπαϊκή συμμαχία για τα βιομηχανικά 
δεδομένα, την υπολογιστική παρυφών και το υπολογιστικό νέφος. Οι δύο νέες συμμαχίες θα 
δώσουν ώθηση στα μικροτσίπ επόμενης γενιάς και στις τεχνολογίες βιομηχανικού υπολογιστικού 
νέφους / υπολογιστικής παρυφών (edge computing), παρέχοντας στην ΕΕ τις ικανότητες που 
χρειάζεται για να ενισχύσει ζωτικής σημασίας ψηφιακές υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι 
συμμαχίες θα φέρουν σε επαφή επιχειρήσεις, εκπροσώπους των κρατών μελών, 
πανεπιστημιακούς, χρήστες, καθώς και ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_
21_3785_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο  εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3733 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Πέντε ταινίες που έχουν λάβει στήριξη από το πρόγραμμα MEDIA βραβεύτηκαν στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 
 
Βρυξέλλες,  19 Ιουλίου 2021 

Πέντε ταινίες που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ βραβεύτηκαν στο 74ο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου των Καννών, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο 17 Ιουλίου με την τελετή 
λήξης.  

Η ταινία «Titane» της Julia Ducournau, η οποία αναπτύχθηκε με τη στήριξη της ΕΕ, ήταν ο 
μεγάλος νικητής της βραδιάς, καθώς απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα. Ακόμη, η ταινία «Hytti nro 6» 
του Juho Kuosmanen, έλαβε το Μεγάλο Βραβείο. Οι ταινίες «Dýrið» του Valdimar Jóhannsson και 
«Noche de Fuego» της Tatiana Huezo έλαβαν βραβεία στην κατηγορία «Ένα κάποιο Βλέμμα». 
Επιπλέον, η ταινία Olga, της Elie Grappe βραβεύτηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κριτικής.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3748/IP_21_3748_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3748/IP_21_3748_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159740.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_21_3785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_21_3785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3733
https://www.festival-cannes.com/en/
https://www.festival-cannes.com/en/
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Στο φετινό φεστιβάλ διαγωνίζονταν συνολικά 17 ταινίες που έχουν λάβει στήριξη από το 
πρόγραμμα MEDIA, στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα και σε άλλες κατηγορίες όπως «Ένα κάποιο 
βλέμμα», «Εκτός διαγωνιστικού», «Cannes Premières», «Ειδικές προβολές» και σε παράλληλους 
διαγωνισμούς του φεστιβάλ, όπως το «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών» και η «Εβδομάδα της 
Κριτικής». Η ΕΕ έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA» για την ανάπτυξη και τη διεθνή διανομή αυτών των δεκαεπτά 
ταινιών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_
21_3785_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων του δημόσιου 
τομέα και των εφαρμογών του για φορητές συσκευές 
 
Βρυξέλλες,  19 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας για την 
προσβασιμότητα του παγκόσμιου ιστού. Από τις 23 Ιουνίου 2021, στην ΕΕ όλοι οι ιστότοποι του 
δημόσιου τομέα και οι εφαρμογές του για φορητές συσκευές έχουν τη νομική υποχρέωση να 
είναι προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία. Τώρα, το τελευταίο βήμα είναι να επανεξεταστεί η 
εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη. Για τον σκοπό αυτό, η διαβούλευση που ξεκινάει θα 
συγκεντρώσει παρατηρήσεις από πολίτες, ιδίως με αναπηρία, αλλά και από επιχειρήσεις, 
διαδικτυακές πλατφόρμες, πανεπιστημιακούς, δημόσιες διοικήσεις και όλα τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_
21_3785_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

44. Το κράτος δικαίου κατά το 2021: Η έκθεση της ΕΕ δείχνει ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στα 
κράτη μέλη αλλά επισημαίνει και σοβαρές ανησυχίες 

