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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Τέσσερις νέες προκηρύξεις στηρίζουν τα μέσα ενημέρωσης με συνολικά 12 εκατ. ευρώ. 
 

2. Δασικές πυρκαγιές: Αποστολή τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών στην Τουρκία. 
 

3. Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων: Ως τα τέλη του 2022 αναμένεται να έχει τεθεί σε 
λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού. 
 

4. Ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων: Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τη συνεχή εκπλήρωση των απαιτήσεων από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. 
 

5. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Τέταρτη έκθεση σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ όσον αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. 
 

6. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα σύμβαση με τη Novavax για πιθανό εμβόλιο κατά της 
νόσου COVID-19. 
 

7. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ βοηθά την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία στη μάχη κατά των καταστροφικών πυρκαγιών. 
 

8. Η Επιτροπή εντείνει τη δράση για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς. 
 

9. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ συνεχίζει να κινητοποιεί βοήθεια προς την Ελλάδα και άλλες 
χώρες της περιοχής. 
 

10. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδοτήσεις ύψους 
4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. 
 

11. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την 
πρωτοβουλία «ReturnthePlastics» για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών. 
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12. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή δίνει το πράσινο φως σε νέο προϊόν σύνθετης 
τιτλοποίησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων για την περαιτέρω στήριξη 
των ΜΜΕ που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού σε 22 κράτη μέλη. 
 

13. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό καθεστώς ύψους 1 δισ. ευρώ για την 
παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα στο πλαίσιο της έξαρσης 
του κορονοϊού. 
 

14. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις ισοδυναμίας για την 
Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ουκρανία. 
 

15. Συγκεντρώσεις: η Επιτροπή ξεκινά έρευνα για πιθανή παραβίαση της υποχρέωσης 
αναστολής στην πράξη Illumina / GRAIL. 
 

16. Δασικές πυρκαγιές: Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Λέναρτσιτς επισκέπτεται την 
Ελλάδα. 
 

17. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 500 εκατ. 
EUR για την παροχή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

18. Η επίτροπος κ. Γιούανσον ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει τη 
συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων. 
 

19. Ο Aντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον στην αυριανή έκτακτη σύνοδο των 
υπουργών Εσωτερικών για το Αφγανιστάν. 
 

20. Μια δυναμική εμπορική πολιτική: Τα μέτρα άμυνας της ΕΕ κατά των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών παρέμειναν αποτελεσματικά το 2020. 
 

21. Κορονοϊός: το 70 % του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει εμβολιαστεί πλήρως. 
 

22. Νέες απλουστευμένες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ για τα προϊόντα φωτισμού από την 1η 
Σεπτεμβρίου. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Τέσσερις νέες προκηρύξεις στηρίζουν τα μέσα ενημέρωσης με συνολικά 12 εκατ. ευρώ 
 
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2021 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε τέσσερις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την προαγωγή μιας 
δημόσιας σφαίρας ζωντανής και πολύμορφης και την ενίσχυση της πρόσβαση των πολιτών σε 
αξιόπιστες πληροφορίες σε όλη την ΕΕ.  
Μέσω της πρώτης πρόσκλησης θα στηριχθεί η δημιουργία πολύγλωσσου δημοσιογραφικού 
περιεχομένου σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα για ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ η δεύτερη 
πρόσκληση έχει στόχο την αύξηση της παραγωγής σχετικού περιεχομένου για το ραδιόφωνο. 
Ακόμη, μέσω ενός πιλοτικού έρχου θα στηριχθούν δίκτυα νεανικών μέσων ενημέρωσης που 
παράγουν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για εκδηλώσεις, το οποίο προάγει 
την κριτική σκέψη. Τέλος, μια προπαρασκευαστική ενέργεια για τις πλατφόρμες μέσων 
ενημέρωσης αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστες πληροφορίες, 
με τη συμμετοχή ραδιοτηλεοπτικών φορέων και εκδοτών.  
 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/multilingual-eu-affairs-using-european-media-platforms
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/multilingual-eu-affairs-using-european-media-platforms
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/call-proposals-covering-eu-affairs-through-radio-network
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/item/717947/en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-media-platforms
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-media-platforms
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Μαζί, οι προκηρύξεις αυτές θα λάβουν περίπου 12 εκατ. ευρώ σε συνολική χρηματοδότηση από 
την ΕΕ. Όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα θα λειτουργούν με πλήρη συντακτική ανεξαρτησία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4022/MEX_
21_4022_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές και άλλες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 
τη στήριξη του τομέα των μέσων ενημέρωσης είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ είναι διαθέσιμο και ένα 
εργαλείο που βοηθά τα μέσα ενημέρωσης να βρουν ευκαιρίες χρηματοδότησης. Οι 
επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης μπορούν επίσης να βρουν βοήθεια σε εθνικό επίπεδο 
μέσω των γραφείων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».  
________________________________________________________________________________ 
 

