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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Κοινωνική Ευρώπη: Περισσότερο διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας για τους 
εργαζόμενους στην ΕΕ. 
 

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

3. Η Επιτροπή παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή της για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια. 
 

4. Αρχίζουν να ισχύουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των παιδιών σε 
διασυνοριακές υποθέσεις επιμέλειας. 
 

5. Η ΕΕ εκταμιεύει την πρώτη δόση ύψους 50 εκατ. ευρώ της νέας μακροοικονομικής 
συνδρομής για τη Μολδαβία. 
 

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει την πρώτη δόση της νέας μακροοικονομικής συνδρομής 
ύψους 1 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. 

 

7. Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση κοινής προμήθειας με την HIPRA για 
εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 

 

8. Τίθενται σε ισχύ νέα δικαιώματα για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ 

 

9. Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων άθλησης για όλους και προώθησης βιώσιμων 
συμπεριφορών μέσω του αθλητισμού. 

 

10. Επίσκεψη της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιούανσον στο Κίεβο για 
συναντήσεις με τις ουκρανικές αρχές και επιβεβαίωση της στήριξης της ΕΕ. 

 

11. Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την πιθανή θέσπιση 
νομοθεσίας για την υγεία του εδάφους. 

 

12. Λειψυδρία: Η Επιτροπή παρέχει συμβουλές σχετικά με την επανάχρηση του νερού στη 
γεωργία. 
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13. Η Διαχείριση της μετανάστευσης: Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση για νέα έργα 
στήριξης των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και επιστροφής στην Ελλάδα την Κύπρο, την 
Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία. 

 

14. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διεθνή καταδίκη της Ρωσίας για 
παραβίαση των κανόνων αεροπορίας και των κυρώσεων της ΕΕ. 

 

15. Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα νέο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών. 
 

16. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις έως 30 εκατ. ευρώ για τον ελληνικό κλάδο της 
γούνας και του δέρματος. 

 

17. Ουκρανία: 1.000 Ουκρανοί ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία. 
 

18. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με τις επιδόσεις της απαλλαγής για τις κοινοπραξίες 
ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών. 

 

19. Εμβόλια κατά της νόσου COVID-19: Η Επιτροπή και η Moderna προσαρμόζουν τα 
χρονοδιαγράμματα παράδοσης για τα τέλη του καλοκαιριού και τον χειμώνα. 

 

20. Παλαιστίνη: Η ΕΕ ανακοινώνει χρηματοδότηση ύψους 261 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του 
UNRWA. 

 

21. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν χορηγήθηκε ενίσχυση στην εταιρεία 
διαχείρισης ελληνικών βιομηχανικών πάρκων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

 

22. Η ενισχυμένη εποπτεία για την Ελλάδα λήγει στις 20 Αυγούστου. 
 

23. Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις ελληνικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων με 
αύξηση του προϋπολογισμού του κατά 1,55 δισ. ευρώ, για τη στήριξη των επιχειρήσεων 
που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. 
 

24. Ουκρανία: η ΕΕ έχει συντονίσει την παράδοση πάνω από 60.000 τόνων ζωτικής βοήθειας. 
 

25. Ανθρωπιστική βοήθεια: η ΕΕ στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην Ουγκάντα. 
 

26. Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: 22 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μιας πολωνικής εταιρείας 
για την ανακάλυψη, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών θεραπειών. 
 

27. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ κινητοποιεί περίπου 370 άτομα άμεσης επέμβασης σε ολόκληρη 
την Ευρώπη για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. 
 

28. Δήλωση του Επιτρόπου Τζεντιλόνι σχετικά με την έξοδο της Ελλάδας από την ενισχυμένη 
εποπτεία. 
 

29. Πανευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών 
καθεστώτων: Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν. 
 

30. Ξηρασία στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2022: η σοβαρή μείωση των βροχοπτώσεων 
επηρεάζει τις καλλιέργειες και αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές. 
 

31. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ κινητοποιεί βοήθεια για την Πορτογαλία. 
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32. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εορτάζει την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, σε μια ισχυρή 
επίδειξη στήριξης προς τον ουκρανικό λαό. 
 

33. Μιανμάρ/Μπανγκλαντές — Δήλωση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Μπορέλ, 
του επιτρόπου κ. Λέναρτσιτς και της επιτρόπου κ. Ουρπιλάινεν σχετικά με την 5η επέτειο 
της κρίσης των Ροχίνγκια. 
 

34. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: «Περιβάλλον χωρίς καπνό». 
 

35. Δάση: η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση σχετικά με το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την 
παρακολούθηση των δασών και τα στρατηγικά σχέδια. 
 

36. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτης της αγοράς σχετικά με τις 
πρακτικές διανομής ξενοδοχειακών διανυκτερεύσεων. 
 

37. Πακιστάν: η ΕΕ χορηγεί ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για τα θύματα 
πλημμυρών. 
 

38. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: δράσεις για διευκόλυνση της μετάβασης στους 
αυστηρότερους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες και για αποφυγή των ελλείψεων. 
 

39. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί στη Σύμβαση της Χάγης για τις δικαστικές αποφάσεις. 
 

40. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τους κανόνες 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την αξιολόγηση των κρατικών εγγυήσεων για 
δάνεια. 
 

41. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου Σχοινά στο Γκντανσκ για την επέτειο της υπογραφής της 
Συμφωνίας του Γκντανσκ. 
 

42. Ουκρανία: Η ΕΕ δωρίζει πέντε εκατομμύρια δισκία ιωδιούχου καλίου για την προστασία 
των Ουκρανών πολιτών από πιθανή έκθεση σε ακτινοβολία. 
 

43. Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης από τις Suez 
και Acea. 
 

44. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Νέοι κανόνες για ταχύτερη έγκριση των βιολογικών 
φυτοφαρμάκων. 
 

45. Κοινή Γεωργική Πολιτική 2023-2027: η Επιτροπή εγκρίνει τα πρώτα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ. 
 

46. Εννέα ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Βενετίας. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Κοινωνική Ευρώπη: Περισσότερο διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας για τους 
εργαζόμενους στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2022 

Η 1η Αυγούστου είναι η προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ 
της οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας. Η οδηγία παρέχει εκτενέστερα και 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1152&from=EN
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επικαιροποιημένα εργασιακά δικαιώματα και προστασία στους 182 εκατομμύρια εργαζομένους 
στην ΕΕ. 