Βρυξέλλες,  20 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεση σε επίπεδο ΕΕ για το κράτος δικαίου μαζί 
με ανακοίνωση η οποία εξετάζει την κατάσταση στο σύνολο της ΕΕ και περιλαμβάνει ειδικά 
κεφάλαια ανά χώρα για κάθε κράτος μέλος.  
(Ελλάδα : 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_greece_en.pdf) 
Η έκθεση του 2021 εξετάζει τις νέες εξελίξεις από τον περασμένο Σεπτέμβριο, εμβαθύνοντας την 
αξιολόγηση των ζητημάτων που είχαν εντοπιστεί στην προηγούμενη έκθεση και λαμβάνοντας 
υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19. Συνολικά, η έκθεση δείχνει ότι υπήρξαν πολλές 
θετικές εξελίξεις στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων αντιμετώπισης 
προκλήσεων που είχαν εντοπιστεί στην έκθεση του 2020. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται 
ανησυχίες, οι οποίες, σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν ενισχυθεί, για παράδειγμα όσον αφορά την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την κατάσταση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Η έκθεση 
υπογραμμίζει επίσης την ισχυρή ανθεκτικότητα των εθνικών συστημάτων κατά τη διάρκεια της 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/17-eu-supported-films-will-be-present-festival-de-cannes-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/17-eu-supported-films-will-be-present-festival-de-cannes-2021
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/creative-europe-media-strand
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_21_3785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_21_3785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12537-Accessible-web-&-digital-content-for-people-with-disabilities-review-of-EU-rules/public-consultation_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_21_3785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3785/MEX_21_3785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2021-rule-law-report-rule-law-situation-european-union
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_greece_en.pdf)
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πανδημίας COVID-19, η οποία κατέδειξε επίσης τη σημασία της ικανότητας διατήρησης ενός 
συστήματος ελέγχων και ισορροπιών που υποστηρίζει το κράτος δικαίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3761/IP_21_37
61_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου — Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου — Κεφάλαια ανά χώρα 
Ο μηχανισμός της ΕΕ για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Η εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

45. Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  20 Ιουλίου 2021 

Τι είναι η έκθεση για το κράτος δικαίου; 
Η έκθεση για το κράτος δικαίου αποτελεί προληπτικό εργαλείο στο πλαίσιο του ετήσιου 
ευρωπαϊκού μηχανισμού για το κράτος δικαίου. Σκοπός της είναι να εξετάσει τις κυριότερες 
εξελίξεις —θετικές και αρνητικές— στον τομέα του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς 
και την ιδιαίτερη κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση του 
κράτους δικαίου, η πρόληψη της εμφάνισης ή της επιδείνωσης συναφών προβλημάτων και η 
αντιμετώπισή τους, καθώς και ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών. Δεν πρόκειται για μηχανισμό 
επιβολής κυρώσεων. Η έκθεση καλύπτει τέσσερις νευραλγικούς τομείς για το κράτος δικαίου: τα 
συστήματα απονομής δικαιοσύνης, το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, την 
πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και άλλα θεσμικά 
ζητήματα που συνδέονται με το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών (μηχανισμός θεσμικών 
αντιβάρων). Δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η έκθεση 
για το κράτος δικαίου αποτελείται από μία γενική έκθεση και από 27 κεφάλαια που το καθένα 
παρουσιάζει την ειδική αξιολόγηση ανά κράτος μέλος. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3762/QAN
DA_21_3762_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου — Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου — Κεφάλαια ανά χώρα 
Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Η εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου — Δελτίο Τύπου 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3761/IP_21_3761_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3761/IP_21_3761_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2021-rule-law-report-rule-law-situation-european-union
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2021-rule-law-report-rule-law-situation-european-union
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet-0_el
https://ec.europa.eu/info/files/eus-rule-law-toolbox-factsheet-0_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3762
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3762/QANDA_21_3762_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3762/QANDA_21_3762_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2021-rule-law-report-rule-law-situation-european-union
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2021-rule-law-report-rule-law-situation-european-union
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet-0_en
https://ec.europa.eu/info/files/eus-rule-law-toolbox-factsheet-0_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3761
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46. Κορoνοϊός: η Επιτροπή ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας με 120 εκατ. ευρώ για 11 
νέα έργα με στόχο την αντιμετώπιση του ιού και των παραλλαγών του 

Βρυξέλλες,  22 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Ορίζων 
Ευρώπη», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027), για τη 
στήριξη και τη διευκόλυνση της επείγουσας έρευνας στον τομέα του κορονοϊού και των 
παραλλαγών του. Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός ευρέος φάσματος δράσεων 
έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορονοϊού και συμβάλλει στη συνολική 
δράση της Επιτροπής για την πρόληψη, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
ιού και των παραλλαγών του, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της 
βιοάμυνας υπό την ονομασία εκκολαπτήριο HERA. 

