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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων: Η αμαξοστοιχία «Connecting Europe Express» αναχωρεί 
από τον σταθμό. 
 

2. Επιστροφή στα θρανία: H EE στηρίζει τους μαθητές, τους σπουδαστές και τους 
εκπαιδευτικούς. 
 

3. Ο διαγωνισμός νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ ξεκινά! 
 

4. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς και ο Επίτροπος Σινκέβιτσους στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης στη Μασσαλία. 
 

5. Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021: Πολιτιστική κληρονομιά για όλους. 
 

6. Κορονοϊός: Η ΕΕ και η AstraZeneca καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με την προμήθεια 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και τη διευθέτηση της δικαστικής διαφοράς τους. 
 

7. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου 
σχετικά με τη λειτουργία του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία. 
 

8. NextGenerationEU: Κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση πράσινων 
ομολόγων NextGenerationEU ύψους 250 δισ. ευρώ. 
 

9. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Βέστεϊγιερ, ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και ο Επίτροπος Μπρετόν 
στο Διεθνές Φόρουμ για την Κυβερνοασφάλεια στη Λιλ. 
 

10. Η ΕΕ ενισχύει την ηγετική της θέση στο παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων. 
 

11. Έκθεση στρατηγικών προβλέψεων 2021: Ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ικανότητας και 
ελευθερίας δράσης της ΕΕ. 
 

12. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα 
πρωτοβουλία πολιτών. 
 

13. Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά 
Δικαιώματα, κ. Νικολά Σμιτ θα επισκεφτεί την Ελλάδα από την Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου έως 
το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου. 
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14. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και ο Επίτροπος Σμιτ θα επισκεφτούν την Ελλάδα για να 
συζητήσουν θέματα σχετικά με τη διά βίου μάθηση, την απασχόληση και την ένταξη. 
 

15. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 
157 εκατ. ευρώ για την Κύπρο. 
 

16. Έρχονται νέοι κανόνες για ενισχυμένο έλεγχο των εξαγωγών. 
 

17. O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στη Θεσσαλονίκη για 
την 85η ΔΕΘ. 
 

18. Ευρωβαρόμετρο: H αισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009. 
 

19. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για την αύξηση της 
πρόσβασης ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην ηλεκτρική ενέργεια. 
 

20. 85η ΔΕΘ: H παρουσία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα. 
 

21. Πριν από την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, η Επιτροπή δημοσιεύει επισκόπηση 
των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους. 
 

22. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: Βραβεύθηκαν τρεις ταινίες που 
χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ. 
 

23. Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας: Κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου 
Τζουζέπ Μπορέλ και της Αντιπροέδρου Ντούμπραβκα Σούιτσα. 
 

24. Προστασία των πολιτιστικών αγαθών: Ο Aντιπρόεδρος Σχοινάς συμμετέχει σε συνέδριο 
που διοργανώνουν η ΕΕ και η UNESCO. 
 

25. Πώς να παρακολουθήσετε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2021. 
 

26. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει μια πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ έως το 2030. 
 

27. Η κατάσταση της Ένωσης: Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία – Ερωτήσεις και 
απαντήσεις. 
 

28. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: νέες δράσεις και χρηματοδότηση για τη σύνδεση της 
βιωσιμότητας με το στιλ και την ένταξη. 
 

29. Ανακοίνωση για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους - Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

30. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης το 2021. 
 

31. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. ευρώ κατά την πρώτη 
δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ. 
 

32. NextGenerationEU: με την τέταρτη έκδοση ομολόγων, ο δανεισμός της ΕΕ για την 
ανάκαμψη διατηρεί την ισχυρή του δυναμική. 
 

33. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ασφάλεια 
των δημοσιογράφων σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 

34. «Ομάδα Ευρώπη»: 34 δισ. EUR έχουν εκταμιευθεί μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση της 
νόσου COVID-19 σε χώρες-εταίρους. 
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35. Ευρωπαϊκή αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης (ΗΕRA): προετοιμασία για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης. 
 

36. ΕΕ και Ινδοειρηνικός: φυσικοί εταίροι. 
 

37. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό. 
 

38. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του βραβείου Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους. 
 

39. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: οι πολίτες στο προσκήνιο. 
 

40. Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2022. 
 

41. 7 δισ. ευρώ για βασικά έργα υποδομών, ελλείπουσες συνδέσεις και πράσινες μεταφορές. 
 

42. ΗΕRA: Πρώτο βήμα προς τη δημιουργία του «EU FAB», ενός δικτύου συνεχώς διαθέσιμων 
ικανοτήτων παραγωγής. 
 

43. Καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης: Εκστρατεία #EUBeachCleanup 2021. 
 

44. Ξεκινάει τις εργασίες της η ομάδα υψηλού επιπέδου για το μέλλον της τελωνειακής 
ένωσης της ΕΕ. 
 

45. Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. 
 

46. Κοινό δελτίο Τύπου ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία «Παγκόσμια Δέσμευση για το 
Μεθάνιο». 
 

47. Η ΕΕ ανακοινώνει πρόσθετη στήριξη ύψους 119,5 εκατ. ευρώ για τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα το 2021. 
 

48. Η ΕΕ παρουσιάζει τις δεσμεύσεις της στην 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη 
Νέα Υόρκη. 
 

49. Προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη: Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους. 
 

50. Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: Αφήγηση παραμυθιών στον Εθνικό Κήπο. 
 

51. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 
ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού. 
 

52. Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη νέα εφαρμογή (app) Erasmus+ με την ενσωματωμένη 
ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα. 
 

53. Η ΕΕ στην 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: καλλιέργεια στενότερων δεσμών 
σε καιρούς αβεβαιότητας. 
 

54. Υψηλός ο βαθμός συνεργασίας των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σύμφωνα με κατάταξη 
του 2021. 
 

55. Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση για την προμήθεια θεραπείας με 
μονοκλωνικά αντισώματα. 
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56. Επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλιση: ενθάρρυνση των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων να επενδύσουν στο μέλλον της Ευρώπης. 
 

57. Εμπόριο και βιωσιμότητα: Η Επιτροπή προτείνει νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων 
της ΕΕ για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. 
 

58. Έκθεση σχετικά με το μέσο SURE επιβεβαιώνει την επιτυχία του για την προστασία των 
θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων. 
 

59. Ο Φρανς Τίμερμανς στην Ουάσιγκτον για συζητήσεις σχετικά με την COP26. 
 

60. Η ΕΕ στην 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Καλύτερη ανοικοδόμηση. 
 

61. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. 
 

62. Η Επιτροπή προτείνει κοινή λύση φόρτισης για ηλεκτρονικές συσκευές — Ερωτήσεις και 
απαντήσεις. 
 

63. Λύση για την ταλαιπωρία των καταναλωτών και τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Η Επιτροπή προτείνει κοινό φορτιστή για ηλεκτρονικές 
συσκευές. 
 

64. Εντείνονται οι νομικές διαδικασίες: Η Επιτροπή καλεί 19 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωσης. 
 

65. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν σθεναρά την επιστήμη και την τεχνολογία σύμφωνα με τη νέα 
έρευνα του Ευρωβαρομέτρου. 
 

66. Γεωργία: Καθιέρωση της «ημέρας βιολογικής παραγωγής της ΕΕ». 
 

67. Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

68. Υγιεινός τρόπος ζωής: Η Επιτροπή εγκαινιάζει πανευρωπαϊκή εκστρατεία. 
 

69. Η Επιτροπή και η Europa Nostra αναγγέλλουν τους νικητές του κορυφαίου βραβείου 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης για το 2021. 
 

70. Η Επιτροπή γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών. 
 

71. Ενεργειακή μετάβαση: Η Επιτροπή ανακοινώνει τρία ενεργειακά σύμφωνα στο πλαίσιο 
του διαλόγου υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. 
 

72. Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών: Νέο βήμα προς τον στόχο της 
ανακύκλωσης 10 εκατ. τόνων πλαστικών. 
 

73. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή χορηγεί 95 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 
της πρόσβασης σε τεστ. 
 

74. Ελευθερία των ΜΜΕ και πολυφωνία: Ξεκινάει πρόγραμμα παρακολούθησης της 
ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης. 
 

75. Tαινία που γυρίστηκε με χρηματοδότηση της ΕΕ βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. 
 

76. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Προς τη μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ. 
 

77. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμά τους νικητές του Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ. 
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78. Η Επίτροπος Φερέιρα στην Ελλάδα για συζητήσεις σχετικά με την ανάκαμψη και τις 
μεταρρυθμίσεις. 
 

79. Η Επιτροπή προτείνει τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για αξιωματούχους του καθεστώτος της 
Λευκορωσίας 
 

80. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Πρόταση για τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-
Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. 
 

81. Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο: καταγραφή των εξελίξεων και 
εντατικότερη καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των μεταναστών. 
 

82. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Καταπολέμηση της εκμετάλλευσης μεταναστών. 
 

83. Η Επιτροπή δρομολογεί αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων. 
 

84. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Αποστολές της ΕΕ. 
 

85. Η Αντιπρόεδρος Σούιτσα εκπροσωπεί την Επιτροπή στο Athens Democracy Forum. 
 

86. Η Επιτροπή παρέχει στην Ελλάδα τεχνική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τα 
διαρθρωτικά αίτια των δασικών πυρκαγιών. 
 

87. Η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων βάσει του κανονισμού περί 
αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορευμάτων. 
 

88. Ξεκινάει ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας: «Σκέψου πριν κάνεις κλικ». 
 

89. Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την πρόταση 
σχετικά με το μέλλον του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων: Η αμαξοστοιχία «Connecting Europe Express» αναχωρεί 
από τον σταθμό 
 
Βρυξέλλες, 1 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Το «Connecting Europe Express», ένα ειδικό τρένο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων 2021, θα αναχωρήσει από τον σιδηροδρομικό σταθμό της 
Λισαβόνας στις 2 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διαδρομή του —συνολικής διάρκειας πέντε εβδομάδων— 
που θα ολοκληρωθεί στο Παρίσι στις 7 Οκτωβρίου, θα σταματήσει σε περισσότερες από 100 
πόλεις. Αναχωρώντας από τη Λισαβόνα και τερματίζοντας το ταξίδι του στο Παρίσι, το τρένο θα 
κάνει μια επίσημη στάση στη Λιουμπλιάνα, συνδέοντας την πορτογαλική, τη σλοβενική και τη 
γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4483/IP_21_44
83_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Διαδρομή και δρομολόγια του Connecting Europe Express 
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Connecting Europe Express 

https://www.connectingeuropeexpress.eu/
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4483/IP_21_4483_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4483/IP_21_4483_EL.pdf
https://www.connectingeuropeexpress.eu/
https://europa.eu/year-of-rail/faq-connecting-europe-express_el
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Εταίροι του Connecting Europe Express 
Στοιχεία και αριθμοί με μια ματιά 
Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων 2021 
Υπεύθυνη/-ος επικοινωνίας: info@connectingeuropeexpress.eu 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Επιστροφή στα θρανία: H EE στηρίζει τους μαθητές, τους σπουδαστές και τους 
εκπαιδευτικούς 
 
Βρυξέλλες, 1 Σεπτεμβρίου 2021 

Καθώς ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά για εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη, 
η Επιτροπή συνεχίζει να τους συμπαραστέκεται και να τους στηρίζει. Με την πανδημία έγινε 
φανερή η ικανότητα των σχολείων να καινοτομούν, αλλά διαφάνηκαν και σημαντικές δυσκολίες 
στην προσαρμογή και τη διασφάλιση ποιοτικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για όλους τους 
εκπαιδευόμενους.  