Με τους νέους κανόνες οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα σε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα 
των συνθηκών εργασίας τους, για παράδειγμα όσον αφορά τις αναθέσεις καθηκόντων και τον 
χρόνο εργασίας. Θα έχουν επίσης το δικαίωμα να λαμβάνουν έγκαιρες και πληρέστερες 
πληροφορίες σχετικά με τις βασικές πτυχές της εργασίας τους, όπως ο τόπος εργασίας και η 
αμοιβή. Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη και συμβάλλει 
στη μετατροπή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σε απτή πραγματικότητα για 
τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4765/IP_22_47
65_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην ΕΕ 
Ιστότοπος με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας 
Ιστότοπος του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά: Δήλωση της Προέδρου φον ντερ 
Λάιεν, της Αντιπροέδρου Γιούροβα και της Επιτρόπου Ντάλι 
  
Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2022 
  
Ενόψει της 2ας Αυγούστου, Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά, η κ. Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κ. Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος αρμόδια 
για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, και η κ. Χέλενα Ντάλι, Επίτροπος Ισότητας, προέβησαν στην 
ακόλουθη δήλωση: 
 «Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά, τιμούμε τη 
μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων Ρομά θυμάτων του Ολοκαυτώματος που υπέφεραν και 
δολοφονήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τις διώξεις των Ρομά 
κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Επίσης, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις δυσκολίες 
και τις διακρίσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η μειονότητα των Ρομά.» 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_
22_4802_EN.pdf 
 
Ολόκληρη η δήλωση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_4764/
STATEMENT_22_4764_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Η Επιτροπή παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή της για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4765/IP_22_4765_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4765/IP_22_4765_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1152&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4764
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_4764/STATEMENT_22_4764_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_4764/STATEMENT_22_4764_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2022 
  
Η Επιτροπή παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή της για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας το 2021. Η Επιτροπή έλαβε 
360 γνώμες από 22 εθνικά κοινοβούλια το 2021, περισσότερες από το προηγούμενο έτος (κατά 
το οποίο ελήφθησαν 255 γνώμες από 19 εθνικά κοινοβούλια), γεγονός που αντικατοπτρίζεται 
στην αύξηση του αριθμού των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής. Σε πάνω από το 40% των 
γνωμών που ελήφθησαν, τα εθνικά κοινοβούλια υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά με τις πολιτικές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής ή παρουσίασαν αυτοβούλως τις πολιτικές τους θέσεις, γεγονός που 
αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον τους να συνομιλούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να 
συμβάλουν εποικοδομητικά στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό αντικατοπτρίζεται 
επίσης στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, όπου μία πρόταση ήταν 
αφιερωμένη στην επικουρικότητα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_
22_4802_EN.pdf 
 
Οι προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-
parliaments/annual-reports-application-principles-subsidiarity-and-proportionality-and-relations-
national-parliaments_en 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Αρχίζουν να ισχύουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των παιδιών σε 
διασυνοριακές υποθέσεις επιμέλειας 
  
Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2022 
  
Τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών 
σε διασυνοριακές διαφορές, όπως για την επιμέλεια, τα γονικά δικαιώματα και την απαγωγή 
παιδιών («κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ»). Ο κανονισμός επικαιροποιεί τους υφιστάμενους κανόνες 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές 
και διαφορές γονικής μέριμνας, ώστε να προστατεύονται καλύτερα οι ανάγκες του παιδιού. 
Ο νέος κανονισμός θα απλουστεύσει την κυκλοφορία των αποφάσεων, των δημόσιων εγγράφων 
και ορισμένων συμφωνιών εντός της ΕΕ μέσω κανόνων για την αναγνώριση και την εκτέλεση σε 
άλλες χώρες της ΕΕ.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_
22_4802_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Η ΕΕ εκταμιεύει την πρώτη δόση ύψους 50 εκατ. ευρώ της νέας μακροοικονομικής 
συνδρομής για τη Μολδαβία 
 
Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2022 
  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/2021-annual-report_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/annual-reports-application-principles-subsidiarity-and-proportionality-and-relations-national-parliaments_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/annual-reports-application-principles-subsidiarity-and-proportionality-and-relations-national-parliaments_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/annual-reports-application-principles-subsidiarity-and-proportionality-and-relations-national-parliaments_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/annual-reports-application-principles-subsidiarity-and-proportionality-and-relations-national-parliaments_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32019R1111
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, εκταμίευσε 50 εκατ. ευρώ σε μακροοικονομική 
συνδρομή για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, εκ των οποίων 35 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμα 
δάνεια με ευνοϊκούς όρους και 15 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις. Πρόκειται για την πρώτη 
εκταμίευση στο πλαίσιο της νέας μακροοικονομικής συνδρομής για τη Μολδαβία, η οποία τέθηκε 
σε ισχύ στις 18 Ιουλίου 2022 και είναι διαθέσιμη για δυόμισι έτη. Ο αδικαιολόγητος επιθετικός 
πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της 
Μολδαβίας, επιτείνοντας σημαντικές προϋπάρχουσες προκλήσεις και ανισορροπίες. Το 2020 η 
πανδημία προκάλεσε απότομη ύφεση στη Μολδαβία, ενώ η κρίση του φυσικού αερίου που 
ξεκίνησε πέρυσι το φθινόπωρο άσκησε πρόσθετες δημοσιονομικές πιέσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_
22_4802_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4744/IP_22_47
44_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει την πρώτη δόση της νέας μακροοικονομικής συνδρομής 
ύψους 1 δισ. ευρώ για την Ουκρανία 
 
Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, εκταμίευσε σήμερα το πρώτο ήμισυ (500 εκατ. ευρώ) 
μιας νέας πράξης μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 1 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Η δεύτερη 
δόση (άλλα 500 εκατ. ευρώ) θα εκταμιευτεί αύριο, 2 Αυγούστου. Η πρόσθετη αυτή 
μακροοικονομική συνδρομή, ύψους 1 δισ. ευρώ, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ 
και της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσουν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις άμεσες 
χρηματοδοτικές ανάγκες της μετά την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας. 
Συμπληρώνει τη στήριξη που έχει ήδη παράσχει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός έκτακτου 
δανείου μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 1,2 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε το πρώτο εξάμηνο 
του έτους. Συνολικά, με τα δύο σκέλη του προγράμματος, η συνολική μακροοικονομική 
συνδρομή προς την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_
22_4802_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για τη βοήθεια που παρέχει η ΕΕ στην Ουκρανία από τότε που 
ξεκίνησε ο επιθετικός πολέμος της Ρωσίας είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-
ukraine/eu-assistance-ukraine_en 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4783/IP_22_47
83_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4744
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4744/IP_22_4744_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4744/IP_22_4744_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4783
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4783/IP_22_4783_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4783/IP_22_4783_EN.pdf
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7. Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση κοινής προμήθειας με την HIPRA για 
εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2022 

Η HERA, η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας με την εταιρεία HIPRA 
HUMAN HEALTH για την προμήθεια του πρωτεϊνικού εμβολίου της κατά της νόσου COVID-19. 14 
κράτη μέλη και χώρες συμμετέχουν στην εν λόγω κοινή προμήθεια, στο πλαίσιο της οποίας 
μπορούν να αγοράσουν έως 250 εκατομμύρια δόσεις. Καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων 
αυξάνεται και πάλι στην Ευρώπη, η συμφωνία αυτή θα καταστήσει γρήγορα διαθέσιμο το 
εμβόλιο της HIPRA στις συμμετέχουσες χώρες, μόλις το εμβόλιο αυτό λάβει θετική αξιολόγηση 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4782/IP_22_47
82_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού με ιατρικά 
αντίμετρα για τη στήριξη της αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Ιστότοπος της ΗERA 
HIPRA Ανθρώπινη Υγεία 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Τίθενται σε ισχύ νέα δικαιώματα για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2022 