Τα 11 έργα του καταλόγου περιλαμβάνουν 312 ερευνητικές ομάδες από 40 χώρες, μεταξύ των 
οποίων και 38 ομάδες από 23 χώρες εκτός της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3803/IP_21_38
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο — 11 νέα ερευνητικά έργα κατά των παραλλαγών του κορονοϊού 
Κορoνοϊός: Η Επιτροπή κινητοποιεί 123 εκατ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό 
την καταπολέμηση της απειλής των παραλλαγών 
Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του εκκολαπτηρίου HERA για 
την πρόβλεψη της απειλής των παραλλαγών του κορονοϊού 
Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για τον κορονοϊό 
Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
________________________________________________________________________________ 
 
47. REACT-EU: Επιπλέον κονδύλια ύψους 336 εκατ. ευρώ σε τέσσερα κράτη μέλη για μια 
δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα 
 
Βρυξέλλες,  22 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή χορήγησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους άνω των 336 εκατ. ευρώ στην Κροατία, 
τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα για να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και να δώσει ώθηση σε μια δίκαιη πράσινη 
και ψηφιακή ανάκαμψη. Τα πρόσθετα κονδύλια χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του REACT-EU για τη 
συμπλήρωση έξι επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3843/MEX_2
1_3843_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3803/IP_21_3803_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3803/IP_21_3803_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/outcome-hera-incubator-call-eoi-coronavirus-variants-11-projects_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ac_21_666
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ac_21_666
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3843/MEX_21_3843_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_3843/MEX_21_3843_EN.pdf
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48. Εμβόλια για όλον τον κόσμο: Η «Ομάδα Ευρώπη» θα μοιραστεί πάνω από 200 
εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 με χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδηματικού επιπέδου μέχρι το τέλος του 2021  

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2021 

Η εξασφάλιση πρόσβασης σε ασφαλή και οικονομικώς προσιτά εμβόλια κατά της νόσου COVID-
19 για ολόκληρο τον κόσμο, και ιδίως για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδηματικού 
επιπέδου, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Υγεία, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 21 
Μαΐου 2021, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η «Ομάδα Ευρώπη» θα μοιραστεί με 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδηματικού επιπέδου τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δόσεις μέχρι 
το τέλος του 2021, κυρίως μέσω του μηχανισμού COVAX, του εταίρου μας στην προσπάθεια για 
την εξασφάλιση εμβολίων για όλον τον κόσμο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3845/IP_21_38
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Υγεία 
Πρωτοβουλία για την Αφρική 
________________________________________________________________________________ 

49. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή απλουστεύει τους κανόνες για τις ενισχύσεις που 
συνδυάζονται με στήριξη της ΕΕ και θεσπίζει νέες δυνατότητες για την εφαρμογή μέτρων 
ενισχύσεων που στηρίζουν τη διττή μετάβαση και την ανάκαμψη από την πανδημία του 
κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του γενικού κανονισμού 
απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ), η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορισμένα 
μέτρα ενίσχυσης χωρίς εκ των προτέρων έλεγχο από την Επιτροπή. Οι αναθεωρημένοι κανόνες 
αφορούν: i) ενισχύσεις που χορηγούνται από τις εθνικές αρχές για έργα που χρηματοδοτούνται μέσω 
ορισμένων ενωσιακών προγραμμάτων υπό κεντρική διαχείριση τα οποία περιλαμβάνονται στο νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· και ii) ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν στη 
στήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ενώ παράλληλα είναι συναφή με την ανάκαμψη από 
τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3804/IP_21_38
04_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ε&A — Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του γενικού κανονισμού 
απαλλαγής κατά κατηγορία — Συχνές ερωτήσεις 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_2602
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3845/IP_21_3845_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3845/IP_21_3845_EL.pdf
https://global-response.europa.eu/index_en
https://global-health-summit.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2594
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3804/IP_21_3804_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3804/IP_21_3804_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3805
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50. Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για το 2020: Προστασία των συμφωνηθέντων κανόνων και 
των κοινών μας αξιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

Βρυξέλλες,  23 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ, στην οποία παρουσιάζονται οι ενέργειες της Επιτροπής για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2020 και την επιβολή του, καθώς και οι επιδόσεις των 
κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη την πανδημία COVID-
19 και εξηγεί τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή για να διασφαλίσει τα δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τα μέσα βιοπορισμού των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση. 