Η ΕΕ στηρίζει τις ανταλλαγές σπουδαστών και εκπαιδευτικών σε όλη την Ευρώπη με διάφορες 
μορφές, καθώς και τη συνεργασία με στόχο την προώθηση της ποιότητας και της ένταξης και την 
υποστήριξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Η Επιτροπή έχει προτείνει πολλές 
δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για τα σχολεία, οι οποίες είναι διαρθρωμένες γύρω από ορισμένες 
θεματικές: προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας, επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, προσπάθεια για εκπαιδευτική επιτυχία και ένταξη, παροχή συμβουλών και 
πλατφόρμες διαδικτυακής συνεργασίας, στήριξη της πράσινης μετάβασης μέσω της εκπαίδευσης 
κ.ά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4521/MEX_
21_4521_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Επιτροπής στον τομέα της 
εκπαίδευσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε αυτή τη σελίδα :  
https://ec.europa.eu/education/news/back-to-school-eu-support_el 
________________________________________________________________________________ 

3. Ο διαγωνισμός νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ ξεκινά! 

Βρυξέλλες,  2 Σεπτεμβρίου 2021 

Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ μπορούν τώρα να αρχίσουν να 
εγγράφονται για τον διαγωνισμό Juvenes Translatores, τον ετήσιο διαγωνισμό μετάφρασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις 12.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 2 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία 
μπορούν να εγγραφούν διαδικτυακά ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές τους να συναγωνιστούν 
με συνομηλίκους τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Φέτος, το θέμα των κειμένων που θα κληθούν να 
μεταφράσουν είναι «Εμπρός στον δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον!». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4444/IP_21_44
44_EL.pdf 

https://www.connectingeuropeexpress.eu/partners/
https://www.connectingeuropeexpress.eu/about/
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
mailto:info@connectingeuropeexpress.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4521/MEX_21_4521_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4521/MEX_21_4521_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/news/back-to-school-eu-support_en
https://ec.europa.eu/education/news/back-to-school-eu-support_el
https://jt.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4444/IP_21_4444_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4444/IP_21_4444_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες :  
Δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Juvenes Translatores 
Η σελίδα του διαγωνισμού Juvenes Translatores στο Facebook 
Ακολουθήστε τη μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Twitter: @translatores 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς και ο Επίτροπος Σινκέβιτσους στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης στη Μασσαλία 
 
Βρυξέλλες,  2 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. Φρανς 
Τίμερμανς και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους θα 
συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Φύση της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της 
Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) στη Μασσαλία, αύριο και το Σάββατο. Το Συνέδριο έχει 
στόχο να δώσει ώθηση σε δράσεις για μια ανάκαμψη βασισμένη στη φύση, για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη βιοποικιλότητα, ενόψει των διασκέψεων COP15 και 
COP26.  

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς και ο Επίτροπος κ. Σινκέβιτσους θα παραστούν στην 
εναρκτήρια τελετή μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο κ. Εμανουέλ Μακρόν. Την Παρασκευή, ο 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς θα επισκεφτεί το εθνικό πάρκο Calanques μαζί με τον 
Πρόεδρο Μακρόν. Θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον κ. Oberle, Γενικό Διευθυντή της IUCN. 
Οι κ. Τίμερμανς και Σινκέβιτσους θα συναντηθούν επίσης με την κ. Meza, Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κόστα Ρίκα, την Δρ. Mujawamariya, Υπουργό Περιβάλλοντος της 
Ρουάντα και τον κ. Lambertini, Γενικό Διευθυντή του WWF.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4541/MEX_
21_4541_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021: Πολιτιστική κληρονομιά για όλους 
 
Βρυξέλλες,  2 Σεπτεμβρίου 2021 

Ξεκινούν οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021, στο πλαίσιο των οποίων επί δύο 
μήνες θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις στις 50 χώρες που έχουν υπογράψει την 
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση. 

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς ξεκίνησαν το 1999 ως μια κοινή πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχουν εξελιχθεί σε μια από τις 
πιο δημοφιλείς συμμετοχικές πολιτιστικές εκδηλώσεις  για τους πολίτες της Ευρώπης. Κάθε χρόνο 
διοργανώνονται έως και 70.000 εκδηλώσεις (εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις, ξεναγήσεις 
κ.λπ.) για την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την αξία της κοινής μας 
κληρονομιάς και την ανάγκη διαφύλαξής της για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
https://www.facebook.com/translatores
https://twitter.com/translatores
https://wle.cgiar.org/event/iucn-world-conservation-congress-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4541/MEX_21_4541_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4541/MEX_21_4541_EN.pdf
http://europeanheritagedays.com/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018?module=treaty-detail&treatynum=018


9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021 - 8 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4541/MEX_
21_4541_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο :  
https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-
inclusive- 
________________________________________________________________________________ 

6. Κορονοϊός: Η ΕΕ και η AstraZeneca καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με την προμήθεια 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και τη διευθέτηση της δικαστικής διαφοράς τους 

Βρυξέλλες,  3 Σεπτεμβρίου 2021 

Η ΕΕ και η AstraZeneca κατέληξαν σε συμφωνία με την οποία εξασφαλίζεται η παράδοση των 
υπόλοιπων δόσεων εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους όρους 
της συμφωνίας προαγοράς που είχε συναφθεί στις 27 Αυγούστου 2020 με την εταιρεία. Με τη 
συμφωνία θα δοθεί επίσης τέλος στην εκκρεμή δικαστική διαφορά ενώπιον του Δικαστηρίου των 
Βρυξελλών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4561/IP_21_45
61_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

7. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά 
με τη λειτουργία του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία 

Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2021 

Λαμβάνουμε υπό σημείωση την υπουργική δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη 
λειτουργία του πρωτοκόλλου στην τρέχουσα βάση, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των 
υφιστάμενων περιόδων χάριτος. 

Εξακολουθούμε να τονίζουμε ότι η συμφωνία αποχώρησης είναι διεθνής συμφωνία. Το 
πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας αποχώρησης και της συμφωνηθείσας 
λύσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη 
νήσο της Ιρλανδίας λόγω του Brexit. Αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται νομικά να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους βάσει της συμφωνίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_4586/S
TATEMENT_21_4586_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4541/MEX_21_4541_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4541/MEX_21_4541_EN.pdf
https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-inclusive-
https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-inclusive-
https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-inclusive-
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4561/IP_21_4561_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4561/IP_21_4561_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/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_4586/STATEMENT_21_4586_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_4586/STATEMENT_21_4586_EL.pdf
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8. NextGenerationEU: Κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση πράσινων 
ομολόγων NextGenerationEU ύψους 250 δισ. ευρώ 
 
Βρυξέλλες,  7 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ανεξάρτητα αξιολογούμενο πλαίσιο πράσινων ομολόγων, 
κάνοντας έτσι ένα βήμα ακόμη προς την κατεύθυνση της έκδοσης πράσινων ομολόγων ύψους 
έως και 250 δισ. ευρώ, ή 30 % του συνόλου της έκδοσης του NextGenerationEU. Το πλαίσιο 
παρέχει σε όσους επενδύσουν σε αυτά τα ομόλογα τη βεβαιότητα ότι τα κεφάλαια που θα 
κινητοποιηθούν θα διατεθούν σε πράσινα έργα και ότι η Επιτροπή θα υποβάλει αναφορά σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. 
 
Τώρα που το πλαίσιο έχει εγκριθεί, η Επιτροπή θα προχωρήσει σύντομα στην πρώτη έκδοση 
πράσινων ομολόγων τον Οκτώβριο, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4565/IP_21_45
65_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU 
Πράσινα ομόλογα NextGenerationEU 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Βέστεϊγιερ, ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και ο Επίτροπος Μπρετόν 
στο Διεθνές Φόρουμ για την Κυβερνοασφάλεια στη Λιλ 
 
Βρυξέλλες,  7 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Η Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ και ο 
Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα 
λάβουν μέρος στο Διεθνές Φόρουμ Κυβερνοασφάλειας που πραγματοποιείται από σήμερα έως 
και τις 9 Σεπτεμβρίου στη Λιλ της Γαλλίας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις 
για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη, όπου συγκεντρώνονται Ευρωπαίοι επαγγελματίες του 
τομέα της κυβερνοασφάλειας και ενδιαφερόμενοι φορείς για να εξετάσουν τις εξελίξεις και να 
ανταλλάξουν απόψεις.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4607/MEX_
21_4607_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

10. Η ΕΕ ενισχύει την ηγετική της θέση στο παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων 

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4565/IP_21_4565_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4565/IP_21_4565_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/nextgenerationeu-green-bond-framework_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_4567
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://www.forum-fic.com/en/home.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4607/MEX_21_4607_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4607/MEX_21_4607_EN.pdf
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Το 2020 σημειώθηκε μία ακόμη βελτίωση στην ηγετική θέση της ΕΕ μεταξύ των μεγαλύτερων 
εξαγωγέων αγροδιατροφικών προϊόντων του κόσμου. Από πλευράς εισαγωγών, η ΕΕ κατέστη ο 
τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, σύμφωνα με έκθεση 
που δημοσιεύθηκε σήμερα. 

Το 2020 ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο αλλά επιτυχημένο έτος για το εμπόριο αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ, το οποίο ανήλθε σε συνολική αξία 306 δισ. ευρώ: 184 δισ. ευρώ σε εξαγωγές 
και 122 δισ. ευρώ σε εισαγωγές. Αμφότερες οι τιμές παρουσιάζουν μικρή αύξηση της τάξεως του 
1,4 % και 0,5 % αντίστοιχα σε σχέση με το 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4584/IP_21_45
84_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών αγροδιατροφικών προϊόντων 
Έκθεση του 2020 για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων 
________________________________________________________________________________ 

11. Έκθεση στρατηγικών προβλέψεων 2021: Ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ικανότητας και 
ελευθερίας δράσης της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  8 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερή της ετήσια έκθεση στρατηγικών προβλέψεων με τίτλο 
«Ικανότητα και ελευθερία δράσης της ΕΕ». Στην παρούσα ανακοίνωση αποτυπώνεται μια 
μακρόπνοη και πολυτομεακή προοπτική όσον αφορά την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ 
σε μια ολοένα και πιο πολυπολική και αμφισβητούμενη παγκόσμια τάξη. Η Επιτροπή έχει 
εντοπίσει τέσσερις κύριες παγκόσμιες τάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα και την 
ελευθερία δράσης της ΕΕ: κλιματική αλλαγή και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, ψηφιακή 
υπερσυνδεσιμότητα και τεχνολογικός μετασχηματισμός, πιέσεις στη δημοκρατία και τις αξίες, και 
αλλαγές στην παγκόσμια τάξη και δημογραφία. Επίσης, έχει προσδιορίσει δέκα βασικούς τομείς 
δράσης στους οποίους η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει ευκαιρίες για την εδραίωση της παγκόσμιας 
ηγετικής της θέσης και της ανοικτής στρατηγικής της αυτονομίας. Ως εκ τούτου, στα 
προγράμματα εργασίας της και κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της, η Επιτροπή 
εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές προβλέψεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4581/IP_21_45
81_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση στρατηγικών προβλέψεων 2021: Η ικανότητα και ελευθερία δράσης της ΕΕ 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκθεση στρατηγικών προβλέψεων 2021 
Δικτυακός τόπος για τις στρατηγικές προβλέψεις 
Έκθεση επιστημονικών στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής του ΚΚΕρ: Shaping and securing the 
EU's Strategic Autonomy by 2040 and beyond (Διαμόρφωση και διασφάλιση της στρατηγικής 
αυτονομίας της ΕΕ έως το 2040 και μετέπειτα) 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/map-2021-2_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/map-2021-2_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4584/IP_21_4584_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4584/IP_21_4584_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/map-2021-2_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4581/IP_21_4581_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4581/IP_21_4581_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_%2021_4534
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125994
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125994
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125994
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12. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα 
πρωτοβουλία πολιτών 

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με 
τίτλο «Διασφάλιση της συμμόρφωσης της κοινής εμπορικής πολιτικής με τις Συνθήκες της ΕΕ και 
με το διεθνές δίκαιο». 