Από τις 2 Αυγούστου, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν σε επίπεδο ΕΕ τους κανόνες 
για την  ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές, οι οποίοι εγκρίθηκαν το 2019. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για 
την άδεια πατρότητας, τη γονική άδεια και την άδεια φροντίδας. Θεσπίζουν επίσης πρόσθετα 
δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ευέλικτες ρυθμίσεις 
εργασίας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους και την 
οικογενειακή τους ζωή χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουν καμία από τις δύο. Τα δικαιώματα 
αυτά, τα οποία προστίθενται στα υφιστάμενα δικαιώματα άδειας μητρότητας, κατοχυρώθηκαν 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και η θέσπισή τους αποτελεί 
ουσιαστικό βήμα για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_
22_4824_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4785/IP_22_4
785_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-authority_el
https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-authority_el
https://www.hipracovid19.com/en
https://www.hipracovid19.com/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4782/IP_22_4782_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4782/IP_22_4782_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera_en
https://www.hipra.com/portal/en/hipra
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EL
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_22_4824_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_22_4824_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4785
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4785/IP_22_4785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4785/IP_22_4785_EN.pdf
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και ένα ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873310/Work-life-
balance%20factsheet.pdf.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων άθλησης για όλους και προώθησης βιώσιμων 
συμπεριφορών μέσω του αθλητισμού 
 
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2022 

Η Επιτροπή προκηρύσσει δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στον τομέα του 
αθλητισμού: την προπαρασκευαστική δράση της ΕΕ «Προγράμματα άθλησης για όλους και 
καινοτομίας των υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 1,95 εκατ. ευρώ, και το πιλοτικό έργο 
«Αθλητισμός για τους ανθρώπους και τον πλανήτη — μια νέα προσέγγιση της βιωσιμότητας 
μέσω του αθλητισμού στην Ευρώπη», συνολικού προϋπολογισμού 1,44 εκατ. ευρώ. Οι 
προκηρύξεις δίνουν στις αθλητικές οργανώσεις την ευκαιρία να βρουν καινοτόμες ιδέες και να 
αναπτύξουν και να προωθήσουν νέες μορφές άθλησης και σωματικής άσκησης που να 
ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τη ζήτηση που υπάρχει από τους πολίτες. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_
22_4824_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Επίσκεψη της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιούανσον στο Κίεβο για 
συναντήσεις με τις ουκρανικές αρχές και επιβεβαίωση της στήριξης της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2022 

Η Επίτροπος κ. Γιούανσον βρίσκεται στο Κίεβο στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης για συναντήσεις 
με τις ουκρανικές αρχές. Στόχος της επίσκεψης είναι η αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων που 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, καθώς και όσων επιστρέφουν στην Ουκρανία. Από τις 
4 Μαρτίου που έγινε δεκτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν καταγραφεί 3,9 
εκατομμύρια Ουκρανοί στο πλαίσιο της οδηγίας για την προσωρινή προστασία. Η Επίτροπος θα 
συναντηθεί με τους δικαιούχους της οδηγίας για την προσωρινή προστασία. Περίπου 500.000 
παιδιά από την Ουκρανία έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολεία διάφορων χωρών της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_
22_4824_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την πιθανή θέσπιση 
νομοθεσίας για την υγεία του εδάφους 
 
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2022 

Η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πιθανή θέσπιση 
νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία του εδάφους. Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος με ορίζοντα το 
2030, η οποία εγκρίθηκε πέρυσι, προβλέπει ότι η Επιτροπή θα υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_4804
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873310/Work-life-balance%20factsheet.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873310/Work-life-balance%20factsheet.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-grassroots-innovation;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-grassroots-innovation;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-people-planet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-people-planet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2022-people-planet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PPPA;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_22_4824_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_22_4824_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_22_4824_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_22_4824_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Soil-health-protecting-sustainably-managing-and-restoring-EU-soils_el
https://environment.ec.europa.eu/strategy/soil-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/soil-strategy_en
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για την υγεία του εδάφους, η οποία θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους, εξασφαλίζοντας το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για τα ύδατα, 
το θαλάσσιο περιβάλλον και τον αέρα στην ΕΕ. Η βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση του 
εδάφους απαιτεί τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. 
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμβάλουν στη διαβούλευση, η οποία είναι ανοιχτή 
έως τις 24 Οκτωβρίου 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_
22_4824_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: 
https://environment.ec.europa.eu/news/commission-consults-citizens-and-stakeholders-possible-
eu-soil-health-law-2022-08-02_en 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Λειψυδρία: Η Επιτροπή παρέχει συμβουλές σχετικά με την επανάχρηση του νερού στη 
γεωργία 
  
Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2022 
  
Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές και τις 
επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ασφαλή επανάχρηση 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για τη γεωργική άρδευση. Καθώς η Ευρώπη πλήττεται όλο και 
περισσότερο από ξηρασίες, η επανάχρηση του νερού καθίσταται ζωτικής σημασίας για να 
εξασφαλιστεί μια συμπληρωματική, ασφαλής και προβλέψιμη πηγή νερού και παράλληλα να 
μειωθεί η πίεση που δέχονται οι υδάτινοι πόροι και να ενισχυθεί η προσαρμογή της ΕΕ στην 
κλιματική αλλαγή. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4842/MEX_
22_4842_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://environment.ec.europa.eu/news/water-scarcity-commission-advises-safe-water-reuse-
agriculture-2022-08-03_en 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Η Διαχείριση της μετανάστευσης: Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση για νέα έργα 
στήριξης των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και επιστροφής στην Ελλάδα την Κύπρο, την 
Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία 
  
Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 171 εκατ. ευρώ για έργα στήριξης των συστημάτων υποδοχής, 
ασύλου και επιστροφής στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Tα 
κονδύλια αυτά χορηγούνται κατόπιν ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που 
προκηρύχθηκε στις αρχές του 2022, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, για τη χρηματοδότηση έργων στα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό πίεση. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_22_4824_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4824/MEX_22_4824_EN.pdf
https://environment.ec.europa.eu/news/commission-consults-citizens-and-stakeholders-possible-eu-soil-health-law-2022-08-02_en
https://environment.ec.europa.eu/news/commission-consults-citizens-and-stakeholders-possible-eu-soil-health-law-2022-08-02_en
https://environment.ec.europa.eu/news/commission-consults-citizens-and-stakeholders-possible-eu-soil-health-law-2022-08-02_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/minimum-requirements-water-reuse-guidelines_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4842/MEX_22_4842_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4842/MEX_22_4842_EN.pdf
https://environment.ec.europa.eu/news/water-scarcity-commission-advises-safe-water-reuse-agriculture-2022-08-03_en
https://environment.ec.europa.eu/news/water-scarcity-commission-advises-safe-water-reuse-agriculture-2022-08-03_en
https://environment.ec.europa.eu/news/water-scarcity-commission-advises-safe-water-reuse-agriculture-2022-08-03_en
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Η χρηματοδοτική στήριξη των διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα θα συμβάλει στη βελτίωση της 
ποιότητας της βοήθειας που παρέχεται για την προστασία των αιτούντων άσυλο που 
φιλοξενούνται σε δομές του συστήματος υποδοχής. Θα εστιάσει ιδιαίτερα στην εξατομικευμένη 
διαχείριση των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς και στην παροχή στήριξης 
για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4842/MEX_
22_4842_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding_en 
________________________________________________________________________________ 

14. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διεθνή καταδίκη της Ρωσίας για 
παραβίαση των κανόνων αεροπορίας και των κυρώσεων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2022 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση 
των αεροπορικών μεταφορών, να καλέσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να παύσει αμέσως τις 
παραβιάσεις των κανόνων διεθνούς αεροπορίας, προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια και η 
προστασία στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Η απόφαση του ΔΟΠΑ αναφέρεται στην 
παραβίαση του κυρίαρχου εναέριου χώρου της Ουκρανίας στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου 
της Ρωσίας και στη σκόπιμη και συνεχιζόμενη παραβίαση αρκετών απαιτήσεων ασφαλείας σε μια 
προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ από τη ρωσική κυβέρνηση. Οι ενέργειες αυτές 
περιλαμβάνουν την παράνομη διπλή εγγραφή, στη Ρωσία, αεροσκαφών που έχουν κλαπεί από 
εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, και την παροχή της δυνατότητας στις ρωσικές αεροπορικές 
εταιρείες να εκτελούν διεθνή δρομολόγια με τα αεροσκάφη αυτά χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό 
αξιοπλοΐας, το οποίο είναι το απαραίτητο πιστοποιητικό ασφάλειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4746/IP_22_47
46_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα νέο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών 
 
Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2022 
  
Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη πανευρωπαϊκή εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών 
(Wildfire Risk Assessment). Το νέο εργαλείο παρέχει εναρμονισμένα δεδομένα και επιτρέπει τη 
συγκρίσιμη εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών πανευρωπαϊκά. Χάρη σε μια εναρμονισμένη 
μεθοδολογία, το εργαλείο θα βοηθήσει την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλες χώρες πανευρωπαϊκά 
να προστατεύσουν τις ζωές των πολιτών τους και το φυσικό τους περιβάλλον. Με βάση τα 
στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το εργαλείο παρέχει επισκόπηση των υφιστάμενων 
διαρθρωτικών κινδύνων. Το εργαλείο αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της 
Επιτροπής και ειδικών σε θέματα πυρασφάλειας από 43 χώρες. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4842/MEX_22_4842_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4842/MEX_22_4842_EN.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding_el
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4746/IP_22_4746_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4746/IP_22_4746_EL.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/new-tool-provide-harmonised-fire-risk-assessment-across-pan-european-region-2022-08-05_el
https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/fire.risk.viewer/
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χρήσης διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης των πυρκαγιών στα διάφορα εδάφη, το οποίο συχνά 
αποτελεί εμπόδιο για την εκτίμηση κινδύνου σε ορισμένες περιοχές, ιδίως όταν διασυνοριακές 
πυρκαγιές πλήττουν ταυτόχρονα πολλές χώρες.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_
22_4883_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις έως 30 εκατ. ευρώ για τον ελληνικό κλάδο της 
γούνας και του δέρματος 
 
Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα καθεστώς ύψους έως 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
επιχειρήσεων λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του 
προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 
Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022. Σύμφωνα με το καθεστώς, η στήριξη θα 
δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το καθεστώς θα απευθύνεται σε εταιρείες όλων των 
μεγεθών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γούνας και του δέρματος και οι οποίες 
πλήττονται από την τρέχουσα κρίση. Σκοπός του καθεστώτος είναι: i) η εξασφάλιση επαρκούς 
ρευστότητας στις επιλέξιμες επιχειρήσεις, για τις οποίες η ρωσική αγορά αποτελεί σημαντικό 
εξαγωγικό προορισμό και ii) η διατήρηση της οικονομικής τους συνέχειας στη διάρκεια της 
κρίσης. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_
22_4883_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
17. Ουκρανία: 1.000 Ουκρανοί ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία 
 
Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2022 
  
Η ΕΕ έχει συντονίσει επιτυχώς, μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, 1.000 ιατρικές 
διακομιδές Ουκρανών ασθενών, προκειμένου να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη υγειονομική 
περίθαλψη σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καθώς ο αριθμός των τραυματιών στην 
Ουκρανία αυξάνεται καθημερινά, τα τοπικά νοσοκομεία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη 
ζήτηση. Ταυτόχρονα, η Πολωνία, η Μολδαβία και η Σλοβακία, δεδομένης της μεγάλης εισροής 
ανθρώπων, ζήτησαν στήριξη για επιχειρήσεις διακομιδής ασθενών (MEDEVAC) σε άλλες χώρες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_
22_4883_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4882/IP_22_4
882_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_22_4883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_22_4883_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_22_4883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_22_4883_EN.pdf
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_22_4883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_22_4883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4882
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4882/IP_22_4882_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4882/IP_22_4882_EN.pdf
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18. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με τις επιδόσεις της απαλλαγής για τις κοινοπραξίες ναυτιλιακών 
εταιρειών τακτικών γραμμών 

Βρυξέλλες,  9 Αυγούστου 2022 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την υποβολή 
παρατηρήσεων σχετικά με τις επιδόσεις του νομικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο απαλλάσσει τις 
κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών από τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες 
της ΕΕ (κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες). 
Η Επιτροπή απέστειλε επίσης στοχευμένα ερωτηματολόγια σε ενδιαφερόμενα μέρη στην 
εφοδιαστική αλυσίδα ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών θαλάσσιων μεταφορών (δηλ. 
μεταφορείς, φορτωτές και πράκτορες μεταφορών, φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και 
τερματικών σταθμών) σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στις δραστηριότητές τους, από το 
2020, οι κοινοπραξίες μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών, καθώς και ο κανονισμός 
απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες. 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις για οκτώ εβδομάδες, έως τις 3 
Οκτωβρίου 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4864/IP_22_48
64_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

19. Εμβόλια κατά της νόσου COVID-19: Η Επιτροπή και η Moderna προσαρμόζουν τα 
χρονοδιαγράμματα παράδοσης για τα τέλη του καλοκαιριού και τον χειμώνα 

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Moderna κατέληξαν σε συμφωνία για την καλύτερη αντιμετώπιση 
των αναγκών των κρατών μελών σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 για τα τέλη του 
καλοκαιριού και τη χειμερινή περίοδο. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των 
εθνικών αρχών στα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων στις παραλλαγές 
εμβολίων, εφόσον εγκριθούν, τη στιγμή που τα χρειάζονται για τις εκστρατείες εμβολιασμού τους 
και για τη στήριξη των παγκόσμιων εταίρων τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4843/IP_22_48
43_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία αδειοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο: Μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13519-%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B5%CF%82_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0906-20200414
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4864/IP_22_4864_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4864/IP_22_4864_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4843/IP_22_4843_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4843/IP_22_4843_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
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_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2365
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20. Παλαιστίνη: Η ΕΕ ανακοινώνει χρηματοδότηση ύψους 261 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του 
UNRWA 
  
Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι αποτελεί έναν μακροχρόνιο, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
εταίρο και έναν από τους μεγαλύτερους χορηγούς του του Γραφείου Αρωγής και Έργων των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA). 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  πολυετή συνεισφορά ύψους 261 εκατ. ευρώ, η οποία θα 
εξασφαλίσει στην UNRWA προβλέψιμους χρηματοδοτικούς πόρους  για την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4923/MEX_
22_4923_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4884/IP_22_4
884_EN.pdf 
και στο ειδικό ενημερωτικό δελτίο. 
________________________________________________________________________________ 

21. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν χορηγήθηκε ενίσχυση στην εταιρεία 
διαχείρισης ελληνικών βιομηχανικών πάρκων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2022 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα δημόσια μέτρα υπέρ της 
εταιρείας διαχείρισης βιομηχανικών πάρκων «ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε.» (στο εξής: ΕΤΒΑ 
ΒΙ.ΠΕ.) δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ. 
Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. είναι ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται διάφορα βιομηχανικά πάρκα στην 
Ελλάδα. Είναι διάδοχος μιας εταιρείας του δημοσίου, της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής 
Αναπτύξεως, η οποία ήταν προηγουμένως υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των εν 
λόγω βιομηχανικών πάρκων. 
Το 2019 η Επιτροπή έλαβε καταγγελία από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις βιομηχανικών πάρκων στην Ελλάδα τα οποία διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 
Αντικείμενο της καταγγελίας ήταν ο ισχυρισμός ότι ορισμένα δημόσια μέτρα που έλαβε η Ελλάδα 
συνιστούσαν παράνομη κρατική ενίσχυση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4942/IP_22_49
42_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση με αριθμό SA.54321 θα δημοσιευθούν στο μητρώο 
κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για θέματα ανταγωνισμού, αφού 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για τις κρατικές 
ενισχύσεις στο διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναρτώνται στο State Aid Weekly e-News 
(εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις). 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4923/MEX_22_4923_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4923/MEX_22_4923_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4884/IP_22_4884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4884/IP_22_4884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/a1050c55-4a75-4b90-8ae0-f8254fc9f80a
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4942/IP_22_4942_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4942/IP_22_4942_EL.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
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22. Η ενισχυμένη εποπτεία για την Ελλάδα λήγει στις 20 Αυγούστου 

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία για την Ελλάδα, 
όταν αυτή λήξει στις 20 Αυγούστου. 
Κατόπιν ανταλλαγών απόψεων με τις ελληνικές αρχές, μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση 
του Eurogroup της 16ης Ιουνίου, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το 
μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων πολιτικής που ανέλαβε έναντι του Eurogroup κατά την έξοδό 
της από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Ιούνιο του 2018 και ότι έχει επιτύχει την 
αποτελεσματική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ακόμη και υπό τις δυσχερείς συνθήκες που 
επέφεραν η πανδημία του κορονοϊού και, πιο πρόσφατα, η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4943/MEX_
22_4943_EN.pdf 
 
Η επιστολή τους προς τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και η απάντησή του 
έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο : https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-
assistance/euro-area-countries/financial-assistance-greece_en 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις ελληνικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων με 
αύξηση του προϋπολογισμού του κατά 1,55 δισ. ευρώ, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού 
  
Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του υφιστάμενου ελληνικού 
καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών για τη στήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την 
επιδημία του κορονοϊού συνάδουν με το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή 
ενέκρινε το αρχικό καθεστώς στις 7 Απριλίου 2020 (SA.56815) και τις μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις του τον Ιούλιο του 2020 (SA.58047), τον Νοέμβριο του 2020 (SA.59069), τον 
Δεκέμβριο του 2020 (SA.59900), τον Ιούλιο του 2021 (SA. 62081), τον Αύγουστο του 2021 (SA. 
64273) και τον Νοέμβριο του 2021 (SA.100637). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4962/MEX_
22_4962_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://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/latest-news_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.63905 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων, στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό. 
_______________________________________________________________________________ 
 
24. Ουκρανία: η ΕΕ έχει συντονίσει την παράδοση πάνω από 60.000 τόνων ζωτικής βοήθειας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4943/MEX_22_4943_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4943/MEX_22_4943_EN.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/euro-area-countries/financial-assistance-greece_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/euro-area-countries/financial-assistance-greece_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/euro-area-countries/financial-assistance-greece_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_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/en/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/en/mex_20_2519
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20212/290076_2230128_88_2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_3383
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62081
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_64273
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_64273
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_100637
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4962/MEX_22_4962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4962/MEX_22_4962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://competition-policy.ec.europa.eu/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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Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2022 
  
Μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει συντονίσει, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, την 
παράδοση στην Ουκρανία 66.224 τόνων βοήθειας σε είδος, από 30 χώρες. Η βοήθεια που 
παραδόθηκε περιλαμβάνει 180 ασθενοφόρα, 125 πυροσβεστικά οχήματα, 300 
ηλεκτρογεννήτριες, 35 οχήματα βαρέος εξοπλισμού και 4 πλωτές γέφυρες.  
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, πλέον μακροχρόνια και πολύπλοκη επιχείρηση που έχει 
πραγματοποιηθεί μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής προστασίας της ΕΕ από το 2001 που αυτός 
θεσπίστηκε, με εκτιμώμενη αξία άνω των 425 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής. Για τη στήριξη αυτής της 
επιχείρησης, δημιουργήθηκαν κόμβοι εφοδιαστικής στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, 
από όπου στη συνέχεια η βοήθεια διοχετεύεται κατευθείαν στην Ουκρανία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4962/MEX_
22_4962_EN.pdf 
 
Το δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4945/IP_22_4
945_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Ανθρωπιστική βοήθεια: η ΕΕ στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην Ουγκάντα 
  
Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2022 
  
Η ΕΕ διέθεσε επιπλέον 4 εκατ. ευρώ στην Ουγκάντα, με στόχο να βοηθήσει τη χώρα να 
αντιμετωπίσει την εισροή νέων προσφύγων από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και να 
αντιμετωπίσει την επισιτιστική ανασφάλεια στην περιοχή Karamoja της Ουγκάντας, στα σύνορα 
με την Κένυα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4983/MEX_
22_4983_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: 22 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μιας πολωνικής εταιρείας 
για την ανακάλυψη, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών θεραπειών 
  
Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 22 εκατ. ευρώ 
(πάνω από 100 εκατ. πολωνικά ζλότι) στη Ryvu Therapeutics, μια πολωνική εταιρεία ανακάλυψης 
και ανάπτυξης φαρμάκων σε κλινικό στάδιο, η οποία επικεντρώνεται σε καινοτόμες θεραπείες με 
μικρά μόρια που καλύπτουν ιατρικές ανάγκες στον τομέα της ογκολογίας. Η χρηματοδότηση 
παρέχεται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού χρεωστικού μέσου της ΕΤΕπ, το οποίο είναι 
προσαρμοσμένο στις ειδικές χρηματοδοτικές ανάγκες καινοτόμων εταιρειών υψηλής ανάπτυξης.  
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), που αποτελεί μέρος του Επενδυτικού 
Σχεδίου για την Ευρώπη, στηρίζει τη χρηματοδότηση αυτή με εγγύηση. Η στήριξη αυτή θα 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4962/MEX_22_4962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4962/MEX_22_4962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4945
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4945/IP_22_4945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4945/IP_22_4945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4983/MEX_22_4983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4983/MEX_22_4983_EN.pdf
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/efsi/index.htm
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βοηθήσει τη Ryvu να χρηματοδοτήσει νέες αντικαρκινικές θεραπείες, από την ανακάλυψη έως τις 
κλινικές δοκιμές. Τελικός στόχος της Ryvu είναι να αντιμετωπίσει τους κλινικούς περιορισμούς 
των υφιστάμενων θεραπειών στον τομέα της ογκολογίας και να παράσχει στους ασθενείς 
πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες για αιματολογικούς και συμπαγείς όγκους. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5022/MEX_
22_5022_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5003/IP_22_50
03_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ κινητοποιεί περίπου 370 άτομα άμεσης επέμβασης σε ολόκληρη 
την Ευρώπη για την καταπολέμηση των πυρκαγιών 
  