Το 2020 η Επιτροπή κίνησε συνολικά 903 νέες διαδικασίες επί παραβάσει. Πρόκειται για αύξηση 
13 % σε σύγκριση με το 2019, κατά το οποίο ο αριθμός των νέων υποθέσεων ανήλθε σε 797. Ο 
μικρότερος αριθμός νέων διαδικασιών που κινήθηκαν το 2020 για πλημμελή μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο του δικαίου της ΕΕ ή για την εσφαλμένη εφαρμογή του αφορούσε τη Δανία, τις 
Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και τη Φινλανδία, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων διαδικασιών 
αφορούσε τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3686/IP_21_36
86_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
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 των 28 
________________________________________________________________________________ 

51. Δασικές πυρκαγιές στη Σαρδηνία: Η ΕΕ κινητοποιεί άμεση βοήθεια προς την Ιταλία 

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2021 

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ιταλίας για συνδρομή μέσω του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνεχιζόμενων δασικών πυρκαγιών στη Σαρδηνία, 
η ΕΕ κινητοποιεί άμεση συνδρομή από τη Γαλλία και την Ελλάδα. 

Η Γαλλία και η Ελλάδα επιχειρούν εκάστη με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη εναέριας 
κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών (Canadair). Τα αεροσκάφη που προσφέρει η Γαλλία προέρχονται 
από την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, ενώ τα αεροσκάφη που προσφέρει η 
Ελλάδα αποτελούν μέρος των πόρων του rescEU.  
Οι πυρκαγιές έπληξαν την περιοχή του Montiferru, στο κεντροδυτικό τμήμα της νήσου, μετά από 
υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τις αρχικές εκθέσεις, έχουν καεί πάνω από 4.000 εκτάρια και 
355 άτομα έχουν απομακρυνθεί. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3881/IP_21_38
81_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure/2020-annual-report-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure/2020-annual-report-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3686/IP_21_3686_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3686/IP_21_3686_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/main-report-2020-staff-working-document_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure/2020-annual-report-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet-eulaw-overview-ar-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3881/IP_21_3881_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3881/IP_21_3881_EL.pdf
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52. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ενίσχυση ύψους 110 εκατ. ευρώ για την 
αντιστάθμιση της ζημίας που υπέστη ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, 
ενίσχυση ύψους 110 εκατ. ευρώ για την αντιστάθμιση της ζημίας που υπέστη ο Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών Α.Ε., φορέας εκμετάλλευσης του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που αναγκάστηκαν να 
εφαρμόσουν η Ελλάδα και άλλες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το μέτρο αυτό θα 
επιτρέψει στην Ελλάδα να αντισταθμίσει ζημίες που υπέστη ο φορέας εκμετάλλευσης του διεθνούς 
αερολιμένα Αθηνών κατά την περίοδο μεταξύ 23ης Μαρτίου και 30ής Ιουνίου 2020 ως άμεση 
συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που τέθηκαν σε ισχύ. Η 
ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης και ακύρωσης των τελών παραχώρησης.  

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3902/MEX_
21_3902_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες 
εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.62052 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Η πρωτοβουλία «No More Ransom» που βοήθησε 6 εκατομμύρια θύματα να ανακτήσουν 
τα δεδομένα τους κλείνει 5 χρόνια και αποκτά νέο ιστότοπο για ταχύτερη βοήθεια 
 
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2021 

Η πρωτοβουλία «No More Ransom» της Europol, του οργανισμού της ΕΕ για την επιβολή του 
νόμου, συμπληρώνει πέντε χρόνια και αποκτά έναν ανανεωμένο ιστότοπο για εύκολη πρόσβαση 
σε εργαλεία αποκρυπτογράφησης και άλλη βοήθεια σε πάνω από 30 γλώσσες.  
Το ransomware είναι ένα είδος κακόβουλου λογισμικού που κλειδώνει τους υπολογιστές των 
χρηστών και κρυπτογραφεί τα δεδομένα τους. Οι εγκληματίες που βρίσκονται πίσω από το 
κακόβουλο λογισμικό ζητούν λύτρα από τον χρήστη προκειμένου να μπορέσει να ανακτήσει τον 
έλεγχο της συσκευής ή των αρχείων του.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3902/MEX_
21_3902_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η Europol.  
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/unhacked-121-tools-against-ransomware-
single-website 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                            

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3902/MEX_21_3902_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3902/MEX_21_3902_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://www.nomoreransom.org/elindex.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3902/MEX_21_3902_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3902/MEX_21_3902_EN.pdf
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/unhacked-121-tools-against-ransomware-single-website
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/unhacked-121-tools-against-ransomware-single-website
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/unhacked-121-tools-against-ransomware-single-website
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54. Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών: Η μοναξιά στην ΕΕ έχει διπλασιαστεί από τότε που 
ξεκίνησε η πανδημία 
 
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2021 
 
Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας του κορονοϊού, ο ένας στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ 
ανέφερε ότι αισθάνεται μοναξιά, σύμφωνα με έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της 
Επιτροπής, η οποία παρουσιάστηκε.  
 