2. Δασικές πυρκαγιές: Αποστολή τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών στην Τουρκία 
 
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2021 
 
Την 1η Αυγούστου, η Τουρκία, η οποία πλήττεται από δασικές πυρκαγιές πρωτοφανούς έκτασης, 
ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανταποκρίθηκε συμβάλλοντας στην κινητοποίηση ενός κροατικού και δύο ισπανικών 
αεροσκαφών Canadair. Τα εν λόγω πυροσβεστικά αεροσκάφη αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού 
αποθεματικού πόρων πολιτικής προστασίας rescEU. 
Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, παραμένει σε στενή επαφή με τις τουρκικές αρχές για την 
παρακολούθηση της κατάστασης και την αποστολή βοήθειας από την ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4022/MEX_
21_4022_EN.pdf 
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_4001/IP_21_4
001_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων: Ως τα τέλη του 2022 αναμένεται να έχει τεθεί σε 
λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού 
 
Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2021 
 
Άρχισαν να ισχύουν οι κανόνες που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα του μελλοντικού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) με τα άλλα 
συστήματα πληροφοριών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τη θέση του ETIAS σε 
λειτουργία ως τα τέλη του 2022.  
Αφού τεθεί σε λειτουργία το ETIAS, οι πολίτες τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν 
και απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης (visa) θα πρέπει να εγγράφονται και να 
λαμβάνουν άδεια προτού ταξιδέψουν. Το σύστημα θα διασταυρώνει τα στοιχεία των ταξιδιωτών 
με τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια, τα σύνορα και τη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4022/MEX_21_4022_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4022/MEX_21_4022_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/tool-funding-media
https://ec.europa.eu/culture/resources/creative-europe-desks
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4022/MEX_21_4022_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4022/MEX_21_4022_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_4001/IP_21_4001_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_4001/IP_21_4001_EN.pdf
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μετανάστευση πριν αυτοί ταξιδέψουν, συμβάλλοντας στον έγκαιρο εντοπισμό ατόμων που 
ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία και διασφαλίζοντας την τήρηση 
των κανόνων μετανάστευσης.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4041/MEX_
21_4041_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα ETIAS είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-
borders/etias_en 
________________________________________________________________________________ 

4. Ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων: Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη 
συνεχή εκπλήρωση των απαιτήσεων από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης 

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2021 

Η Επιτροπή υποβάλλει την τέταρτη έκθεσή της σχετικά με την παρακολούθηση του καθεστώτος 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ όσον αφορά την Αλβανία, τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη Γεωργία, τη 
Μολδαβία και την Ουκρανία. Η έκθεση επικεντρώνεται στα μέτρα που ελήφθησαν το 2020 με 
σκοπό την υλοποίηση των συστάσεων της τρίτης έκθεσης στο πλαίσιο του μηχανισμού αναστολής 
της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Για τις χώρες που έχουν απαλλαγεί από την 
υποχρέωση θεώρησης εδώ και λιγότερο από 7 έτη (Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία), η έκθεση 
παρέχει επίσης λεπτομερέστερη αξιολόγηση άλλων μέτρων που έχουν ληφθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεχής εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3965/IP_21_39
65_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δεύτερη έκθεση στο πλαίσιο του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενισχυμένος μηχανισμός αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 
________________________________________________________________________________ 

5. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Τέταρτη έκθεση σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ όσον αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 