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή «να προτείνει νομικές πράξεις με βάση 
την κοινή εμπορική πολιτική, ώστε να αποτρέπονται οι νομικές οντότητες της ΕΕ τόσο από την 
εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από παράνομους εποικισμούς σε κατεχόμενα εδάφη όσο 
και από την εξαγωγή στα εν λόγω εδάφη, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς και να μην ενισχύεται ούτε να υποβοηθείται η διατήρηση τέτοιων 
παράνομων καταστάσεων.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4603/IP_21_46
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
«Διασφάλιση της συμμόρφωσης της κοινής εμπορικής πολιτικής με τις Συνθήκες της ΕΕ και με το 
διεθνές δίκαιο» 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία # EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά 
Δικαιώματα, κ. Νικολά Σμιτ θα επισκεφτεί την Ελλάδα από την Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου έως το 
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 
 
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2021 

O Επίτροπος κ. Σμιτ θα βρεθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα συζητήσει θέματα που 
σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση, την πολιτική απασχόλησης και την ένταξη, κατόπιν της 
έγκρισης του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ελλάδας τον Ιούνιο. 

  
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο Επίτροπος κ. Σμιτ δήλωσε τα εξής: «Η προσοχή 
μας πρέπει να μείνει προσηλωμένη στη νεότερη γενιά ώστε τα μέλη της να μην καταστούν τα 
μακροπρόθεσμα θύματα της κρίσης αυτής. Το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδας περιλαμβάνει 
ισχυρές πολιτικές και επενδύσεις στη διά βίου κατάρτιση, την επανειδίκευση και τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η 
οποία παραμένει υπερβολικά υψηλή. Ανυπομονώ να συζητήσω τη συνέχεια που θα δοθεί στην 
κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο με όλους τους Έλληνες εταίρους, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο θα γίνει πραγματικότητα ο Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων». 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4603/IP_21_4603_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4603/IP_21_4603_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000008_el
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000008_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/spread-word/communication-material_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_4622/MEX_2
1_4622_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και ο Επίτροπος Σμιτ θα επισκεφτούν την Ελλάδα για να 
συζητήσουν θέματα σχετικά με τη διά βίου μάθηση, την απασχόληση και την ένταξη 
 
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα 
βρεθεί στην Ελλάδα στις 10-12 Σεπτεμβρίου και ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ στις 9-11 Σεπτεμβρίου, για να συζητήσουν θέματα σχετικά με τη διά 
βίου μάθηση, την πολιτική απασχόλησης και την ένταξη, κατόπιν της έγκρισης του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας από την Επιτροπή τον Ιούνιο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4622/MEX_
21_4622_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

15. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 
157 εκατ. ευρώ για την Κύπρο 

Βρυξέλλες,  9 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 157 εκατ. ευρώ με τη μορφή προχρηματοδότησης για την 
Κύπρο. Το ποσό αντιστοιχεί στο 13 % της συνιστώσας επιχορηγήσεων και δανείων του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της χώρας. Η καταβολή προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των 
κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας της Κύπρου. 

Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις με βάση την υλοποίηση των επενδύσεων και των 
μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Η 
χώρα αναμένεται να λάβει συνολικά 1,2 δισ. ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδίου της, εκ των 
οποίων 1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 200 εκατ. ευρώ σε δάνεια. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4624/IP_21_46
24_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Κύπρου 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ανάλυση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_4622/MEX_21_4622_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_4622/MEX_21_4622_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4622/MEX_21_4622_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4622/MEX_21_4622_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4624/IP_21_4624_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4624/IP_21_4624_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/questions-and-answers-european-commission-endorses-cypruss-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3014
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-cypruss-recovery-and-resilience-plan_el
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10686-2021-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10686-2021-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10686-2021-INIT/el/pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
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Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Δελτίο τύπου: Τρίτο ομόλογο NextGenerationEU 
Δελτίο τύπου: Πρώτο σχέδιο χρηματοδότησης της Επιτροπής 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

16. Έρχονται νέοι κανόνες για ενισχυμένο έλεγχο των εξαγωγών 

Βρυξέλλες,  9 Σεπτεμβρίου 2021 

Η ΕΕ ενισχύει την ικανότητα απόκρισής της σε νέους κινδύνους για την ασφάλεια και σε 
αναδυόμενες τεχνολογίες. Ο νέος κανονισμός για τον έλεγχο των εξαγωγών, που τίθεται σήμερα 
σε ισχύ, θα καταστήσει αυστηρότερους τους ελέγχους στο εμπόριο ειδών διπλής χρήσης —μη 
στρατιωτικών ειδών και τεχνολογιών με πιθανή στρατιωτική χρήση ή χρήση στον τομέα της 
ασφάλειας—, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να προστατεύει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να στηρίζει την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού για στρατηγικά είδη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4601/IP_21_46
01_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Κανονισμός για τον έλεγχο των εξαγωγών 
Ενημερωτικό σημείωμα – Εφαρμογή του κανονισμού 
Έλεγχοι του εμπορίου ειδών διπλής χρήσης  
________________________________________________________________________________ 
 
17. O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στη Θεσσαλονίκη για 
την 85η ΔΕΘ 
 
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη από 10 ως 12 Σεπτεμβρίου 
στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.  
 ________________________________________________________________________________ 

18. Ευρωβαρόμετρο: H αισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009 

10 Σεπτεμβρίου 2021Βρυξέλλες 

Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην ΕΕ, σύμφωνα με μετρήσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου, 
παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή και θετική. 

Η αισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ έχει φθάσει στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2009 και η 
εμπιστοσύνη στην ΕΕ παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Η στήριξη του ευρώ 
παραμένει σταθερή, στο υψηλότερο επίπεδό της, από το 2004. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι 
βελτιώθηκε σημαντικά η αντίληψη των πολιτών για την κατάσταση των εθνικών οικονομιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3682
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2749
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:206:FULL&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4601/IP_21_4601_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4601/IP_21_4601_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:206:FULL&from=EL
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2296
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4610/IP_21_46
10_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 95 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532 
https://europa.eu/!377XHK 
________________________________________________________________________________ 

19. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για την αύξηση της 
πρόσβασης ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην ηλεκτρική ενέργεια 

Βρυξέλλες,  10 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών 
κανόνων της ΕΕ, τα μέτρα που πρότεινε η Ελλάδα για να δοθεί η δυνατότητα στους ανταγωνιστές 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), της ελληνικής, κρατικής ιδιοκτησίας, κατεστημένης 
επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας, να αγοράζουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε πιο 
μακροπρόθεσμη βάση. Η Ελλάδα υπέβαλε τα μέτρα αυτά για να επανορθώσει τη στρέβλωση που 
δημιουργείται από την αποκλειστική πρόσβαση της ΔΕΗ στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, η οποία 
διαπιστώθηκε από την Επιτροπή και τα δικαστήρια της Ένωσης ότι δημιουργεί ανισότητα 
ευκαιριών στις ελληνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισχύς των προτεινόμενων διορθωτικών 
μέτρων θα λήξει όταν οι υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες παύσουν να λειτουργούν εμπορικά (κάτι 
που αναμένεται επί του παρόντος έως το 2023) ή, το αργότερο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4661/IP_21_46
61_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, 
στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης AT.38700. 
________________________________________________________________________________ 
 
20. 85η ΔΕΘ: H παρουσία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα 
 
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021 
 
H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, συμμετέχει και φέτος στην 85η Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης στον προαύλιο χώρο στην είσοδο του περιπτέρου 10.   
  
Η φετινή μας παρουσία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση του μηχανισμού και των υποδομών πολιτικής 
προστασίας στην Ελλάδα με ισχυρή χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και ειδικότερα το 
Next Generation EU: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Πριν από την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, η Επιτροπή δημοσιεύει επισκόπηση 
των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4610/IP_21_4610_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4610/IP_21_4610_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532
https://europa.eu/!377XHK
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4661/IP_21_4661_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4661/IP_21_4661_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38700
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Βρυξέλλες,  10 Σεπτεμβρίου 2021 

Ενόψει της ομιλίας της Προέδρου Ούρσουλα κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης 
στις 15 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια επισκόπηση του έργου της και των 
επιτευγμάτων της κατά τη διάρκεια της χρονιάς.  
 
Διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, η έκδοση περιγράφει τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και την υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής. 
Οι δύο τομείς που επισημαίνονται ιδιαίτερα είναι οι άοκνες προσπάθειες της Επιτροπής να θέσει 
τέλος στην πανδημία και να οδηγήσει σε ανάκαμψη τις οικονομίες μας μέσω του 
NextGenerationEU, καθιστώντας τις παράλληλα πιο πράσινες, πιο ψηφιακές και πιο ανθεκτικές. 
Το φυλλάδιο καλύπτει επίσης τη δράση της Επιτροπής στη διεθνή σκηνή. Κατά τη διάρκεια της 
περασμένης χρονιάς, η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, 
που επίσης περιλαμβάνεται στην εν λόγω έκδοση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4670/MEX_
21_4670_EN.pdf 
 
Όλες οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης είναι 
διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: Βραβεύθηκαν τρεις ταινίες που 
χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  13 Σεπτεμβρίου 2021 

Αανακοινώθηκαν οι νικητές του 78ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.  
 
Τρεις από τις ταινίες που βραβεύτηκαν έχουν γυριστεί με χρηματοδότηση της ΕΕ.  
Η ταινία «Il buco» (Η τρύπα) του Μικελάντζελο Φραμαρτίνο, που συμμετείχε στο τμήμα «Venezia 
78» του διαγωνισμού, έλαβε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής.  
Επιπλέον, ο Πέτερ Κερέκες και ο Ιβάν Οστροτσόβσκι έλαβαν το βραβείο «Orizzonti» (Ορίζοντες) 
καλύτερου σεναρίου για την ταινία «Cenzorka» (107 μητέρες).  
Η κριτική επιτροπή των βραβείων «Orizzonti» απένειμε επίσης το βραβείο καλύτερου ηθοποιού 
στον Πίσεθ Τσαν για τον ρόλο του στην ταινία «Bodeng sar» (Λευκό κτίριο) του Κάβιτς Νεάνγκ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4703/MEX_
21_4703_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας: Κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου 
Τζουζέπ Μπορέλ και της Αντιπροέδρου Ντούμπραβκα Σούιτσα 
 
Βρυξέλλες,  14 Σεπτεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/info/files/state-union-2021-achievements-2020-2021_el
https://ec.europa.eu/info/files/state-union-2021-achievements-2020-2021_el
https://europa.eu/next-generation-eu/index_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4670/MEX_21_4670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4670/MEX_21_4670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://www.labiennale.org/en/cinema/2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4703/MEX_21_4703_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4703/MEX_21_4703_EN.pdf
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Ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Δημοκρατίας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ 
Μπορέλ και η Αντιπρόεδρος κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα εξέδωσαν κοινή δήλωση:  
 «Είτε ενδιαφέρεστε για την κλιματική αλλαγή, την απασχόληση, την οικονομία είτε για τη 
φυλετική και την κοινωνική δικαιοσύνη, η φωνή σας θα ακουστεί και η ψήφος σας θα έχει 
αντίκρισμα μόνο εάν ζείτε σε καθεστώς δημοκρατίας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η ΕΕ θα 
συνεχίσει να υποστηρίζει σταθερά και ανεπιφύλακτα τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το κράτος δικαίου, σε παγκόσμιο επίπεδο και εντός της ΕΕ. ..................... 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4721/MEX_
21_4721_EN.pdf 
 
Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4721/MEX_
21_4721_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
24. Προστασία των πολιτιστικών αγαθών: Ο Aντιπρόεδρος Σχοινάς συμμετέχει σε συνέδριο 
που διοργανώνουν η ΕΕ και η UNESCO 
 
Βρυξέλλες,  14 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και 
η Γενική Διευθύντρια της UNESCO κ. Οντρέ Αζουλέ εγκαινιάζουν ένα συνέδριο που διοργανώνουν 
η UNESCO και η ΕΕ με θέμα «Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών: 
υπέρ της ενίσχυσης του παγκόσμιου διαλόγου».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4721/MEX_
21_4721_EN.pdf 
 
Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της ΕΕ και της 
UNESCO για τα ζητήματα αυτά, καθώς και σχετικά με το συνέδριο. 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Πώς να παρακολουθήσετε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2021 
 
Βρυξέλλες,  13 Σεπτεμβρίου 2021 

Η απευθείας μετάδοση της ομιλίας της Προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της 
Ένωσης το 2021 θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ. ώρα Ελλάδος, στην πλατφόρμα 
Europe by Satellite.  
 