Η έκθεση περιλαμβάνει τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τη μοναξιά και την 
κοινωνική απομόνωση στην ΕΕ και αναλύει έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, σύμφωνα με την οποία το αίσθημα μοναξιάς 
διπλασιάστηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Στα άτομα 
ηλικίας 18-35 ετών καταγράφηκε τετραπλασιασμός της μοναξιάς σε σύγκριση με το 2016. Επίσης, 
η κάλυψη του φαινομένου της μοναξιάς από τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την ΕΕ διπλασιάστηκε 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ η ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα διαφέρει σημαντικά 
από κράτος σε κράτος. Η έκθεση του ΚΚΕρ διερευνά πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της 
μοναξιάς σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3902/MEX_
21_3902_EN.pdf 
 
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873 
________________________________________________________________________________ 

55. Η ΕΕ επενδύει 122 εκατ. ευρώ σε καινοτόμα έργα για την απανθρακοποίηση της οικονομίας 

Βρυξέλλες,  27 Ιουλίου 2021 

Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του Ταμείου Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 118 
εκατ. ευρώ σε 32 καινοτόμα έργα μικρής κλίμακας που βρίσκονται σε 14 κράτη μέλη της ΕΕ, την 
Ισλανδία και τη Νορβηγία. Οι επιχορηγήσεις θα στηρίξουν έργα που αποσκοπούν στη διάθεση 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά για τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, το υδρογόνο, την αποθήκευση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Εκτός από τις ανωτέρω επιχορηγήσεις, 15 έργα που βρίσκονται σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ και τη 
Νορβηγία θα ωφεληθούν από συνδρομή για την ανάπτυξη έργων, ύψους έως 4,4 εκατ. ευρώ, με 
στόχο να βελτιωθεί το επίπεδο ωριμότητας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3842/IP_21_38
42_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Χάρτης επιτυχημένων έργων 
Περιγραφή των επιτυχημένων έργων μικρής κλίμακας 
Περιγραφή των επιτυχημένων έργων μεγάλης κλίμακας 
Ιστότοπος του Ταμείου Καινοτομίας 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/quality-of-life
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3902/MEX_21_3902_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3902/MEX_21_3902_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3842/IP_21_3842_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3842/IP_21_3842_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/innovation-fund/202107_if_infograph_successful_projects_en.png
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/innovation-fund/202107_if-ssc_list_of_pre-selected_projects_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/innovation-fund/202107_if-lsc_list_of_projects_awarded_pda_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_el
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Eπόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας 
________________________________________________________________________________ 

56. Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 12 κρατών μελών για τη μη μεταφορά 
κανόνων της ΕΕ που απαγορεύουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

Βρυξέλλες,  27 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 12 κρατών μελών για τη μη μεταφορά 
κανόνων της ΕΕ που απαγορεύουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον αγροδιατροφικό τομέα 
Η οδηγία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων, η οποία εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 2019, διασφαλίζει την προστασία 
όλων των ευρωπαίων γεωργών, καθώς και των μικρών και μεσαίων προμηθευτών, έναντι 16 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από μεγαλύτερους αγοραστές στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων.  

Η οδηγία καλύπτει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, απαγορεύοντας για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ τέτοιες αθέμιτες πρακτικές 
που επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε άλλον.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3903/IP_21_39
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 
Αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Εμβόλια κατά του κορονοϊού: Δημοσιεύεται διαδραστικός χάρτης με τις ικανότητες 
παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  27 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε έναν διαδραστικό χάρτη που παρουσιάζει τις ικανότητες παραγωγής 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 στην ΕΕ, καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο 
χάρτης βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω των εργασιών της ειδικής ομάδας για 
τη βιομηχανική αναβάθμιση της παραγωγής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και μέσω της 
εκδήλωσης αντιστοίχισης που διοργάνωσε η Επιτροπή τον Μάρτιο, καθώς και σε δημόσια 
διαθέσιμες πληροφορίες αλλά και πληροφορίες που μοιράστηκαν τα κράτη μέλη. Τα δεδομένα 
αυτά θα συμπληρώνονται και θα επικαιροποιούνται καθώς καθίστανται διαθέσιμες περαιτέρω 
πληροφορίες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3923/MEX_
21_3923_EN.pdf 