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2022 
  
Τους τελευταίους δύο μήνες έχουν αναπτυχθεί 29 αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα σε ολόκληρη 
την Ευρώπη με στόχο να ανταποκρίνονται σε αιτήματα παροχής βοήθειας μέσω του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Σε αυτά έχουν προστεθεί επί τόπου 369 πυροσβέστες και πάνω από 
105 οχήματα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_5043/MEX_2
2_5043_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Δήλωση του Επιτρόπου Τζεντιλόνι σχετικά με την έξοδο της Ελλάδας από την ενισχυμένη 
εποπτεία 
  
Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2022 
  
Η χώρα εξέρχεται από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, μετά από τέσσερα χρόνια, έχοντας 
ολοκληρώσει επιτυχώς το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών δεσμεύσεων που ανέλαβε στο 
Eurogroup. Η Ελλάδα έχει όντως εφαρμόσει βασικές μεταρρυθμίσεις προς ενίσχυση της 
οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών της. Τα επιτεύγματά της είναι ακόμη πιο αξιέπαινα, 
δεδομένου ότι η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από δύο σοβαρούς εξωτερικούς κλυδωνισμούς: 
την πανδημία COVID-19 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5082/
STATEMENT_22_5082_EN.pdf 
 
Σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την έξοδο της Ελλάδος από την ενισχυμένη εποπτεία εξέδωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουλίου 2018 με τίτλο "Η Επιτροπή ενεργοποιεί το 
μεταπρογραμματικό πλαίσιο και στηρίζει την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ελλάδα – 
Ερωτήσεις και απαντήσεις"   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5022/MEX_22_5022_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5022/MEX_22_5022_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5003
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5003/IP_22_5003_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5003/IP_22_5003_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_5043/MEX_22_5043_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_5043/MEX_22_5043_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5082/STATEMENT_22_5082_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5082/STATEMENT_22_5082_EN.pdf
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Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους και διαβάστε το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : (EN, EL) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo_18_4382/ME
MO_18_4382_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/memo_18_4382/ME
MO_18_4382_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Πανευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών 
καθεστώτων: Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν 
  
Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2022 
  
Για να τιμήσει την πανευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και 
αυταρχικών καθεστώτων, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν προέβη στην ακόλουθη δήλωση:  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5102/MEX_
22_5102_EN.pdf 
 
Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5023/
STATEMENT_22_5023_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Ξηρασία στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2022: η σοβαρή μείωση των βροχοπτώσεων 
επηρεάζει τις καλλιέργειες και αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές 
  
Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2022 
 
Η κατάσταση ξηρασίας σε πολλές περιοχές της Ευρώπης παραμένει σοβαρή, σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής με τίτλο «Drought in Europe 
— August 2022», μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση της κατάστασης ξηρασίας στην Ευρώπη με 
βάση τα δεδομένα και τις αναλύσεις του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την ξηρασία. Η εξέλιξη 
και οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ξηρασίας στην ΕΕ επιβεβαιώνουν την ανησυχητική 
κατάσταση του φετινού Ιουλίου: το 47 % της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδο 
προειδοποίησης, που σημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις είναι χαμηλότερες από ό,τι συνήθως και η 
υγρασία του εδάφους είναι μειωμένη, ενώ το 17 % της ΕΕ βρίσκεται σε επιφυλακή, που σημαίνει 
ότι η βλάστηση και οι καλλιέργειες εμφανίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ξηρασίας.  
Συνολικά, το 64 % της Ευρώπης βρίσκεται σε επίπεδο προειδοποίησης ή επιφυλακής, γεγονός 
που συμβάλλει επίσης στην ευρεία εξάπλωση των περιοχών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
πυρκαγιάς σε ολόκληρη την ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5123/MEX_
22_5123_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική είδηση ή να εγγραφείτε 
στο ενημερωτικό δελτίο του Κέντρου γνώσεων για τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.  
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo_18_4382/MEMO_18_4382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo_18_4382/MEMO_18_4382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/memo_18_4382/MEMO_18_4382_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/memo_18_4382/MEMO_18_4382_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5102/MEX_22_5102_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5102/MEX_22_5102_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/STATEMENT_22_5023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5023/STATEMENT_22_5023_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5023/STATEMENT_22_5023_EN.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5123/MEX_22_5123_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5123/MEX_22_5123_EN.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/summer-drought-keeps-its-grip-europe-2022-08-22_en
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/events-news/newsletter
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31. Δασικές πυρκαγιές: Η ΕΕ κινητοποιεί βοήθεια για την Πορτογαλία 
 
Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποίησε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να στηρίξει την 
Πορτογαλία που αντιμετωπίζει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών. Μετά το 
αίτημα της χώρας για βοήθεια, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ διευκόλυνε την άμεση 
εκ των προτέρων τοποθέτηση και, στη συνέχεια, την ανάπτυξη δύο Καναντέρ από την Ελλάδα, τα 
οποία επιχειρούν τώρα στις πλέον πληγείσες περιοχές της βόρειας Πορτογαλίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5123/MEX_
22_5123_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εορτάζει την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, σε μια ισχυρή 
επίδειξη στήριξης προς τον ουκρανικό λαό 
  
Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2022 
 
Στις 24 Αυγούστου εορτάζεται η εθνική ημέρα της Ουκρανίας σε ανάμνηση της διακήρυξης της 
ανεξαρτησίας το 1991. Εν μέσω της βάναυσης επίθεσης της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συμμετέχει στους εορτασμούς της Ουκρανίας για το τριακοστό πρώτο έτος ανεξαρτησίας της. Η 
πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετείχε χθες στη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής της 
πλατφόρμας της Κριμαίας, κατά τη διάρκεια της οποίας επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της 
Επιτροπής προς την Ουκρανία. Χθες το βράδυ το κτίριο της έδρας της Επιτροπής φωτίστηκε με τα 
χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Διατίθενται φωτογραφίες εδώ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5142/MEX_
22_5142_EN.pdf 
 
Μπορείτε να βρείτε επικαιροποιημένη έκδοση των ενημερωτικών δελτίων για την αλληλεγγύη 
της ΕΕ προς την Ουκρανία εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873347/Factsheet_EU_and_
Ukraine.pdf.pdf 
και εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873348/STR_ReliefandRecon
struction%20-Web.pdf.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
33. Μιανμάρ/Μπανγκλαντές — Δήλωση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Μπορέλ, 
του επιτρόπου κ. Λέναρτσιτς και της επιτρόπου κ. Ουρπιλάινεν σχετικά με την 5η επέτειο της 
κρίσης των Ροχίνγκια 
 
Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2022 
 
Ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος, Τζουζέπ Μπορέλ , ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5123/MEX_22_5123_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5123/MEX_22_5123_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_22_5104
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_22_5104
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/reportage/P-058719
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5142/MEX_22_5142_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5142/MEX_22_5142_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_22_3862
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873347/Factsheet_EU_and_Ukraine.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873347/Factsheet_EU_and_Ukraine.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_3169
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873348/STR_ReliefandReconstruction%20-Web.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873348/STR_ReliefandReconstruction%20-Web.pdf.pdf
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και Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς, και η επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, Γιούτα 
Ουρπιλάινεν, εξέδωσαν κοινή δήλωση ενόψει της 5ης επετείου της κρίσης των Ροχίνγκια: «Στις 
25 Αυγούστου 2017, ο κόσμος γνώρισε την έναρξη της αναγκαστικής εκτόπισης 750 000 και πλέον 
Ροχίνγκια από την πολιτεία Ρακίν στη Μιανμάρ, οι οποίοι προσπαθούσαν να γλυτώσουν από τη 
βία και τις διώξεις του στρατού της Μιανμάρ. (...) Πέντε χρόνια αργότερα, και παρά τις διεθνείς 
προσπάθειες και εκκλήσεις προς τη Μιανμάρ να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις επιστροφής τους 
στην πατρίδα τους, το μέλλον των Ροχίνγκια παραμένει αβέβαιο. (...). 
 
Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη δήλωση εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5125/
STATEMENT_22_5125_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
34. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: «Περιβάλλον χωρίς καπνό» 
  
Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2022 

Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τον τίτλο 
«Πρόσκληση για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό και για την πρώτη ευρωπαϊκή γενιά χωρίς καπνό 
έως το 2030». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία 
για να αποφύγουν οι νέες γενιές την εξάρτηση από τον καπνό, να λάβει μέτρα κατά των σχετικών 
περιβαλλοντικών κινδύνων και κατά του καπνίσματος. Ειδικότερα ζητούν από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικές πράξεις για την απαγόρευση της πώλησης καπνού και προϊόντων νικοτίνης σε 
πολίτες που γεννήθηκαν από το 2010 και μετά. Με την πρωτοβουλία ζητείται επίσης η λήψη 
ειδικών μέτρων για την επίτευξη παραλιών και οχθών ποταμών χωρίς καπνό και αποτσίγαρα, τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών πάρκων χωρίς καπνό και τσιγάρα, την επέκταση 
των υπαίθριων χώρων χωρίς ατμό και την εξάλειψη της διαφήμισης του καπνού και της 
παρουσίας του σε οπτικοακουστικές παραγωγές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5103/IP_22_5
103_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5103/IP_22_51
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Πρόσκληση για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό και για την πρώτη γενιά χωρίς καπνό 
Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 
 
35. Δάση: η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση σχετικά με το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την 
παρακολούθηση των δασών και τα στρατηγικά σχέδια 
 
Βρυξέλλες,  25Αυγούστου 2022 
 
Η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη νομοθετική 
πρόταση για νέο πλαίσιο της ΕΕ για την παρακολούθηση των δασών και τα στρατηγικά σχέδια, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_5125
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5125/STATEMENT_22_5125_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5125/STATEMENT_22_5125_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5103/IP_22_5103_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5103/IP_22_5103_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5103/IP_22_5103_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5103/IP_22_5103_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000005_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/spread-word/communication-material_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-EU-forests-new-EU-Framework-for-Forest-Monitoring-and-Strategic-Plans_el
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όπως προβλέπεται στη δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός 
πανευρωπαϊκού πλαισίου παρατήρησης των δασών, το οποίο θα παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε 
λεπτομερείς, ακριβείς, τακτικές και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη 
διαχείριση των δασών της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5163/MEX_
22_5163_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

36. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτης της αγοράς σχετικά με τις 
πρακτικές διανομής ξενοδοχειακών διανυκτερεύσεων 

Βρυξέλλες,  26 Αυγούστου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα εξωτερικής μελέτης της αγοράς σχετικά με 
τις πρακτικές διανομής ξενοδοχειακών διανυκτερεύσεων στην ΕΕ. 

Η μελέτη της αγοράς διενεργήθηκε το 2021 και καλύπτει την περίοδο μεταξύ 2017 και 2021. 
Επικεντρώθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα έξι κρατών μελών (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, 
Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5045/IP_22_50
45_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Πακιστάν: η ΕΕ χορηγεί ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για τα θύματα 
πλημμυρών  
  
Βρυξέλλες,  26 Αυγούστου 2022 
  
Η ΕΕ παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 1.800.000 ευρώ σε οικογένειες που επλήγησαν από 
αιφνίδιες πλημμύρες σε μεγάλα τμήματα του Πακιστάν. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει τους 
πληγέντες σε ορισμένες από τις πλέον πληγείσες περιφέρειες των επαρχιών Sindh, Balochistan, 
Punjab και Khyber Pakhtunkhwa. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5188/MEX_
22_5188_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: δράσεις για διευκόλυνση της μετάβασης στους αυστηρότερους 
νέους ευρωπαϊκούς κανόνες και για αποφυγή των ελλείψεων 
  
Βρυξέλλες,  29 Αυγούστου 2022 
  
Κατόπιν της συνεδρίασης των Υπουργών Υγείας (EPSCO) της 14ης Ιουνίου 2022, το Συντονιστικό 
Όργανο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDCG), υπό την προεδρία της Επιτροπής, ενέκρινε έναν 

https://environment.ec.europa.eu/strategy/forest-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5163/MEX_22_5163_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5163/MEX_22_5163_EN.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/1551a94d-e3c0-4175-bdff-d54aef2f6606_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5045/IP_22_5045_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5045/IP_22_5045_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5188/MEX_22_5188_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5188/MEX_22_5188_EN.pdf
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κατάλογο δράσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της ικανότητας των κοινοποιημένων 
οργανισμών και στην προετοιμασία των κατασκευαστών, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στον 
κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) και  στον κανονισμό για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5224/MEX_
22_5224_EN.pdf 
 
Ο κατάλογος των δράσεων είναι διαθέσιμος εδώ :  
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/mdcg_2022-14_en.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
είναι διαθέσιμες εδώ : https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations_en 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί στη Σύμβαση της Χάγης για τις δικαστικές αποφάσεις 
  
Βρυξέλλες,  29 Αυγούστου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη σύμβαση της Χάγης για τις δικαστικές αποφάσεις, ένα 
σημαντικό εργαλείο διευκόλυνσης του πολυμερούς εμπορίου και των βασισμένων σε κανόνες 
επενδύσεων. Η σύμβαση ορίζει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων καταναλωτών και 
εργασίας, καθώς και τους πιθανούς λόγους για την άρνησή τους. Η προσχώρηση της ΕΕ θα 
προσφέρει ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. Στη σύμβαση προσχώρησε 
σήμερα και η Ουκρανία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5224/MEX_
22_5224_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-
justice/international-cooperation-civil-justice_en 
________________________________________________________________________________ 
 
40. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τους κανόνες 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την αξιολόγηση των κρατικών εγγυήσεων για δάνεια 
  
Βρυξέλλες,  29 Αυγούστου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για την αξιολόγηση των κρατικών εγγυήσεων για δάνεια («ανακοίνωση για τις εγγυήσεις»). Η 
πρωτοβουλία συνίσταται σε: i) δημόσια διαβούλευση για τη συγκέντρωση απόψεων από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών ή πανεπιστημίων) σχετικά με την 
ανακοίνωση για τις εγγυήσεις· ii) διαβούλευση με εμπειρογνώμονες για ανατροφοδότηση από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται άμεσα ή επηρεάζονται από την παροχή κρατικών 