Στο κανάλι EbS+ θα είναι διαθέσιμη η ομιλία στο πρωτότυπο και μεταγλωττισμένη στις 24 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στο κανάλι EbS, η ομιλία θα μεταδοθεί στις ίδιες γλωσσικές εκδόσεις, 
αλλά εμπλουτισμένη με στιγμιότυπα. Η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης θα μεταδοθεί 
επίσης απευθείας στον επίσημο ιστότοπo της ομιλίας, καθώς και στους λογαριασμούς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4721/MEX_21_4721_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4721/MEX_21_4721_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_4726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4721/MEX_21_4721_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4721/MEX_21_4721_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4721/MEX_21_4721_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4721/MEX_21_4721_EN.pdf
https://en.unesco.org/fighttrafficking/eu-cooperation
https://en.unesco.org/fighttrafficking/eu-cooperation
https://events.unesco.org/event?id=2193495500&lang=1036
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://www.facebook.com/pg/EuropeanCommission/posts/
https://twitter.com/EU_Commission/
https://www.linkedin.com/company/european-commission/
https://youtu.be/0ApwP7buvgA
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4703/MEX_
21_4703_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

26. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει μια πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία για 
την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ έως το 2030 

Βρυξέλλες,  15 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Η Επιτροπή πρότεινε μια πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία — ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την 
επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας μας έως το 2030. Η 
προτεινόμενη πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία θα μετουσιώσει τις ψηφιακές φιλοδοξίες της 
ΕΕ για το 2030 σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό υλοποίησης. Θα θεσπίσει πλαίσιο 
διακυβέρνησης βασισμένο σε έναν ετήσιο μηχανισμό συνεργασίας με τα κράτη μέλη για την 
επίτευξη των στόχων του 2030 για τη ψηφιακή δεκαετία, σε επίπεδο Ένωσης, στους τομείς των 
ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών υποδομών, της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και των 
δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, η πορεία αποσκοπεί στον προσδιορισμό και την υλοποίηση 
ψηφιακών έργων μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4630/IP_21_46
30_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης 
Ερωτήσεις και απαντήσεις – Κατάσταση της Ένωσης: Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
Ενημερωτικό δελτίο – Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
Παρουσίαση – Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση πορείας προς την ψηφιακή δεκαετία 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Ψηφιακή Πυξίδα 
________________________________________________________________________________ 

27. Η κατάσταση της Ένωσης: Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία – Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  15 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Τι είναι η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4703/MEX_21_4703_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4703/MEX_21_4703_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_983
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4630/IP_21_4630_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4630/IP_21_4630_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4631
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719796
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/720232
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719791
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719794
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass
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Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία είναι η πρόταση της Επιτροπής για τη στήριξη του 
ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη έως το 2030. Η πρωτοβουλία αυτή εγκολπώνεται τις 
επιταχυνόμενες τάσεις και τις αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιοποίησης, οι οποίες 
υπογραμμίστηκαν επίσης από την πανδημία. Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία βασίζεται 
στην αντιμετώπιση των κενών στις ψηφιακές ικανότητες της Ευρώπης, ενώ παράλληλα 
προσανατολίζει κοινές δράσεις και επενδύσεις μεγάλης κλίμακας για να δρέψει τα οφέλη της 
ψηφιοποίησης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4631/QAN
DA_21_4631_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης 
Δελτίο Τύπου — Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει την πορεία προς την ψηφιακή 
δεκαετία, για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ έως το 2030 
Ενημερωτικό δελτίο — Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
Ενημερωτικό δελτίο — Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
Πρόταση απόφασης για την έγκριση της πορείας προς την ψηφιακή δεκαετία 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Ψηφιακή Πυξίδα 
________________________________________________________________________________ 

28. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: νέες δράσεις και χρηματοδότηση για τη σύνδεση της 
βιωσιμότητας με το στιλ και την ένταξη 

Βρυξέλλες,  15 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Η Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται η έννοια του Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δράσεις πολιτικής και δυνατότητες 
χρηματοδότησης. Το έργο αποσκοπεί στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού διαφόρων 
οικονομικών τομέων, όπως οι κατασκευές και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, προκειμένου να 
παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε αγαθά που έχουν κυκλικά χαρακτηριστικά και 
είναι μικρότερης έντασης άνθρακα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4626/IP_21_46
26_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους 
Παράρτημα 1 — Έκθεση σχετικά με τη φάση του συσχεδιασμού 
Παράρτημα 2 — Κινητοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ 
Παράρτημα 3 — Το οικοσύστημα πολιτικής του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4631/QANDA_21_4631_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4631/QANDA_21_4631_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4630
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719796
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/720232
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719791
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719794
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4626/IP_21_4626_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4626/IP_21_4626_EL.pdf
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_el
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_el
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_el
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_4627
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Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου 
State of the Union Address by President von der Leyen 
________________________________________________________________________________ 

29. Ανακοίνωση για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους - Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  15 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Τι είναι το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους; 
Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους μετουσιώνει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε απτή αλλαγή 
του τοπίου, που βελτιώνει την καθημερινή μας ζωή, σε κτίρια, σε δημόσιους χώρους, αλλά και 
στη μόδα ή στα έπιπλα. 

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου τρόπου ζωής που θα 
συνδυάζει τη βιωσιμότητα με τον καλό σχεδιασμό, θα απαιτεί λιγότερες ανθρακούχες εκπομπές 
και θα είναι συμπεριληπτικός και οικονομικά προσιτός για όλους, με σεβασμό παράλληλα της 
ποικιλομορφίας που υπάρχει στην Ευρώπη και εκτός αυτής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4627/QAN
DA_21_4627_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Δελτίο Τύπου 
________________________________________________________________________________ 

30. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης το 2021 

Στρασβούργο,  15 Σεπτεμβρίου 2021  

"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό"  
Το πρωτότυπο κείμενο της ομιλίας είναι διαθέσιμο εδώ. 
 

 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ 
Εισαγωγή 
Κύριε Πρόεδρε, 
κυρίες και κύριοι βουλευτές, 
Πολλοί είναι αυτοί που αισθάνονται ότι η ζωή τους έχει παγώσει, ενώ ο κόσμος προχωρεί με 
γρήγορους ρυθμούς. 
Η ταχύτητα των γεγονότων και το τεράστιο μέγεθος των προκλήσεων είναι μερικές φορές 
δύσκολο να κατανοηθούν. 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_el
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/high-level-roundtable_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4627/QANDA_21_4627_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4627/QANDA_21_4627_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_21_4701
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Η περίοδος αυτή ήταν επίσης περίοδος ενδοσκόπησης. Με τους ανθρώπους να επαναξιολογούν 
τη ζωή τους και με ευρείες δημόσιες συζητήσεις για την κατανομή των εμβολίων και τις κοινές 
αξίες. 
Ωστόσο, αναλογιζόμενη αυτή τη χρονιά που πέρασε, αν δω την κατάσταση της Ένωσης σήμερα, 
βλέπω ένα ισχυρό πνεύμα σε όλα όσα κάνουμε.  
Ο Ρομπέρ Σουμάν είχε πει: Η Ευρώπη χρειάζεται μια ψυχή, ένα ιδεώδες, και την πολιτική 
βούληση να υπηρετήσει αυτό το ιδεώδες. 
Η Ευρώπη μετουσίωσε αυτά τα λόγια σε πράξη, τους τελευταίους δώδεκα μήνες. 
Στη μεγαλύτερη παγκόσμια υγειονομική κρίση εδώ και έναν αιώνα, επιλέξαμε να απαντήσουμε 
από κοινού, ώστε κάθε μέρος της Ευρώπης να έχει την ίδια πρόσβαση σε εμβόλια που σώζουν 
ζωές. 
Στη βαθύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση εδώ και δεκαετίες, επιλέξαμε να απαντήσουμε από 
κοινού, με το NextGenerationEU. 
Και στη σοβαρότερη πλανητική κρίση όλων των εποχών, επιλέξαμε πάλι να απαντήσουμε από 
κοινού, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
Ενεργήσαμε μαζί ως Επιτροπή, ως Κοινοβούλιο, ως 27 κράτη μέλη. Ως μία Ευρώπη. Και είμαστε 
περήφανοι γι' αυτό.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_21_4701/SPE
ECH_21_4701_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
31. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. ευρώ κατά την πρώτη 
δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  15 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα ύψους 5 δισ. ευρώ κατά την πρώτη 
της δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ. Όπως είχε ανακοινωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, η 
Επιτροπή εξέδωσε χρεόγραφα τρίμηνης διάρκειας, ύψους 3 δισ. ευρώ, τα οποία λήγουν στις 3 
Δεκεμβρίου 2021, καθώς και χειρόγραφα εξάμηνης διάρκειας, ύψους 2 δισ. ευρώ, τα οποία 
λήγουν στις 4 Μαρτίου 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4741/MEX_
21_4741_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα πλειστηριασμών είναι διαθέσιμα εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/auctions_en 
Τα λεπτομερή αποτελέσματα της σημερινής δημοπρασίας είναι διαθέσιμα εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/news/results-15-09-2021-auction-eu-bills-2021-sep-15_en 
________________________________________________________________________________ 
 
32. NextGenerationEU: με την τέταρτη έκδοση ομολόγων, ο δανεισμός της ΕΕ για την 
ανάκαμψη διατηρεί την ισχυρή του δυναμική 
 
Βρυξέλλες,  15 Σεπτεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_21_4701/SPEECH_21_4701_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_21_4701/SPEECH_21_4701_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4741/MEX_21_4741_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4741/MEX_21_4741_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/auctions_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/auctions_en
https://ec.europa.eu/info/news/results-15-09-2021auction-eu-bills-2021-sep-15_en
https://ec.europa.eu/info/news/results-15-09-2021-auction-eu-bills-2021-sep-15_en
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε άλλα 9 δισ. ευρώ για να στηρίξει την ανάκαμψη της 
Ευρώπης από την κρίση του κορονοϊού και τις συνέπειές της, χάρη στην τέταρτη έκδοση 
ομολόγων από τα μέσα Ιουνίου που ξεκίνησε το μέσο NextGenerationEU.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 7ετές ομόλογο που λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2028. Η έκδοση του 
ομολόγου υπερκαλύφθηκε πάνω από 11 φορές και το τελικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 103 
δισ. ευρώ. Αυτή η έντονη ζήτηση επιβεβαιώνει το ζωηρό ενδιαφέρον που συνεχίζουν να δείχνουν 
οι επενδυτές για τους τίτλους της ΕΕ, χάρη στο οποίο η Επιτροπή μπορεί να διαθέτει τα ομόλογα 
με πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, συνεχίζοντας τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4741/MEX_
21_4741_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_4707/IP_21_4
707_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

33. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ασφάλεια 
των δημοσιογράφων σε ολόκληρη την ΕΕ 

Βρυξέλλες,  16 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, με την ευκαιρία της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης, η 
πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Η ενημέρωση είναι δημόσιο αγαθό. 
Πρέπει να προστατεύουμε αυτές και αυτούς που προσφέρουν διαφάνεια: τους δημοσιογράφους. 
Για τον σκοπό αυτό παρουσιάσαμε σήμερα μια σύσταση για τη βελτίωση της προστασίας των 
δημοσιογράφων.» 