Βρυξέλλες,  4 Αυγούστου 2021 
 
Τι παρουσιάζει η Επιτροπή; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4041/MEX_21_4041_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4041/MEX_21_4041_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/etias_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/etias_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/etias_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_com-2021-602_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_com-2021-602_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_com-2021-602_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_com-2021-602_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0325&qid=1627628407788&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0325&qid=1627628407788&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3965/IP_21_3965_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3965/IP_21_3965_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_com-2021-602_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_com-2021-602_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_commission_staff_working_document_accompanying_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_swd-2021-206_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3964
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017R0371
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Η Επιτροπή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του καθεστώτος απαλλαγής από 
την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ όσον αφορά την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το 
Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την 
Ουκρανία. Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερέστερη και συστηματικότερη 
παρακολούθηση των μέτρων που ελήφθησαν για την υλοποίηση των συστάσεων που διατύπωσε 
η Επιτροπή στην τρίτη έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2020. Για τις χώρες που 
έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης εδώ και λιγότερο από 7 έτη (Γεωργία, Μολδαβία 
και Ουκρανία), η έκθεση παρέχει επίσης λεπτομερέστερη αξιολόγηση άλλων μέτρων που έχουν 
ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3964/QAN
DA_21_3964_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου — Ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων: Commission reports on continued 
fulfilment of requirements by Western Balkans and Eastern Partnership countries 
Fourth Report Under the Visa Suspension Mechanism 
Staff Working Document 
Report on the effectiveness of the Visa Suspension Mechanism and on the delegation of power 
under such mechanism 
________________________________________________________________________________ 

6. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα σύμβαση με τη Novavax για πιθανό εμβόλιο κατά της 
νόσου COVID-19 

Βρυξέλλες,  4 Αυγούστου 2021 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την έβδομη συμφωνία προαγοράς με φαρμακευτική εταιρεία 
για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πιθανό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2021 και το 2022. 
Βάσει της σχετικής σύμβασης, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αγοράσουν έως και 100 
εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Novavax, με δυνατότητα αγοράς 100 εκατομμυρίων 
επιπλέον δόσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2021, 2022 και 2023, αφού το εν λόγω εμβόλιο 
ελεγχθεί και λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως ασφαλές και 
αποτελεσματικό. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να δωρίσουν εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου 
ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Η σύμβαση προστίθεται στο ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν 
στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις εταιρείες 
AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna, καθώς 
και οι ολοκληρωμένες διερευνητικές συνομιλίες με την εταιρεία Valneva. Επιπλέον, αποτελεί ένα 
ακόμη σημαντικό βήμα για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4061/IP_21_40
61_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0325&qid=1627628407788&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3964/QANDA_21_3964_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3964/QANDA_21_3964_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3965
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_com-2021-602_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_commission_staff_working_document_accompanying_report_commission_european_parliament_council_fourth_report_visa_suspension_mechanism_swd-2021-206_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_effectiveness_visa_suspension_mechanism_delegation_power_com-2021-603_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/04082021_report_commission_european_parliament_council_effectiveness_visa_suspension_mechanism_delegation_power_com-2021-603_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/elip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_51
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4061/IP_21_4061_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4061/IP_21_4061_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
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Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

7. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ βοηθά την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία στη μάχη κατά των καταστροφικών πυρκαγιών 

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2021 
 
Καθώς συνεχίζουν να μαίνονται δασικές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της Μεσογείου και των 
Δυτικών Βαλκανίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί άμεσα στήριξη για να βοηθήσει τις χώρες 
να περιορίσουν την εξάπλωση των πυρκαγιών και να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και 
περιουσίες. 
 Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair από τη Γαλλία μεταβαίνουν σε πληγείσες περιοχές 

της Ιταλίας για να ξεκινήσουν επιχειρήσεις πυρόσβεσης. 
 Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κύπρο υποστηρίζουν την Ελλάδα, ενώ ομάδα 

πυροσβεστών υποστηρίζει τις χερσαίες επιχειρήσεις.  
 Δύο ελικόπτερα θα αποσταλούν από την Τσεχία και τις Κάτω Χώρες στην Αλβανία για να 

υποστηρίξουν τις εκεί επιχειρήσεις. 
 Επιπλέον, η Σλοβενία αποστέλλει ομάδα 45 πυροσβεστών στη Βόρεια Μακεδονία. 