Ο διαδραστικός χάρτης είναι διαθέσιμος εδώ : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/clima/news/innovation-fund-commission-announces-planning-next-calls-proposals_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1557237500431&uri=CELEX:32019L0633
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3903/IP_21_3903_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3903/IP_21_3903_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/unfair-trading-practices_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3923/MEX_21_3923_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3923/MEX_21_3923_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el
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58. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινοπραξίας από τις Masdar, Taaleri 
Energia, Kyoto και Autohellas 

Βρυξέλλες,  27 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη δημιουργία 
κοινοπραξίας με έδρα την Ελλάδα από τις Abu Dhabi Future Energy Company PJSC («Masdar», 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), Taaleri Energia Ltd. (Φινλανδία), KYOTO S.A. (Ελλάδα) και Autohellas 
Tourist and Trading Société Anonyme («Autohellas», Ελλάδα). Η κοινοπραξία θα 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του 
έργου ηλιακού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ασωπίας (Asopia Solar Power Plant).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3923/MEX_
21_3923_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, 
στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10330. 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό 

Βρυξέλλες,  28 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την έξαρση του κορονοϊού και από τα 
περιοριστικά μέτρα που αναγκάστηκε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει τη 
διασπορά του ιού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές 
ενισχύσεις.  

Το μέτρο απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς (εκτός του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής), των οποίων οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες διαταράχθηκαν τον Απρίλιο του 2021 λόγω της έξαρσης του 
κορονοϊού. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
και θα αποτελείται από ένα σταθερό ποσό ύψους από 500 ευρώ έως 4.000 ευρώ, ανάλογα με τον 
αριθμό των εργαζομένων και την περιφέρεια εγκατάστασης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_
21_3942_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.63212 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3923/MEX_21_3923_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3923/MEX_21_3923_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_10330
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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60. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη εφημερίδων, περιοδικών, περιφερειακών παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και 
ραδιοφωνικών σταθμών που επλήγησαν από την έξαρση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  28 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
εφημερίδων, περιοδικών, περιφερειακών παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και 
ραδιοφωνικών σταθμών που επλήγησαν από την έξαρση του κορονοϊού και από τα περιοριστικά 
μέτρα που αναγκάστηκε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει τη διασπορά του 
ιού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.  

Σύμφωνα με το καθεστώς, η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το 
ποσό της ενίσχυσης θα υπολογιστεί με βάση τη συνεισφορά των δικαιούχων στο ενιαίο ταμείο 
επικουρικής ασφάλισης των δημοσιογράφων  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_
21_3942_EN.pdf 

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

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.63896 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.  
________________________________________________________________________________ 
 
61. Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση για την προμήθεια θεραπευτικού μέσου με 
μονοκλωνικά αντισώματα 

Βρυξέλλες,  28 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας με τη φαρμακευτική εταιρεία Glaxo 
Smith Kline για την προμήθεια σοτροβιμάμπης (VIR-7831), ενός ερευνητικού θεραπευτικού 
μέσου με μονοκλωνικά αντισώματα, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία VIR 
Biotechnology. Αποτελεί μέρος του πρώτου χαρτοφυλακίου πέντε ελπιδοφόρων θεραπευτικών 
μέσων που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή στα τέλη Ιουνίου 2021 και επί του παρόντος 
βρίσκονται υπό κυλιόμενη επανεξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 16 κράτη 
μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στην προμήθεια για την αγορά έως και 220.000 θεραπευτικών μέσων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_
21_3942_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/coronavirus-response/public-health_el 
________________________________________________________________________________ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3299
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3299
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_en#ensuringtheavailabilityofsuppliesandequipment
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


7  ΙΟΥΛΙΟΣ  2021 - 37 
 

62. Κυβερνοασφάλεια: Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να δημιουργήσουν υποδομή 
κβαντικής επικοινωνίας 

Βρυξέλλες,  28 Ιουλίου 2021 

Με την υπογραφή, από την Ιρλανδία, της πολιτικής δήλωσης για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων στις κβαντικές τεχνολογίες, την κυβερνοασφάλεια και τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα, πλέον όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για την οικοδόμηση της 
ασφαλούς υποδομής κβαντικής επικοινωνίας EuroQCI, η οποία θα καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ. Τα 
επόμενα χρόνια, τα ασφαλή δίκτυα επικοινωνιών υψηλών επιδόσεων θα είναι ζωτικής σημασίας 
για την κάλυψη των αναγκών κυβερνοασφάλειας της Ευρώπης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_
21_3942_EN.pdf 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες εδώ : https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/news/all-member-states-now-committed-building-eu-quantum-
communication-infrastructure 
________________________________________________________________________________ 
 