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση 
της Ένωσης, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα την πρώτη της σύσταση για την ενίσχυση της 
ασφάλειας των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4632/IP_21_46
32_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύσταση για την προστασία, την ασφάλεια και την ενδυνάμωση των δημοσιογράφων και άλλων 
επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ενημερωτικό δελτίο — Προστασία, ασφάλεια και ενδυνάμωση των δημοσιογράφων: σύσταση της 
Επιτροπής  
Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4741/MEX_21_4741_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4741/MEX_21_4741_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4707
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_4707/IP_21_4707_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_4707/IP_21_4707_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4632/IP_21_4632_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4632/IP_21_4632_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719795
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719795
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719799
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/719799
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom
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Προσκλήσεις στον τομέα των μέσων ενημέρωσης — Στήριξη της ΕΕ στην ελευθερία και στην 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 
Η πρωτοβουλία «News» 
Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια 
των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης 
Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης 
________________________________________________________________________________ 

34. «Ομάδα Ευρώπη»: 34 δισ. EUR έχουν εκταμιευθεί μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση της 
νόσου COVID-19 σε χώρες-εταίρους 

Βρυξέλλες,  16 Σεπτεμβρίου 2021 

Από την έξαρση της νόσου COVID-19 στις αρχές του 2020 μέχρι σήμερα, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της 
ΕΕ και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ως «Ομάδα Ευρώπη», έχουν εκταμιεύσει 34 
δισ. EUR για να στηρίξουν τις χώρες-εταίρους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των 
συνεπειών της, υλοποιώντας τις υποσχέσεις τους με απτά αποτελέσματα. Η εκταμίευση αυτή ήδη 
υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική δέσμη στήριξης της «Ομάδας Ευρώπη», ύψους 20 δισ. EUR, 
ποσό που αποτέλεσε αντικείμενο δέσμευσης την άνοιξη του 2020 και το οποίο έχει πλέον 
αυξηθεί σε 46 δισ. EUR. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4729/IP_21_47
29_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της «Ομάδας Ευρώπη» στην οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε το 
ακόλουθο υλικό για τον Τύπο: 
 Εξωτερική αντίδραση της «Ομάδας Ευρώπη» στη νόσο COVID-19 (έως τις 8 Απριλίου 2021) 

(Ανάλυση ανά γεωγραφική περιοχή και τομέα πολιτικής) 
 Εξωτερική αντίδραση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στη νόσο COVID-19 (έως τις 8 Απριλίου 

2021) (κατανομή ανά χώρα) 
 Εξωτερική αντίδραση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στη νόσο COVID-19 (πλαίσιο) 

________________________________________________________________________________ 

35. Ευρωπαϊκή αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης (ΗΕRA): προετοιμασία για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης 

Βρυξέλλες,  16 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 
ταχεία αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Η HERA, μέσω της συλλογής 
πληροφοριών και της ανάπτυξης των αναγκαίων ικανοτήτων αντιμετώπισης, θα επιτρέπει την 
πρόβλεψη απειλών και δυνητικών υγειονομικών κρίσεων. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-media-freedom
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-media-freedom
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/news-initiative
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/aDXmrol0vvsU/content/recommendation-cm-rec-2016-4-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on-the-protection-of-journalism-and-safety-of-journalists-and-other-media-
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/aDXmrol0vvsU/content/recommendation-cm-rec-2016-4-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on-the-protection-of-journalism-and-safety-of-journalists-and-other-media-
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4729/IP_21_4729_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4729/IP_21_4729_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_comm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_comm_en.pdf
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HERA θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη, την παραγωγή και την κατανομή φαρμάκων, εμβολίων και 
άλλων ιατρικών αντιμέτρων —όπως γάντια και μάσκες— που συχνά έλειπαν κατά την πρώτη 
φάση της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Η HERA αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Υγείας που εξήγγειλε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση 
της Ένωσης το 2020 και θα καλύψει ένα κενό ως προς την ετοιμότητα και την αντίδραση της ΕΕ σε 
καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4672/IP_21_46
72_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης 
Ανακοίνωση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, το επόμενο βήμα προς την ολοκλήρωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας 
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου επειγόντων μέτρων σχετικά με 
ιατρικά αντίμετρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο 
Ένωσης 
Ενημερωτικό δελτίο – Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRA) 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRA) 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

36. ΕΕ και Ινδοειρηνικός: φυσικοί εταίροι 

Βρυξέλλες,  16 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της 
ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό. Η κοινή ανακοίνωση περιέχει συγκεκριμένες δράσεις για 
την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με την περιοχή, όπως είχε ζητήσει το Συμβούλιο στις 
19 Απριλίου 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4704/IP_21_47
04_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό 
Ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4672/IP_21_4672_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4672/IP_21_4672_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_comm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_comm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_comm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_propcouncreg_medical-countermeasures_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_propcouncreg_medical-countermeasures_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_propcouncreg_medical-countermeasures_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_4734
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_4734
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4733
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104126/joint-communication-indo-pacific_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104126/joint-communication-indo-pacific_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4704/IP_21_4704_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4704/IP_21_4704_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104126/joint-communication-indo-pacific_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96740/eu-strategy-cooperation-indo-pacific_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
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37. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό 

Βρυξέλλες,  16 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Στις 19 Απριλίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για 
τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 19 Απριλίου 
2021[1]. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, η Επιτροπή και ο ύπατος 
εκπρόσωπος παρουσίασαν, στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τον Ινδοειρηνικό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4709/QAN
DA_21_4709_EL.pdf 
  
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό 
Ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης 
[1] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7914-2021-INIT/en/pdf 
[2] Κοινή ανακοίνωση: ΕΕ-Κίνα – Στρατηγική προοπτική, 12 Μαρτίου 2019. 
_______________________________________________________________________________ 

38. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του βραβείου Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους 

Βρυξέλλες,  16 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους 20 νικητές των «βραβείων Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» και 
των βραβείων για τα «ανερχόμενα αστέρια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους». Με τα βραβεία 
επιβραβεύονται ορθές πρακτικές, παραδείγματα και έννοιες που αποτυπώνουν τις αξίες του Νέου 
Ευρωπαϊκού Μπάουχαους: βιωσιμότητα, αισθητική και συμπερίληψη. Η τελετή απονομής των βραβείων 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μόλις μία ημέρα μετά την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με το Νέο 
Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στην οποία περιγράφεται η έννοια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους και η 

οποία περιλαμβάνει ορισμένες δράσεις πολιτικής και δυνατότητες χρηματοδότησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4669/IP_21_46
69_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
Βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: 85 εκατ. ευρώ για τη σύζευξη της βιωσιμότητας με τον σχεδιασμό 
Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftn1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4709/QANDA_21_4709_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4709/QANDA_21_4709_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104126/joint-communication-indo-pacific_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96740/eu-strategy-cooperation-indo-pacific_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftnref1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftnref2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4669/IP_21_4669_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4669/IP_21_4669_EL.pdf
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_el
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
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39. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: οι πολίτες στο προσκήνιο 

Βρυξέλλες,  17 Σεπτεμβρίου 2021 

Η πρώτη από τις τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών ξεκινά τις εργασίες της με μια 
συνεδρίαση στο Στρασβούργο, από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 19 
Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και θα φέρουν σε 
επαφή 800 πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις γωνιές της ΕΕ. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 
2021 και Ιανουαρίου 2022, τέσσερις ομάδες, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από 200 
πολίτες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη δημογραφική και κοινωνική πολυμορφία της ΕΕ, θα 
εξετάσουν και θα διατυπώσουν συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση 
που επιθυμούν για την Ευρώπη. Τουλάχιστον το ένα τρίτο των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα θα 
είναι κάτω των 25 ετών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4745/IP_21_47
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αναγγελία προς τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης της συνεδρίασης 
που θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Σεπτεμβρίου 2021 
Ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
Πρώτη ενδιάμεση έκθεση της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
Ειδικός χώρος για τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών στην πλατφόρμα 
Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
Ενημερωτικό γράφημα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης 
Ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

40. Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 στη Μεσόγειο 
και στον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη 
Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί 
στη δήλωση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας. Αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της 
Επιτροπής για την επίτευξη βιώσιμης αλιείας σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, σύμφωνα με 
την πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) του 
2030. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4743/IP_21_47
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4745/IP_21_4745_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4745/IP_21_4745_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210913IPR12351/conference-on-the-future-of-europe-how-to-follow-the-european-citizens-panels
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=el
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_21_3032
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_770
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/black-sea-countries-pledge-promote-sustainable-fisheries-and-aquaculture-2018-06-07_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4743/IP_21_4743_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4743/IP_21_4743_EL.pdf
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Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, των αλιευτικών 
δυνατοτήτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες 
αποθεμάτων ιχθύων 
________________________________________________________________________________ 
 
41. 7 δισ. ευρώ για βασικά έργα υποδομών, ελλείπουσες συνδέσεις και πράσινες μεταφορές 

Βρυξέλλες,  17 Σεπτεμβρίου 2021 

Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφορών 
του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με την οποία καθίστανται διαθέσιμα 7 δισ. ευρώ για 
ευρωπαϊκά έργα μεταφορικών υποδομών. Τα περισσότερα έργα που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης θα συμβάλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του συνολικού 
δικτύου μεταφορών, βοηθώντας την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % έως το 2050.   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_
21_4782_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2021-09-17-cef_en 
________________________________________________________________________________ 
 
42. ΗΕRA: Πρώτο βήμα προς τη δημιουργία του «EU FAB», ενός δικτύου συνεχώς διαθέσιμων 
ικανοτήτων παραγωγής 

Βρυξέλλες,  17 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε προκαταρκτική προκήρυξη, με την οποία παρέχει στους παρασκευαστές 
εμβολίων και θεραπευτικών μέσων προκαταρκτική ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη 
διαγωνισμού για το «EU FAB» που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2022. Στόχος του «EU 
FAB» είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεχώς διαθέσιμων ικανοτήτων παραγωγής εμβολίων και 
φαρμάκων, οι οποίες θα μπορούν να ενεργοποιούνται σε μελλοντικές κρίσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_
21_4782_EN.pdf 
 
Η προκαταρκτική προκήρυξη για το «EU FAB» είναι διαθέσιμη εδώ :  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467537-2021:TEXT:EL:HTML&tabId=0 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης: Εκστρατεία #EUBeachCleanup 2021 

Βρυξέλλες,  17 Σεπτεμβρίου 2021 

Η εκστρατεία #EUBeachCleanup του 2021, που ξεκίνησε επισήμως στις 18 Αυγούστου, θα 
κορυφωθεί αύριο, Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού των Ακτών. Από τον Ιούνιο, έχουν διοργανωθεί 
δράσεις καθαρισμού τόσο σε παράκτιες όσο και σε ηπειρωτικές περιοχές σε όλο τον κόσμο, οι 
οποίες θα συνεχιστούν έως το τέλος Οκτωβρίου.  

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2022_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2022_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2021-09-17-cef_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2021-09-17-cef_en
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467537-2021:TEXT:EL:HTML&tabId=0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467537-2021:TEXT:EL:HTML&tabId=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467537-2021:TEXT:EL:HTML&tabId=0
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99148/eubeachcleanup-2021_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_
21_4782_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο : 
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/together-protect-marine-life-2021-09-17_el 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Ξεκινάει τις εργασίες της η ομάδα υψηλού επιπέδου για το μέλλον της τελωνειακής ένωσης 
της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  17 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη σύσταση μιας νέας ειδικής ομάδας, η οποία θα 
αναζητήσει καινοτόμους λύσεις για τις πλέον πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
τελωνειακή ένωση της ΕΕ. 