Όλη αυτή η βοήθεια κινητοποιείται μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ενώ η 
Επιτροπή χρηματοδοτεί τουλάχιστον το 75 % των εξόδων μεταφοράς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4064/IP_21_40
64_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

8. Η Επιτροπή εντείνει τη δράση για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 

Βρυξέλλες,  5 Αυγούστου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μικτή μάθηση για να 
στηρίξει μια υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς. «Μικτή μάθηση» στην επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ο όρος που 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι ένα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος 
ακολουθεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να πρόκειται 
για συνδυασμό σχολικού χώρου και άλλου φυσικού περιβάλλοντος (εταιρεία, κέντρο 
κατάρτισης/επιμόρφωσης, εξ αποστάσεως μάθηση, υπαίθριος χώρος, πολιτιστικός χώρος κ.λπ.) ή 
να συνδυάζει διαφορετικά μαθησιακά εργαλεία που μπορεί να είναι ψηφιακά και μη ψηφιακά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3908/IP_21_39
08_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μικτή μάθηση για πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4064/IP_21_4064_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4064/IP_21_4064_EL.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/council-recommendation-blended-learning-high-quality-inclusive-primary-secondary-education_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3908/IP_21_3908_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3908/IP_21_3908_EL.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/council-recommendation-blended-learning-high-quality-inclusive-primary-secondary-education_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/council-recommendation-blended-learning-high-quality-inclusive-primary-secondary-education_en
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Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 
________________________________________________________________________________ 

9. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ συνεχίζει να κινητοποιεί βοήθεια προς την Ελλάδα και άλλες χώρες 
της περιοχής 

Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2021 

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ εξακολουθεί να διοχετεύει υποστήριξη για την 
κατάσβεση των πρωτοφανών δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Μεσόγειο. 
Μετά τα αιτήματα της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας, της Ιταλίας και της 
Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον συμβάλει στην κινητοποίηση 14 πυροσβεστικών 
αεροσκαφών, 3 ελικοπτέρων, περίπου 1.300 διασωστών και 250 οχημάτων. 
Μόνο στην Ελλάδα έχουν ήδη σταλεί 9 αεροσκάφη, σχεδόν 1.000 πυροσβέστες και 200 οχήματα. 
Η πλέον πρόσφατη ανταπόκριση ήρθε το Σαββατοκύριακο από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 
Πολωνία, την Αυστρία και τη Σλοβακία, οι οποίες στέλνουν επίγειες πυροσβεστικές μονάδες. Οι 
μονάδες αυτές θα ενισχύσουν τις δυνάμεις που ήδη επιχειρούν στη χώρα, δηλ. τις επίγειες 
πυροσβεστικές μονάδες από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Τσεχία και τη Ρουμανία, καθώς και τα 
αεροσκάφη από την Κύπρο, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Κροατία και την Ισπανία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4121/IP_21_41
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
MEMO «Λειτουργία του μηχανισμού καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη» 
Δασικές πυρκαγιές 
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
Πρόγραμμα RescEU 
________________________________________________________________________________ 

10. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδοτήσεις ύψους 
4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα 

Βρυξέλλες,  9 Αυγούστου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 4 δισ. ευρώ με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων για την 
Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 13 % των επιχορηγήσεων και δανείων που προορίζονται για τη 
χώρα στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Η Ελλάδα είναι μία από 
τις πρώτες χώρες που λαμβάνουν προχρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού RRF. Οι 
προχρηματοδοτήσεις αυτές αποτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα για την εφαρμογή των κρίσιμων 
επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Ελλάδας. 
Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις με βάση την υλοποίηση των επενδύσεων και των 
μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Η 
χώρα αναμένεται να λάβει συνολικά 30,5 δισ. ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδίου της 
(17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_el
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/ip_21_4121/IP_21_4121_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4121/IP_21_4121_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/resceu_el.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4068/IP_21_40
68_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ανάλυση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Δελτίο τύπου: Τρίτο ομόλογο NextGenerationEU 
Δελτίο τύπου: Πρώτο σχέδιο χρηματοδότησης της Επιτροπής 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

11. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την 
πρωτοβουλία «ReturnthePlastics» για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών 