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/mdcg_2022-14_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20200424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02017R0746-20170505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02017R0746-20170505
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5224/MEX_22_5224_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5224/MEX_22_5224_EN.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/mdcg_2022-14_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/mdcg_2022-14_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations_en
https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5224/MEX_22_5224_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5224/MEX_22_5224_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/international-cooperation-civil-justice_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/international-cooperation-civil-justice_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/international-cooperation-civil-justice_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52008XC0620%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52008XC0620%2802%29
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εγγυήσεων ή διαθέτουν σχετική εμπειρογνωσία στον τομέα του πιστωτικού κινδύνου (π.χ. αρχές 
των κρατών μελών, συμμετέχοντες στην αγορά ή μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες)· iii) αίτημα 
παροχής πληροφοριών, απευθυνόμενο στα κράτη μέλη, για τη συγκέντρωση ενοποιημένων 
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την πραγματική χρήση της ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις· 
και iv) πρόσκληση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων για ανατροφοδότηση σχετικά με τους 
κύριους στόχους της αξιολόγησης, το πεδίο εφαρμογής και το πλαίσιό της.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5224/MEX_
22_5224_EN.pdf 
_______________________________________________________________________________ 
 
41. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου Σχοινά στο Γκντανσκ για την επέτειο της υπογραφής της 
Συμφωνίας του Γκντανσκ 
  
Βρυξέλλες,  30 Αυγούστου 2022 
  
Ο Aντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα 
επισκεφτεί το Γκντανσκ της Πολωνίας, όπου θα συμμετάσχει στον εορτασμό της 42ης επετείου 
από την υπογραφή της Συμφωνίας του Γκντανσκ. Κατά την τελετή έναρξης, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Σχοινάς θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία και θα καταθέσει στεφάνι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η τελετή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ημερών Ελευθερίας, ενός τριήμερου 
εορταστικών εκδηλώσεων για την υπογραφή της Συμφωνίας του Γκντανσκ.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5243/MEX_
22_5243_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Ουκρανία: Η ΕΕ δωρίζει πέντε εκατομμύρια δισκία ιωδιούχου καλίου για την προστασία 
των Ουκρανών πολιτών από πιθανή έκθεση σε ακτινοβολία 
  
Βρυξέλλες,  30 Αυγούστου 2022 
  
Στις 26 Αυγούστου, η ΕΕ έλαβε αίτημα από την κυβέρνηση της Ουκρανίας για την παροχή δισκίων 
ιωδιούχου καλίου ως προληπτικό μέτρο ασφάλειας για την ενίσχυση του επιπέδου προστασίας 
γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Τα δισκία ιωδιούχου καλίου θα χρησιμοποιούνται 
σε περιορισμένα σενάρια, ώστε να αποφευχθεί η απορρόφηση από τον θυρεοειδή ραδιενεργού 
ιωδίου που εισέρχεται στον οργανισμό μέσω εισπνοής ή κατάποσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5243/MEX_
22_5243_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης από τις Suez 
και Acea 
  
Βρυξέλλες,  30 Αυγούστου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5224/MEX_22_5224_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5224/MEX_22_5224_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5243/MEX_22_5243_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5243/MEX_22_5243_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5243/MEX_22_5243_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5243/MEX_22_5243_EN.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη δημιουργία 
μιας νέας, λειτουργικά αυτόνομης εταιρείας, η οποία θα ελέγχεται από κοινού από τη Suez, η 
οποία έχει την έδρα της στη Γαλλία και την Acea, η οποία έχει την έδρα της στην Ιταλία. Η κοινή 
επιχείρηση θα αναπτύξει και στη συνέχεια θα διαθέσει στο εμπόριο ένα καινοτόμο σύστημα 
μέτρησης για υπηρεσίες ύδρευσης.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5243/MEX_
22_5243_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Νέοι κανόνες για ταχύτερη έγκριση των βιολογικών 
φυτοφαρμάκων 
  
Βρυξέλλες,  31 Αυγούστου 2022 
  
Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας των βιολογικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προορίζονται για χρήση στους αγρούς των κρατών μελών 
και της πρόσβασης σε αυτά, προκειμένου να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ σε βιώσιμα συστήματα 
τροφίμων και τη μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από 
το αγρόκτημα στο πιάτο». Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την έγκριση μικροοργανισμών που 
χρησιμοποιούνται ως δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και θα προσφέρουν 
στους γεωργούς της ΕΕ πρόσθετες επιλογές για την αντικατάσταση των χημικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5263/MEX_
22_5263_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ερωτήσεις και απαντήσεις μας : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_852/QAN
DA_22_852_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Κοινή Γεωργική Πολιτική 2023-2027: η Επιτροπή εγκρίνει τα πρώτα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΓΠ 
  
Βρυξέλλες,  31 Αυγούστου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη δέσμη στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ για επτά χώρες: 
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. Πρόκειται για σημαντικό 
βήμα προς την εφαρμογή της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) την 1η Ιανουαρίου 2023. Η 
νέα ΚΓΠ έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συμβάλλει στη μετάβαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και 
σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης πολιτικής, η 
χρηματοδότηση θα κατανέμεται με δικαιότερο τρόπο στις μικρές και μεσαίες οικογενειακές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και στους νέους γεωργούς. Επιπλέον, οι γεωργοί θα 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες καινοτομίες, από τη γεωργία ακριβείας μέχρι τις 
αγροοικολογικές μεθόδους παραγωγής. Με τη στήριξη συγκεκριμένων δράσεων σε αυτούς και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5243/MEX_22_5243_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5243/MEX_22_5243_EN.pdf
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5263/MEX_22_5263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5263/MEX_22_5263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_852
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_852/QANDA_22_852_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_852/QANDA_22_852_EN.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp_el
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_el
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άλλους τομείς, η νέα ΚΓΠ μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της επισιτιστικής 
ασφάλειας και των γεωργικών κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5263/MEX_
22_5263_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό δελτίο Τύπου :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5183/IP_22_51
83_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
«Με μια ματιά»: περιλήψεις των στρατηγικών σχεδίων της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, 
της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας για την ΚΓΠ 
Η ΚΓΠ 2023-2027 
Στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ 
Επιστολές παρατηρήσεων σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ  
________________________________________________________________________________ 
 
46. Εννέα ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Βενετίας 
 
Βρυξέλλες,  31 Αυγούστου 2022 
  
Εννέα ταινίες που έχουν λάβει χρηματοδότηση της ΕΕ θα προβληθούν στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο άρχισε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου. 
Τέσσερις από τις ταινίες αυτές έχουν επιλεγεί για το διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες». Πρόκειται 
για τις «Obeť» του Michal Blaško, «Innocence» του Guy Davidi, «Spre Nord» του Mihai Mincan, 
και «Najsreќniot čovek na svetot / Najsretniji čovjek» της Teona Strugar Mitevska. Τέσσερις ακόμη 
ταινίες έχουν επιλεγεί για το ανεξάρτητο τμήμα «Ημέρες των Δημιουργών», το οποίο 
διοργανώνεται παράλληλα με το φεστιβάλ, ενώ μία ταινία θα παρουσιαστεί στο τμήμα «Εκτός 
Διαγωνισμού». Οι ταινίες αυτές υποστηρίχθηκαν από το σκέλος MEDIA του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη». 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5263/MEX_
22_5263_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5263/MEX_22_5263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5263/MEX_22_5263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5183/IP_22_5183_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5183/IP_22_5183_EL.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp_el
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp_el
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_el
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans_el
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/observation-letters_el
https://www.labiennale.org/en/cinema/2022
https://www.labiennale.org/en/cinema/2022
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5263/MEX_22_5263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5263/MEX_22_5263_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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http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm 
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