Η «ομάδα σοφών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τελωνειακή ένωση» θα συμβουλεύει τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη σχετικά με το πώς να προετοιμαστούν για τα νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και το πώς να διαχειριστούν 
αποτελεσματικά την τελωνειακή ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ευέλικτες και άρτιες 
τελωνειακές διαδικασίες για την επιτάχυνση της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. 
Επικεφαλής της ομάδας θα είναι η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Συνεργασίας της Ισπανίας κ. Arancha González Laya, ενώ αντιπρόεδρος θα είναι η κ. Mateja 
Vraničar Erman, σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών της Σλοβενίας και πρώην Υπουργός 
Οικονομικών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_
21_4782_EN.pdf 
 
Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμος ο πλήρης κατάλογος των μελών :  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-
09/List%20of%20members%20and%20CVs%20Wise%20Persons%20Group.pdf  
 
καθώς και περισσότερες πληροφορίες :  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/wise-persons-group-challenges-facing-
customs-union-wpg_en 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 

Βρυξέλλες,  17 Σεπτεμβρίου 2021 

Γύρω στις 3.000 πόλεις σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας, η οποία ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει ως την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου. Η 
εκστρατεία του 2021 που έχει θέμα «Ασφαλείς και υγιείς με βιώσιμη κινητικότητα», προωθεί τη 
χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών ως μιας ασφαλούς, αποτελεσματικής και οικονομικά 
προσιτής επιλογής κινητικότητας χαμηλών εκπομπών για όλους. Φέτος επίσης συμπληρώνονται 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/together-protect-marine-life-2021-09-17_el
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/together-protect-marine-life-2021-09-17_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-09/List%20of%20members%20and%20CVs%20Wise%20Persons%20Group.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-09/List%20of%20members%20and%20CVs%20Wise%20Persons%20Group.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-09/List%20of%20members%20and%20CVs%20Wise%20Persons%20Group.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/wise-persons-group-challenges-facing-customs-union-wpg_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/wise-persons-group-challenges-facing-customs-union-wpg_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/wise-persons-group-challenges-facing-customs-union-wpg_en
http://www.mobilityweek.eu/2020-participants
http://www.mobilityweek.eu/2020-participants
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20 χρόνια από την πρώτη ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, η οποία μετεξελίχθηκε στην Εβδομάδα 
Κινητικότητας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_
21_4782_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

46. Κοινό δελτίο Τύπου ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία «Παγκόσμια Δέσμευση για το 
Μεθάνιο» 

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την «Παγκόσμια Δέσμευση για το 
Μεθάνιο, μια πρωτοβουλία για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου σε παγκόσμιο επίπεδο που 
θα δρομολογηθεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 26) τον 
Νοέμβριο στη Γλασκόβη. Ο πρόεδρος Biden και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula 
von der Leyen προέτρεψαν τις χώρες που συμμετέχουν, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στο φόρουμ 
των μεγάλων οικονομιών για την ενέργεια και το κλίμα (MEF) να ενταχθούν στην πρωτοβουλία 
και καλωσόρισαν όσες έχουν ήδη δηλώσει τη στήριξή τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4785/IP_21_47
85_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

47. Η ΕΕ ανακοινώνει πρόσθετη στήριξη ύψους 119,5 εκατ. ευρώ για τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα το 2021 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

Σε συνέχεια της Διεθνούς Εβδομάδας της Δημοκρατίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πέντε 
δράσεις ύψους 119,5 εκατ. ευρώ ώστε να ενισχύσει την ισχυρή ευρωπαϊκή στήριξη για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο το 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4708/IP_21_47
08_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Δημοκρατία 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανθρώπινα δικαιώματα 
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024 
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου ΙΙΙ 
Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας: Κοινή δήλωση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου 
κ. Τζουζέπ Μπορέλ και της αντιπροέδρου κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4782/MEX_21_4782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4785/IP_21_4785_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4785/IP_21_4785_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4708/IP_21_4708_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4708/IP_21_4708_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/democracy_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/human-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0005
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4726
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48. Η ΕΕ παρουσιάζει τις δεσμεύσεις της στην 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη 
Νέα Υόρκη 
 
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

Στη Νέα Υόρκη ξεκινάει για την ΕΕ μια εβδομάδα γεμάτη με συναντήσεις υψηλού επιπέδου με 
παγκόσμιους ηγέτες. 
 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετέχει στην άτυπη 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης των ηγετών που αφορά τη δράση για το κλίμα, μαζί με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αποτελεί 
ευκαιρία να απευθυνθεί μια έκκληση για αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο και για 
την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στα επείγοντα μέτρα για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, στην προσαρμογή σε αυτήν και στη σχετική χρηματοδότηση. Η ΕΕ παραμένει 
στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων προσπαθειών με τη δέσμευσή της να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4806/MEX_
21_4806_EN.pdf 
Η οπτικοακουστική κάλυψη θα είναι διαθέσιμη στο EbS.  
________________________________________________________________________________ 
 
49. Προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη: Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους 
 
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης, βάσει του οποίου θα εντείνουν τη συνεργασία τους για την 
τόνωση της ευρωπαϊκής καινοτομίας ενόψει του οικολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Το μνημόνιο συνεννόησης σηματοδοτεί ένα σημαντικό σταθμό στη συνεργασία των δύο 
οργανισμών που στηρίζουν την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την 
επιχειρηματικότητα. Δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά 
με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και καινοτομίας, π.χ. μέσω επενδύσεων μετοχικού 
κεφαλαίου για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, σε καίριους τομείς όπως 
οι κλιματικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, οι στρατηγικές ψηφιακές και 
υπερπροηγμένες τεχνολογίες, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες, η υγεία και οι βιοεπιστήμες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4806/MEX_
21_4806_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://eit.europa.eu/news-events/news/watch-eit-eif-join-forces-boost-innovation-europe 
________________________________________________________________________________ 
 
50. Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: Αφήγηση παραμυθιών στον Εθνικό Κήπο 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4806/MEX_21_4806_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4806/MEX_21_4806_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://eit.europa.eu/
https://www.eif.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4806/MEX_21_4806_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4806/MEX_21_4806_EN.pdf
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-eif-join-forces-boost-innovation-europe
https://eit.europa.eu/news-events/news/watch-eit-eif-join-forces-boost-innovation-europe
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Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Γιορτάστε μαζί μας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2021 στον Εθνικό Κήπο, στο κέντρο της 
Αθήνας, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 ως τις 16:00.  
 
Για 9η συνεχή χρονιά τα Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα και οι Πρεσβείες από 14 χώρες-
μέλη της EUNIC Αθήνας σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων και τη 
συμμετοχή του Βιομηχανικού Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων και του 
Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους τη 
δυνατότητα να ταξιδέψουν με όχημα τη γλώσσα από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη και να 
γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο των γλωσσών και των διαλέκτων μέσα από ένα πρόγραμμα 
για όλη την οικογένεια. 
 
Με κεντρική θεματική τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα πολυγλωσσικών αφηγήσεων από την προφορική 
παράδοση των ευρωπαϊκών χωρών, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά 
καθώς και να συνομιλήσουν με όλους τους φορείς και να πάρουν αναμνηστικά δώρα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: Βικτωρία Κυριάκη, victoria.kyriaki@britishcouncil.gr, 210 3692 337 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των 
οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής 
ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς όλες τις 
χώρες που αναφέρονται ως «χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους» στην ανακοίνωση του 2012 
για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις . Βάσει των αποτελεσμάτων της δημόσιας 
διαβούλευσης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον η ισχύουσα προσωρινή αφαίρεση όλων 
των χωρών από τον κατάλογο των χωρών με «εμπορεύσιμους κινδύνους» εξακολουθεί να είναι 
δικαιολογημένη και πρέπει κατά συνέπεια να λάβει νέα παράταση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4806/MEX_
21_4806_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

52. Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη νέα εφαρμογή (app) Erasmus+ με την ενσωματωμένη ευρωπαϊκή 
φοιτητική κάρτα 

Βρυξέλλες,  21 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινίασε τη νέα εφαρμογή Erasmus+ προχωρώντας ακόμη ένα βήμα προς την 
ψηφιοποίηση του προγράμματος Erasmus+. Η νέα εφαρμογή, διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της 
ΕΕ, θα προσφέρει σε κάθε φοιτητή και σε κάθε φοιτήτρια την ψηφιακή ευρωπαϊκή φοιτητική 

mailto:victoria.kyriaki@britishcouncil.gr
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-availability-stec_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1219(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1219(01)&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4806/MEX_21_4806_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4806/MEX_21_4806_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_el
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κάρτα, η οποία θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον είναι ψηφιακό και η 
ανανεωμένη αυτή εφαρμογή θα διασφαλίσει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα χρησιμοποιούν 
ακόμη λιγότερο χαρτί. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4749/IP_21_47
49_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Erasmus+ app 
Tο νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2024 
Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 
Δελτίο Τύπου — παρουσίαση της εφαρμογής για φορητές συσκευές 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Η ΕΕ στην 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: καλλιέργεια στενότερων δεσμών σε 
καιρούς αβεβαιότητας 
 
Βρυξέλλες,  21 Σεπτεμβρίου 2021 

Στις 20 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
απηύθυνε έκκληση στους παγκόσμιους ηγέτες να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κατά τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ, προκειμένου να 
στηριχθούν οι πλέον ευάλωτες χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της καταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογεί με περισσότερα από 25 δισ. δολάρια 
ετησίως.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4825/MEX_
21_4825_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
54. Υψηλός ο βαθμός συνεργασίας των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σύμφωνα με κατάταξη 
του 2021 
 
Βρυξέλλες,  21 Σεπτεμβρίου 2021 

Δημοσιεύτηκε η 8η κατάταξη πανεπιστημίων U-Multirank, μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που 
συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ και στο πλαίσιο της οποίας βαθμολογούνται σχεδόν 2.000 
πανεπιστήμια από 96 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια συνεργάζονται εντατικότερα σε σύγκριση με τα πανεπιστήμια άλλων περιοχών του 
πλανήτη, ιδίως στους εξεταζόμενους τομείς της διδασκαλίας & μάθησης, της έρευνας, της 
ανταλλαγής γνώσεων και της διεθνοποίησης (κινητικότητα προσωπικού & σπουδαστών, κοινά 
διπλώματα & δημοσιεύσεις, κ.λπ.). Τα πανεπιστήμια που συνεργάζονται με άλλα ιδρύματα, 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες, κυβερνήσεις, περιφερειακούς φορείς ή διασυνοριακά έχουν γενικά 
καλύτερες επιδόσεις από όσα πανεπιστήμια δίνουν λιγότερη έμφαση στη συνεργασία. 
 
Για την κατάταξη ελήφθησαν υπόψη επτά παράμετροι: στρατηγικές συμπράξεις, διεθνή κοινά 
πτυχία, πρακτική άσκηση, διεθνείς συνδημοσιεύσεις, συνδημοσιεύσεις με βιομηχανικούς 
εταίρους, περιφερειακές συνδημοσιεύσεις και κοινά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με τη βιομηχανία.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4749/IP_21_4749_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4749/IP_21_4749_EL.pdf
https://erasmusapp.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_1574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4825/MEX_21_4825_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4825/MEX_21_4825_EN.pdf
https://www.umultirank.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el


9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021 - 32 
 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4825/MEX_
21_4825_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

55. Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση για την προμήθεια θεραπείας με μονοκλωνικά 
αντισώματα 

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας με τη φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly 
για την προμήθεια θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα για ασθενείς με κορονοϊό. Αυτό 
σηματοδοτεί την τελευταία εξέλιξη σ' αυτό το πρώτο χαρτοφυλάκιο πέντε ελπιδοφόρων 
φαρμακοθεραπευτικών μέσων που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 τον Ιούνιο του 2021. Το 
φάρμακο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση κυλιόμενης επανεξέτασης από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων. Δεκαοκτώ κράτη μέλη έχουν προσυπογράψει την κοινή προμήθεια για 
την αγορά έως και 220 000 θεραπειών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4827/IP_21_48
27_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
________________________________________________________________________________ 

56. Επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλιση: ενθάρρυνση των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων να επενδύσουν στο μέλλον της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συνολική επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τις 
ασφαλίσεις (γνωστοί ως «Φερεγγυότητα II»), ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να 
αυξήσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημίας 
της COVID-19. 
 