Βρυξέλλες,  13 Αυγούστου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο 
«ReturnthePlastics: μια Πρωτοβουλία Πολιτών για την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ συστήματος 
επιστρεφόμενης εγγύησης για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών». 
Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με σκοπό: 
 την καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ συστήματος επιστρεφόμενης εγγύησης για την ανακύκλωση 

πλαστικών φιαλών· 
 να δοθούν κίνητρα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου τα σουπερμάρκετ (αλυσίδες) 

που πωλούν πλαστικές φιάλες να εγκαταστήσουν μηχανήματα αντίστροφης πώλησης για την 
ανακύκλωση των πλαστικών φιαλών μετά την αγορά και χρήση τους από τον καταναλωτή·  

 να κληθούν οι εταιρείες παραγωγής πλαστικών φιαλών να καταβάλλουν φόρους για το 
σύστημα ανακύκλωσης και επιστρεφόμενης εγγύησης των πλαστικών φιαλών (σύμφωνα με 
την αρχή ότι ο ρυπαίνων πληρώνει). 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι νομικά παραδεκτή διότι πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την πρωτοβουλία επί της ουσίας. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4182/IP_21_41
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
«ReturnthePlastics: μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ 
συστήματος επιστρεφόμενης εγγύησης για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών». 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία # EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4068/IP_21_4068_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4068/IP_21_4068_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3014
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=COUNCIL+IMPLEMENTING+DECISION+on+the+approval+of+the+assessment+of+the+recovery+and+resilience+plan+for+Greece&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3682
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2749
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4182/IP_21_4182_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4182/IP_21_4182_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_en
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_en
https://europa.eu/citizens-initiative/_en
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_en
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_en
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12. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή δίνει το πράσινο φως σε νέο προϊόν σύνθετης 
τιτλοποίησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων για την περαιτέρω στήριξη των 
ΜΜΕ που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού σε 22 κράτη μέλη 

Βρυξέλλες,  16 Αυγούστου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τη 
διάθεση νέου προϊόντος με τη μορφή εγγυήσεων για τμήματα σύνθετης τιτλοποίησης στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων υπό τη διαχείριση του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, «ΕΤΕπ», 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, «ΕΤαΕ») για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται 
από την έξαρση του κορονοϊού στα 22 συμμετέχοντα κράτη μέλη. Με προβλεπόμενο ειδικό 
προϋπολογισμό ύψους 1,4 δισ. ευρώ, το νέο προϊόν αναμένεται να κινητοποιήσει νέα δάνεια 
ύψους τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πλήττονται από 
την έξαρση της νόσου. Πρόκειται για σημαντική συμβολή στον συνολικό στόχο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Εγγυήσεων για την κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους έως και 200 δισ. 
ευρώ στα 22 συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4204/IP_21_42
04_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en 
________________________________________________________________________________ 

13. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό καθεστώς ύψους 1 δισ. ευρώ για την 
παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα στο πλαίσιο της έξαρσης του 
κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  17 Αυγούστου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ύψους 1 δισ. ευρώ για την παροχή στήριξης 
σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Το 
καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4203/IP_21_42
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις ισοδυναμίας για την 
Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ουκρανία 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4204/IP_21_4204_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4204/IP_21_4204_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4203/IP_21_4203_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4203/IP_21_4203_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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Βρυξέλλες,  17 Αυγούστου 2021 
 
Η Επιτροπή εξέδωσε τρεις αποφάσεις ισοδυναμίας για τη Βόρεια Μακεδονία, την Τουρκία και την 
Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι η Βόρεια Μακεδονία, η Τουρκία και η Ουκρανία θα συνδεθούν με 
το σύστημα της ΕΕ και ότι τα πιστοποιητικά COVID που εκδίδονται από τις χώρες αυτές θα 
γίνονται δεκτά στην ΕΕ, από αύριο, υπό τους ίδιους όρους με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID 
της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Βόρεια Μακεδονία, η Τουρκία και η Ουκρανία συμφώνησαν να δέχονται το 
ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ για ταξίδια από την ΕΕ προς τις χώρες τους. Με τον τρόπο 
αυτό, η συμμετοχή τους στο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα διευκολύνει τις ασφαλείς 
μετακινήσεις από και προς την ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_4301/MEX_2
1_4301_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ διατίθενται στον 
ειδικό ιστότοπο και στις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