63.  InvestEU: Η Επιτροπή διορίζει Επιτροπή Επενδύσεων 

Βρυξέλλες,  28 Ιουλίου 2021 

Την Τρίτη 27 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε 12 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ως μέλη 
της Επιτροπής Επενδύσεων του ταμείου InvestEU, για τετραετή θητεία. Τα 12 μέλη της Επιτροπής 
Επενδύσεων —τέσσερα μόνιμα και οκτώ μη μόνιμα μέλη— επιλέχθηκαν και διορίστηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν σύστασης του διοικητικού συμβουλίου του InvestEU. Διαθέτουν 
ευρεία γνώση σε σχετικά πεδία και τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα InvestEU. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων θα έχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και θα περιλαμβάνει μέλη από όλη την 
ΕΕ, ώστε να διαθέτει βαθιά γνώση των γεωγραφικών αγορών της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_
21_3942_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

64. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική συμφωνία εταιρικής σχέσης 
ύψους 21 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027  

Βρυξέλλες,  29 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη συμφωνία εταιρικής σχέσης για την περίοδο προγραμματισμού 
2021-2027 για την Ελλάδα, την πρώτη χώρα της ΕΕ που υπέβαλε το στρατηγικό έγγραφο 
αναφοράς της για την υλοποίηση επενδύσεων άνω των 21 δισ. ευρώ για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή της. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης καθορίζει τις στρατηγικές και 
επενδυτικές προτεραιότητες που θα καλυφθούν μέσω των ταμείων της πολιτικής συνοχής και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ). Η συμφωνία θα 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/future-quantum-eu-countries-plan-ultra-secure-communication-network
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
http://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/717897
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/all-member-states-now-committed-building-eu-quantum-communication-infrastructure
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/all-member-states-now-committed-building-eu-quantum-communication-infrastructure
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/all-member-states-now-committed-building-eu-quantum-communication-infrastructure
https://europa.eu/investeu/investment-committee_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3942/MEX_21_3942_EN.pdf
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υποστηρίξει βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, και θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη ενός νέου ανταγωνιστικού και καινοτόμου μοντέλου ανάπτυξης, 
προσανατολισμένου στις εξαγωγές, για τη χώρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3907/IP_21_39
07_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή 
Κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής ανά κράτος μέλος 
@ElisaFerreiraEC  
@EUinmyRegion 
@VSinkevicius 
________________________________________________________________________________ 

65. Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θωράκιση μελλοντικών 
έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής 

Βρυξέλλες,  29 Ιουλίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
θωράκιση των έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής για την περίοδο 2021-2027. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση κλιματικών παραμέτρων στις 
μελλοντικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη έργων υποδομής από κτίρια και υποδομές δικτύων 
έως μια σειρά δομημένων συστημάτων και περιουσιακών στοιχείων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι 
θεσμικοί και ιδιωτικοί Ευρωπαίοι επενδυτές θα είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά 
λόγου γνώσεως σχετικά με έργα που θεωρούνται συμβατά με τη συμφωνία του Παρισιού και 
τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3943/IP_21_39
43_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Νέες τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη θωράκιση των έργων υποδομής έναντι της 
κλιματικής αλλαγής 
Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
Ιστότοπος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
________________________________________________________________________________ 
 
66. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γκαμπριέλ στην υπουργική σύνοδο της G20 για 
τον πολιτισμό 

Βρυξέλλες,  29 Ιουλίου 2021 

https://europa.eu/european-union/about-eu/priorities_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3907/IP_21_3907_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3907/IP_21_3907_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://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://twitter.com/ElisaFerreiraEC
https://twitter.com/EUinmyRegion
https://twitter.com/VSinkevicius
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3943/IP_21_3943_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3943/IP_21_3943_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_663
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en
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Στις 29 και 30 Ιουλίου, οι υπουργοί Πολιτισμού της G20 πραγματοποιούν σύνοδο στη Ρώμη, όπου 
θα ανταλλάξουν πρακτικές και στρατηγικές για τη στήριξη της ανάκαμψης του πολιτιστικού τομέα 
από την πανδημία και θα συζητήσουν τη σημασία του για την οικονομία και την ευημερία των 
κοινωνιών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3961/MEX_
21_3961_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
67. Παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό: οι διαδικτυακές πλατφόρμες λαμβάνουν νέα μέτρα 
και καλούν περισσότερους φορείς να προσχωρήσουν στον κώδικα δεοντολογίας 
 