Η επανεξέταση έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει τον τομέα των ασφαλίσεων και 
αντασφαλίσεων (δηλ. την ασφάλιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) πιο ανθεκτικό, ώστε να 
μπορεί να αντιμετωπίζει μελλοντικές κρίσεις και να προστατεύει καλύτερα τους 
αντισυμβαλλόμενους. Επιπλέον, θα θεσπιστούν πιο απλουστευμένοι και αναλογικότεροι κανόνες 
για ορισμένες μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4783/IP_21_47
83_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4825/MEX_21_4825_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4825/MEX_21_4825_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3299
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3299
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3299
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4827/IP_21_4827_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4827/IP_21_4827_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2201
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el#ensuringtheavailabilityofsuppliesandequipment
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4783/IP_21_4783_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4783/IP_21_4783_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες  
Νομοθετική πρόταση για τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/138/ΕΚ («οδηγία Φερεγγυότητα II») 
Νομοθετική πρόταση για την ανάκαμψη και εξυγίανση (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
Ανακοίνωση σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

57. Εμπόριο και βιωσιμότητα: Η Επιτροπή προτείνει νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων 
της ΕΕ για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες χαμηλού εισοδήματος 

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε τη νομοθετική πρόταση για το νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων 
(ΣΓΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2024-2034. Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση ορισμένων καίριων 
χαρακτηριστικών του συστήματος για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες 
και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ΣΓΠ, αλλά και για να ενισχυθεί η κοινωνική, η 
περιβαλλοντική και η κλιματική διάσταση του συστήματος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4801/IP_21_48
01_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο — Επανεξέταση του ΣΓΠ 
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Επανεξέταση του ΣΓΠ   
Πρόταση της Επιτροπής για την επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με το ΣΓΠ 
Έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων 
Εξωτερική μελέτη για την επανεξέταση του ΣΓΠ 
Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ 
Κόμβος ΣΓΠ 
________________________________________________________________________________ 
 
58. SURE: Έκθεση επιβεβαιώνει την επιτυχία του μέσου όσον αφορά την προστασία των 
θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων 
 
22 Σεπτεμβρίου 2021Βρυξέλλες 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεσή της σχετικά με τον αντίκτυπο του SURE, του μέσου 
των 100 δισ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των 
εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. 

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το SURE έχει κατορθώσει να αμβλύνει τις σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Τα εθνικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας που υποστηρίζονται από το SURE εκτιμάται ότι έχουν μειώσει την ανεργία κατά σχεδόν 
1,5 εκατομμύρια άτομα το 2020. Το SURE έχει συμβάλει στον αποτελεσματικό περιορισμό της 
αύξησης της ανεργίας στα δικαιούχα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χάρη στο SURE και 
στα άλλα μέτρα στήριξης, η εν λόγω αύξηση της ανεργίας αποδείχθηκε σημαντικά μικρότερη από 
ό,τι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, παρά την πολύ μεγαλύτερη 
πτώση του ΑΕΠ. 

https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4764
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4801/IP_21_4801_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4801/IP_21_4801_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_4803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_4802
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159803.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159809.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/policy-evaluation/impact-assessments/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
https://gsphub.eu/
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4822/IP_21_48
22_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του SURE 
Ιστότοπος SURE 
Ενημερωτικό δελτίο για το SURE 
Κανονισμός SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Ο Φρανς Τίμερμανς στην Ουάσιγκτον για συζητήσεις σχετικά με την COP26 
 
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει 
συζητήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή με τους Αμερικανούς νομοθέτες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4822/IP_21_48
22_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
60. Η ΕΕ στην 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Καλύτερη ανοικοδόμηση 
 
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Την 21η Σεπτεμβρίου, μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ είχαν σειρά διμερών συναντήσεων με 
παγκόσμιους ηγέτες. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Μπορέλ και η Αντιπρόεδρος και 
Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας κ. Μάρτα Λουσία Ραμίρες πήγαν τις σχέσεις ΕΕ-Κολομβίας 
ένα βήμα παραπέρα, υπογράφοντας μνημόνιο συνεννόησης, παρουσία της Προέδρου κ. φον 
ντερ Λάιεν και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κολομβίας κ. Ιβάν Ντούκε Μάρκες. Δείτε εδώ 
το σχετικό δελτίο Τύπου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4842/MEX_
21_4842_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
 
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε την ενδέκατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4822/IP_21_4822_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4822/IP_21_4822_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/second-report-implementation-sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4822/IP_21_4822_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4822/IP_21_4822_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4831
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4842/MEX_21_4842_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4842/MEX_21_4842_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2021-0_en
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Η σύνταξη της έκθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας, το οποίο χρησιμεύει για 
την εξασφάλιση συνεχιζόμενης στήριξης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
της Ελλάδας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής το 
2018.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4842/MEX_
21_4842_EN.pdf 
 
Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-
report-greece-september-2021-0_en 
________________________________________________________________________________ 

62. Η Επιτροπή προτείνει κοινή λύση φόρτισης για ηλεκτρονικές συσκευές — Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

Γιατί προωθεί η Επιτροπή την καθιέρωση κοινής λύσης φόρτισης; 
Η καινοτομία και η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς ΤΠΕ έχουν οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό 
συσκευών και λύσεων φόρτισης. Το γεγονός αυτό, αν και η καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ είναι 
γενικά ευπρόσδεκτη, έχει οδηγήσει σε υπερφόρτωση και επιβάρυνση των καταναλωτών με 
ασύμβατες λύσεις φόρτισης, ενώ έχει και αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Πολυετής 
συνεργασία με τη βιομηχανία στο πλαίσιο μιας εθελοντικής προσέγγισης έχει επιφέρει μείωση 
του αριθμού των φορτιστών κινητών τηλεφώνων από 30 σε 3 κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά 
δεν πέτυχε την πλήρη επίλυση του προβλήματος. Πλέον, η Επιτροπή προτείνει νομοθεσία για την 
καθιέρωση μιας κοινής λύσης φόρτισης για όλες τις σχετικές συσκευές. Τα προτεινόμενα μέτρα, 
τα οποία θα ισχύουν για τα έξυπνα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, τις φωτογραφικές μηχανές, τα 
ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία και τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός, αποσκοπούν 
στην αύξηση της ευκολίας των καταναλωτών και στη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος που συνδέεται με την παραγωγή και τη διάθεση φορτιστών, ενώ, παράλληλα, 
επιτρέπουν την περαιτέρω καινοτομία στον τομέα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4614/QAN
DA_21_4614_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

63. Λύση για την ταλαιπωρία των καταναλωτών και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού: Η Επιτροπή προτείνει κοινό φορτιστή για ηλεκτρονικές συσκευές 

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και της ταλαιπωρίας που προκαλεί στους καταναλωτές η 
ύπαρξη διαφορετικών, ασύμβατων φορτιστών για τις ηλεκτρονικές συσκευές. Πολυετής 
συνεργασία με τη βιομηχανία στο πλαίσιο μιας εθελοντικής προσέγγισης έχει επιφέρει μείωση 
του αριθμού των φορτιστών κινητών τηλεφώνων από 30 σε 3 κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4842/MEX_21_4842_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4842/MEX_21_4842_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2021-0_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2021-0_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2021-0_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4614/QANDA_21_4614_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4614/QANDA_21_4614_EL.pdf
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δεν πέτυχε την πλήρη επίλυση του προβλήματος. Πλέον, η Επιτροπή προτείνει νομοθεσία για την 
καθιέρωση μιας κοινής λύσης φόρτισης για όλες τις σχετικές συσκευές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4613/IP_21_46
13_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για κοινή λύση φόρτισης για 
ηλεκτρονικές συσκευές 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για κοινή λύση φόρτισης για 
ηλεκτρονικές συσκευές 
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά (έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
εδώ και εδώ) 
________________________________________________________________________________ 

64. Εντείνονται οι νομικές διαδικασίες: Η Επιτροπή καλεί 19 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωσης 

Βρυξέλλες,  23 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή κινεί νομικές διαδικασίες κατά 19 κρατών μελών που δεν ανταποκρίθηκαν στους 
στόχους της ψηφιακής νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των 
τηλεπικοινωνιών. Τα εν λόγω κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο 
δύο νέες δέσμες κανόνων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση: την οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και να 
ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω μεταφορά. Αμφότερες οι οδηγίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ, αφού είχαν συμφωνηθεί από κοινού από τα 
κράτη μέλη, και έπρεπε να έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως το τέλος του 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4612/IP_21_46
12_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
Νομοθεσία της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
Διαδικασία επί παραβάσει 
Όσον αφορά τις βασικές αποφάσεις της δέσμης παραβάσεων του Σεπτεμβρίου 2021, βλ. MEMO. 
________________________________________________________________________________ 

65. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν σθεναρά την επιστήμη και την τεχνολογία σύμφωνα με τη νέα 
έρευνα του Ευρωβαρομέτρου 

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4613/IP_21_4613_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4613/IP_21_4613_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_4614
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46754
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46756
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46757
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4612/IP_21_4612_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4612/IP_21_4612_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/audiovisual-and-media-services
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/electronic-communications-laws
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_4681
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Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου με θέμα «Γνώσεις και στάση των Ευρωπαίων πολιτών 
έναντι της επιστήμης και της τεχνολογίας», η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, δείχνει ότι 9 στους 10 
πολίτες της ΕΕ (86 %) πιστεύουν ότι η συνολική επίδραση της επιστήμης και της τεχνολογίας 
είναι θετική. Αναμένουν ότι μια σειρά τεχνολογιών που βρίσκονται τώρα στο στάδιο της 
ανάπτυξης θα έχουν θετικό αντίκτυπο στον τρόπο ζωής μας τα επόμενα 20 χρόνια: συγκεκριμένα, 
η ηλιακή ενέργεια (92 %), τα εμβόλια και η καταπολέμηση των λοιμωδών νόσων (86 %), και η 
τεχνητή νοημοσύνη (61 %). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4645/IP_21_46
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωβαρόμετρο για την επιστήμη και την τεχνολογία – έκθεση, παρουσίαση, ενημερωτικά δελτία 
ανά χώρα και σύνολο δεδομένων 
Ενημερωτικά γραφήματα 
Ένας νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας 
Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
________________________________________________________________________________ 

66. Γεωργία: Καθιέρωση της «ημέρας βιολογικής παραγωγής της ΕΕ» 

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή γιορτάζουν την καθιέρωση της 
«ημέρας βιολογικής παραγωγής της ΕΕ», η οποία θα διοργανώνεται κάθε χρόνο. Τα τρία 
θεσμικά όργανα υπέγραψαν κοινή δήλωση, με την οποία η 23η Σεπτεμβρίου καθιερώνεται στο 
εξής ως ημέρα βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. Η καθιέρωση της ημέρας βιολογικής παραγωγής 
ακολουθεί την έγκριση από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής 
παραγωγής στις 25 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο του οποίου ανακοινώθηκε η δημιουργία μιας 
τέτοιας ημέρας για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4821/IP_21_48
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής παραγωγής 
Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
Η βιολογική γεωργία με μια ματιά 
Κοινή γεωργική πολιτική 
________________________________________________________________________________ 

67. Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες,  23 Σεπτεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4645/IP_21_4645_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4645/IP_21_4645_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237
https://ec.europa.eu/info/files/what-europeans-think-about-science-and-technology_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4821/IP_21_4821_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4821/IP_21_4821_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ebb94528-8d5b-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_el


9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021 - 38 
 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_4681/INF_21_
4681_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

68. Υγιεινός τρόπος ζωής: Η Επιτροπή εγκαινιάζει πανευρωπαϊκή εκστρατεία 

Βρυξέλλες,  24 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινίασε την εκστρατεία HealthyLifestyle4All για την προώθηση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής για όλα τα άτομα, όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνικών ομάδων, με στόχο τη 
βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των Ευρωπαίων. Αυτή η διετής εκστρατεία, η οποία συνδέει 
τον αθλητισμό και τον ενεργό τρόπο ζωής με τις πολιτικές για την υγεία, τα τρόφιμα και άλλες 
πολιτικές, προβλέπει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών και διεθνών φορέων. Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς 
θα υλοποιήσουν διάφορες δράσεις με στόχο να γίνουν οι Ευρωπαίοι πιο δραστήριοι και να 
προσέχουν περισσότερο την υγεία τους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4826/IP_21_48
26_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
HealthyLifestyle4All  
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 
Διατροφή και σωματική άσκηση 
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου 
________________________________________________________________________________ 
 
69. Η Επιτροπή και η Europa Nostra αναγγέλλουν τους νικητές του κορυφαίου βραβείου 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης για το 2021 

Το κορυφαίο βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης δίνεται στο ερευνητικό έργο 
FIBRANET το οποίο αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και τη Δανία :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_4681/INF_21_4681_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_4681/INF_21_4681_EL.pdf
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4826/IP_21_4826_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4826/IP_21_4826_EL.pdf
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all
https://sport.ec.europa.eu/week
https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/overview_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el
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https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2021/09/20210923-PR-Ceremony-GP-
Greece.docx  (Βενετία, 23 Σεπτεμβρίου 2021) 
 
Βρυξέλλες,  24 Σεπτεμβρίου 2021 

Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021 / Βραβείων Europa Nostra, 
της κορυφαίας διάκρισης της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα, τιμήθηκαν χθες στην έδρα του 
Ιδρύματος Giorgio Cini στη Βενετία.  Η τελετή απονομής των βραβείων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα γεγονότα της Συνόδου Κορυφής για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά 2021 
που πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου στη Βενετία, πόλη που έχει κηρυχθεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4883/MEX_
21_4883_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές και τις νικήτριες του διαγωνισμού είναι 
διαθέσιμες εδώ :  https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-
announce-europes-top-heritage-award-winners-2021/ 
________________________________________________________________________________ 
 
70. Η Επιτροπή γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών 

Βρυξέλλες,  24 Σεπτεμβρίου 2021 

Για να γιορτάσει την 26η Σεπτεμβρίου -Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, η Επιτροπή θα συμβάλει στη 
διοργάνωση πάνω από 70 τοπικών και εθνικών εκδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη με 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.  