15. Συγκεντρώσεις: η Επιτροπή ξεκινά έρευνα για πιθανή παραβίαση της υποχρέωσης 
αναστολής στην πράξη Illumina / GRAIL 

Βρυξέλλες,  20 Αυγούστου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον η απόφαση 
της Illumina να ολοκληρώσει την εξαγορά της GRAIL ενόσω η διεξοδική έρευνα της Επιτροπής 
σχετικά με την προτεινόμενη πράξη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, συνιστά παραβίαση της 
«υποχρέωσης αναστολής» βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού συγκεντρώσεων. Χάρη στην 
υποχρέωση αναστολής προλαμβάνονται οι ενδεχομένως ανεπανόρθωτες αρνητικές επιπτώσεις 
πράξεων στην αγορά, ενόσω αναμένεται το αποτέλεσμα της διεξοδικής έρευνας της Επιτροπής. Η 
εν λόγω έρευνα διενεργείται χωριστά από τη διεξοδική έρευνα της Επιτροπής ως προς την ουσία 
της υπόθεσης, η οποία θα συνεχιστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στον 
κανονισμό συγκεντρώσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4322/IP_21_43
22_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν προσεχώς διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής 
για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10188. 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Δασικές πυρκαγιές: Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Λέναρτσιτς επισκέπτεται την 
Ελλάδα 

Βρυξέλλες,  25 Αυγούστου 2021 

Μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στη Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια τις τελευταίες 
εβδομάδες, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς επισκέπτεται περιοχές που 
επλήγησαν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιεί συναντήσεις με τον 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/info/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/mex_21_4301/MEX_21_4301_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_4301/MEX_21_4301_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/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_2781
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4322/IP_21_4322_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4322/IP_21_4322_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_10188
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Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. 
Χρήστο Τριαντόπουλο. Ο Επίτροπος, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. 
Νίκο Χαρδαλιά, επισκέπτεται επίσης το απόθεμα ιατρικών ειδών rescEU που φιλοξενείται από 
την Ελλάδα. Επιπλέον, θα συναντηθεί με τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών, και με ομάδα Περιφερειαρχών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4403/MEX_
21_4403_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

17. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 500 εκατ. 
EUR για την παροχή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από την έξαρση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  27 Αυγούστου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς για την παροχή στήριξης για μη 
καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την έξαρση του κορονοϊού. Το 
καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και έχει 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. 
Το ελληνικό μέτρο στήριξης 
Μετά την έγκριση αρκετών ελληνικών καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη 
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, η 
Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς για την περαιτέρω στήριξη επιχειρήσεων βάσει του 
προσωρινού πλαισίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4101/IP_21_41
01_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Η επίτροπος κ. Γιούανσον ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει τη 
συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων 
 
Βρυξέλλες,  27 Αυγούστου 2021 
 
Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να 
συζητήσει με τις αρχές των ΗΠΑ τη συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια, καθώς και τη 
διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης. Η Επίτροπος θα συναντηθεί με τον Υπουργό 
Εσωτερικής Ασφάλειας κ. Alejandro Mayorkas στην Ουάσιγκτον.  
Θα συζητήσουν την προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης στο 
Αφγανιστάν, σε συνέχεια της συνόδου της G7 στις 24 Αυγούστου. Η Επίτροπος κ. Γιούανσον και ο 
κ. Mayorkas θα συζητήσουν επίσης τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ για την καταπολέμηση του 
κυβερνοεγκλήματος, ενώ οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση του 
λυτρισμικού (ransomware) και των κυβερνοεπιθέσεων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της κοινής 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4403/MEX_21_4403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4403/MEX_21_4403_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4101/IP_21_4101_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4101/IP_21_4101_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en
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ομάδας εργασίας για το λυτρισμικό (ransomware), την οποία η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να 
συστήσουν κατά την υπουργική σύνοδο για θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον 
περασμένο Ιούνιο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4441/MEX_
21_4441_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
19. Ο Aντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον στην αυριανή έκτακτη σύνοδο των 
υπουργών Εσωτερικών για το Αφγανιστάν 
 