Βρυξέλλες,  29 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εκθέσεις των Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft και Google σχετικά 
με τα μέτρα που έλαβαν τον Ιούνιο για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με 
τον κορονοϊό.  
Οι σημερινοί υπογράφοντες και η Επιτροπή καλούν επίσης και άλλες εταιρείες να προσχωρήσουν 
στον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, καθώς θα συμβάλει στη διεύρυνση του 
αντικτύπου του και θα τον καταστήσει πιο αποτελεσματικό.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3961/MEX_
21_3961_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

68. Παγκόσμια σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση: καίρια συνεισφορά της «Ομάδας 
Ευρώπη» στην Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση ύψους 1,7 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  29 Ιουλίου 2021 

Στη παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση στο Λονδίνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν, ως «Ομάδα Ευρώπη», 1,7 δισ. ευρώ στην 
Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση, με στόχο να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό των 
εκπαιδευτικών συστημάτων προς όφελος περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο κοριτσιών και 
αγοριών σε έως και 90 χώρες και εδάφη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνεισφορά προς την 
Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση. Τον Ιούνιο η ΕΕ είχε ήδη ανακοινώσει δέσμευση 
ύψους 700 εκατ. 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_21_3906/IP_21_39
06_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εκπαίδευση: Η ΕΕ αυξάνει τη συνεισφορά της στην Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση με 
δέσμευση ύψους 700 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3961/MEX_21_3961_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3961/MEX_21_3961_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/reports-june-actions-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3961/MEX_21_3961_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3961/MEX_21_3961_EN.pdf
https://www.globalpartnership.org/financing-2025/summit
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2933
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2933
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3906/IP_21_3906_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3906/IP_21_3906_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2933
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2933
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69. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά: Δήλωση της Προέδρου φον ντερ 
Λάιεν, της Αντιπροέδρου Γιούροβα και της Επιτρόπου Ντάλι 
 
Βρυξέλλες,  30 Ιουλίου 2021 

Ενόψει της 2ας Αυγούστου, Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά, η Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Επίτροπος για θέματα Αξιών και 
Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα και η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι προέβησαν στην ακόλουθη 
δήλωση: «Σήμερα τιμούμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά.  
Αποτίουμε φόρο τιμής στους εκατοντάδες χιλιάδες Ρομά που έπεσαν θύματα του Ολοκαυτώματος και 
επιβεβαιώνουμε τις προσπάθειες και την προσήλωσή μας υπέρ της ισότητας, της ένταξης και της 
συμμετοχής των Ρομά. Η ενθύμηση του διωγμού των Ρομά αποτελεί ευρωπαϊκό συλλογικό μας 
καθήκον που μας υπενθυμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι επίμονες διακρίσεις, τις οποίες 
υφίστανται.  
Το μίσος, η ρατσιστικά υποκινούμενη βία και οι διακρίσεις λόγω εθνοτικού χαρακτηρισμού δεν έχουν 
θέση στην Ένωσή μας, η οποία βασίζεται 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_21_3981/MEX_
21_3981_EN.pdf 
 
Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ :   
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_3962/
STATEMENT_21_3962_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
70. Κορονοϊός: Η ΕΕ στηρίζει τη μεταφορά βασικών εφοδίων στα κράτη μέλη 
 
Βρυξέλλες,  30 Ιουλίου 2021 

Η Επιτροπή παρέχει επιπλέον οικονομική στήριξη ύψους 14 εκατ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη μέσω 
της δέσμης κινητικότητας του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης, για τη μεταφορά 
εμβολιαστικού εξοπλισμού και φαρμάκων κατά του κορονοϊού.  
 
Η στήριξη αυτή έρχεται να προστεθεί στα 150 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί από πέρυσι 
μέχρι σήμερα για τη μεταφορά βασικών ιατρικών ειδών. Οι αποστολές που χρηματοδοτούνται 
από τη δέσμη κινητικότητας περιλαμβάνουν τη μεταφορά φαρμάκων εντατικής θεραπείας στο 
Βέλγιο και συρίγγων στην Ιταλία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3981/MEX_
21_3981_EN.pdf  
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_3963/IP_21_3
963_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3981/MEX_21_3981_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3981/MEX_21_3981_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3962
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_3962/STATEMENT_21_3962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_3962/STATEMENT_21_3962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1671
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3981/MEX_21_3981_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_3981/MEX_21_3981_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3963
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_3963/IP_21_3963_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_3963/IP_21_3963_EN.pdf
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ http://ec.europa.eu/index_el.htm 

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ http://www.europarl.europa.eu/ 
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Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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