Βρυξέλλες,  30 Αυγούστου 2021 
 
Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, 
και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα συμμετάσχουν στην έκτακτη 
σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών, την οποία συγκάλεσε η σλοβενική Προεδρία για να 
συζητηθεί η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στο 
Αφγανιστάν, καθώς και στην αντίδραση της ΕΕ.  
Μετά τη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου με την Επίτροπο κ. Γιούανσον, 
γύρω στις 19:15 ώρα Ελλάδος, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στην 
πλατφόρμα EbS+. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4482/MEX_
21_4482_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

20. Μια δυναμική εμπορική πολιτική: Τα μέτρα άμυνας της ΕΕ κατά των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών παρέμειναν αποτελεσματικά το 2020 

Βρυξέλλες,  30 Αυγούστου 2021 

Το σύστημα για την προστασία των επιχειρήσεων της ΕΕ από τις εισαγωγές που αποτελούν 
αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων συνέχισε να λειτουργεί καλά το 2020, χάρη στους 
σθεναρούς και καινοτόμους τρόπους χρήσης από την ΕΕ των μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ), 
παρά τις πρακτικές προκλήσεις που έθεσε η πανδημία COVID-19. Το εν λόγω σύστημα αποτελεί 
μέρος της νέας εμπορικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της οποίας η ΕΕ 
υιοθετεί πιο δυναμική στάση για την υπεράσπιση των συμφερόντων της έναντι των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4481/IP_21_44
81_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
39η ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες εμπορικής άμυνας της ΕΕ 
Συμπλήρωμα της έκθεσης (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4441/MEX_21_4441_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4441/MEX_21_4441_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4482/MEX_21_4482_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4482/MEX_21_4482_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4481/IP_21_4481_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4481/IP_21_4481_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159782.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159783.htm
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εμπορικής άμυνας της ΕΕ και τις τρέχουσες 
υποθέσεις 
________________________________________________________________________________ 
21. Κορονοϊός: το 70 % του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει εμβολιαστεί πλήρως 
 
Βρυξέλλες,  31 Αυγούστου 2021 
 
Η η ΕΕ έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, καθώς το 70 % του ενήλικου πληθυσμού έχει ήδη 
εμβολιαστεί πλήρως. Συνολικά, πάνω από 256 εκατομμύρια ενήλικες στην ΕΕ έχουν ήδη 
εμβολιαστεί πλήρως. Ήδη πριν από έξι εβδομάδες επιτεύχθηκε εγκαίρως ο στόχος που είχε θέσει 
η Επιτροπή: να παράσχει στα κράτη μέλη, έως το τέλος Ιουλίου, επαρκείς δόσεις εμβολίου για τον 
πλήρη εμβολιασμό του 70 % του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ. 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4362/IP_21_43
62_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 στην ΕΕ 
Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Νέες απλουστευμένες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ για τα προϊόντα φωτισμού από την 1η 
Σεπτεμβρίου 
 
Βρυξέλλες,  31 Αυγούστου 2021 
 
Από την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021, σε όλα τα φυσικά και τα διαδικτυακά καταστήματα θα 
ισχύει μια εντελώς καινούρια έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης από τους ευρωπαίους πολίτες 
ενεργειακής ετικέτας για τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες και τα άλλα προϊόντα φωτισμού, 
βοηθώντας τους καταναλωτές να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το αποτύπωμα 
άνθρακα.  
Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον 
τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι όλο και περισσότερες «φωτεινές 
πηγές» (όπως λαμπτήρες και δομοστοιχεία LED) έχουν λάβει ετικέτες A+ ή A++ στην κλίμακα που 
ισχύει. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η επιστροφή σε μια πιο απλή κλίμακα από το «Α» ως το 
«G».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4502/MEX_
21_4502_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4484/IP_21_44
84_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4362/IP_21_4362_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4362/IP_21_4362_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/global-response-coronavirus_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4502/MEX_21_4502_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4502/MEX_21_4502_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4484
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4484/IP_21_4484_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4484/IP_21_4484_EN.pdf
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ http://ec.europa.eu/index_el.htm 

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