Πολύγλωσσα διαδικτυακά κουίζ, ραδιοφωνικοί διαγωνισμοί, εργαστήρια μετάφρασης, καθώς και 
εκθέσεις και περιοδεύουσες εκθέσεις βιβλίων είναι κάποιες από τις εκδηλώσεις που είναι 
ανοιχτές στο κοινό.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4883/MEX_
21_4883_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

71. Ενεργειακή μετάβαση: Η Επιτροπή ανακοινώνει τρία ενεργειακά σύμφωνα στο πλαίσιο του 
διαλόγου υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη 

Βρυξέλλες,  24 Σεπτεμβρίου 2021 

Στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την ενέργεια, αυτή την 
εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
κ. Φρανς Τίμερμανς και η επίτροπος Ενέργειας, κ. Κάντρι Σίμσον παρουσίασαν τρία ενεργειακά 
σύμφωνα, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και τον Διεθνή Οργανισμό 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην εν λόγω διαδικασία του ΟΗΕ και στο πλαίσιο του ρόλου 
τους ως «υπέρμαχου της ενεργειακής πρόσβασης» και «υπέρμαχου της δίκαιης μετάβασης», 
αντίστοιχα, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και η επίτροπος τόνισαν την προθυμία της ΕΕ να 

https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2021/09/20210923-PR-Ceremony-GP-Greece.docx
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2021/09/20210923-PR-Ceremony-GP-Greece.docx
https://www.europeanheritageawards.eu/
https://www.europanostra.org/european-heritage-summit/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4883/MEX_21_4883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4883/MEX_21_4883_EN.pdf
https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europes-top-heritage-award-winners-2021/
 https:/www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europes-top-heritage-award-winners-2021/
 https:/www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europes-top-heritage-award-winners-2021/
https://ec.europa.eu/info/departments/translation/edl2021_en
Digital%20tools%20and%20new%20media%20are%20constantly%20gaining%20new%20ground%20in%20language%20education.%20Since%20its%20launch%2015%20years%20ago,%20more%20than%20800,000%20teachers%20have%20been%20using%20the%20eTwinning%20platform%20to%20collaborate%20with%20colleagues%20and%20classes%20in%20other%20countries
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4883/MEX_21_4883_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4883/MEX_21_4883_EN.pdf
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πρωτοστατήσει στις παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην 
ενέργεια έως το 2030 και την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, και 
κατέδειξαν συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία επηρεάζει την 
παγκόσμια σκηνή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4877/IP_21_48
77_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ομιλία του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς 
Ομιλία της επιτρόπου Ενέργειας κ. Σίμσον 
Διάλογος υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την ενέργεια 
Στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο 
________________________________________________________________________________ 
 
72. Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών: Νέο βήμα προς τον στόχο της ανακύκλωσης 
10 εκατ. τόνων πλαστικών 
 
Βρυξέλλες,  27 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει το σημαντικό νέο βήμα που έκανε η Συμμαχία για την Ανακύκλωση των 
Πλαστικών για να τονώσει την αγορά ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ και να εξασφαλίσει την 
ανακύκλωση τουλάχιστον 10 εκατ. τόνων έως το 2025.  
 
Από το 2018 που συστάθηκε η Συμμαχία, έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος, καθώς η 
ευρωπαϊκή παραγωγή ανακυκλωμένων πλαστικών έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%. Τώρα η 
Συμμαχία θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της διασφαλίζοντας την 
ανακυκλωσιμότητα 26 πλαστικών προϊόντων στους τομείς της συσκευασίας, των κατασκευών, 
της γεωργίας και των οικιακών συσκευών, τα οποία από κοινού αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
60% των πλαστικών αποβλήτων που συλλέγονται στην Ευρώπη. Χάρη στο βήμα αυτό θα 
μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος των 10 εκατ. τόνων. Επιπλέον, η Συμμαχία εκπόνησε έναν νέο 
οδικό χάρτη για να πετύχει τον στόχο των 10 εκατ. τόνων και ενέκρινε μεθοδολογία και κανόνες 
για ένα νέο σύστημα παρακολούθησης των ανακυκλωμένων πλαστικών σε επίπεδο ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_
21_4903_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή χορηγεί 95 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 
της πρόσβασης σε τεστ 
 
Βρυξέλλες,  27 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή χορήγησε σε 20 κράτη μέλη επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 95 εκατ. ευρώ για την 
αγορά διαγνωστικών τεστ για τη νόσο COVID-19, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του 
ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4877/IP_21_4877_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4877/IP_21_4877_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/timmermans/announcements/remarks-un-high-level-dialogue-energy-new-york_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/speech-commissioner-simson-un-high-level-dialogue-energy_en
https://www.un.org/en/hlde-2021/page/hlde-september-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance/commitments-and-deliverables_el
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance/commitments-and-deliverables_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_21_4903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_21_4903_EN.pdf
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Αυτή η χρηματοδότηση συμβαδίζει με τη συνεχιζόμενη διεξαγωγή εμβολιασμών κατά του 
κορονοϊού και εντάσσεται στη δέσμευση της Επιτροπής να στηρίξει την οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση σε γρήγορες και ακριβείς εξετάσεις για τους πολίτες που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί 
πλήρως, ιδίως για όσους δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους. Οι επιχορηγήσεις, 
που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI), θα επιτρέψουν στα 
κράτη μέλη να παρέχουν τα τεστ. Η στήριξη αυτή, η οποία διοχετεύεται μέσω των εθνικών αρχών, 
θα καλύπτει διάφορες ανάγκες στα διάφορα κράτη μέλη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_
21_4903_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
74. Ελευθερία των ΜΜΕ και πολυφωνία: Ξεκινάει πρόγραμμα παρακολούθησης της 
ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης 
 
Βρυξέλλες,  27 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινίασε το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα «Euromedia Ownership 
Monitor». Πρόκειται για ένα παρατηρητήριο που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Paris Lodron 
του Σάλτσμπουργκ και το οποίο θα παρέχει μια βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με την 
ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης ανά χώρα, θα αξιολογεί συστηματικά τα σχετικά νομικά 
πλαίσια και θα εντοπίζει πιθανούς κινδύνους κατά της διαφάνειας στην ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_
21_4903_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό και άλλες προκηρύξεις που σχετίζονται με 
τον τομέα των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε στάδιο προετοιμασίας, 
είναι διαθέσιμες εδώ : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-
sector 
________________________________________________________________________________ 
 
75. Tαινία που γυρίστηκε με χρηματοδότηση της ΕΕ βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν 
 
Βρυξέλλες,  27 Σεπτεμβρίου 2021 

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν οι νικητές του 69ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, στο οποίο βραβεύτηκε μια ταινία που γυρίστηκε με 
χρηματοδότηση της ΕΕ.  
 
Η ταινία «Noche de Fuego» (Νύχτα φωτιάς) της Τατιάνα Ουέσο έλαβε το βραβείο HORIZONTES 
(Ορίζοντες). Συνολικά, τέσσερις ταινίες που έλαβαν στήριξη από την ΕΕ διαγωνίζονταν στο 
πλαίσιο του επίσημου διαγωνιστικού τμήματος του φεστιβάλ. Η ΕΕ στήριξε μέσω του σκέλους 
MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» αυτές τις εξαιρετικά διεθνείς ταινίες, στων 
οποίων την ανάπτυξη, τη διεθνή συμπαραγωγή και τη διανομή συμμετέχουν πολλές χώρες εντός 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_21_4903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_21_4903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_21_4903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_21_4903_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector
https://www.sansebastianfestival.com/in/
https://www.sansebastianfestival.com/in/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/san-sebastian-film-festival-2021-four-eu-supported-films-compete-awards
https://ec.europa.eu/culture/el/node/810
https://ec.europa.eu/culture/el/node/821
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και εκτός ΕΕ. Αυτές και πολλές άλλες παραγωγές περιλαμβάνονται στην εκστρατεία για τα 30 
χρόνια MEDIA, η οποία τιμά τη συνεχή στήριξη που προσφέρει εδώ και δεκαετίες η ΕΕ στην 
οπτικοακουστική βιομηχανία, προβάλλοντας τα επιτεύγματά της μπροστά και πίσω από τις 
κάμερες και αναδεικνύοντας τον πραγματικό αντίκτυπο της στήριξης της ΕΕ στον κλάδο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_
21_4903_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

76. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Προς τη μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  28 Σεπτεμβρίου 2021 

Με στόχο ένα διαχρονικό και ανθεκτικό στις κρίσεις κανονιστικό πλαίσιο για τον φαρμακευτικό 
τομέα, η Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την αναθεώρηση της φαρμακευτικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο βήμα προς μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση, όπως 
ανακοινώθηκε στη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 
του 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4882/IP_21_48
82_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Διαβούλευση 
Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 

77. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμά τους νικητές του Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ  

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ για 
το 2021. Έντεκα εταιρίες από οκτώ διαφορετικές χώρες τιμήθηκαν για τις καινοτομίες και τις 
επενδύσεις τους στην προστασία των καταναλωτών. Τη δεύτερη χρονιά, το βραβείο 
επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: την προστασία των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών και τη 
χρήση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών, με ξεχωριστά 
βραβεία για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και μεγάλες εταιρίες. Αν και το Βραβείο 
Ασφάλειας Προϊόντων είναι μη χρηματικό, οι νικητές θα αποκτήσουν ευρεία αναγνώριση. 
Παρουσιάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εμπνεύσει άλλες 
επιχειρήσεις να προστατεύουν καλύτερα τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, το Βραβείο αποσκοπεί 
να καταστήσει τους καταναλωτές περισσότερο ενήμερους για το δικαίωμά τους να βρίσκουν 
μόνο ασφαλή προϊόντα στην αγορά. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4823/IP_21_48
23_EL.pdf 

https://www.instagram.com/creative.eu/
https://www.wealllovestories.eu/
https://www.wealllovestories.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_21_4903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4903/MEX_21_4903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2173
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/pharma-strategy_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4882/IP_21_4882_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4882/IP_21_4882_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revision-of-the-EU-general-pharmaceuticals-legislation_el
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4823/IP_21_4823_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4823/IP_21_4823_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ 
Νικητές για το 2021 
Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων 
Επικοινωνία για αιτήματα μέσων ενημέρωσης 
________________________________________________________________________________ 
 
78. Η Επίτροπος Φερέιρα στην Ελλάδα για συζητήσεις σχετικά με την ανάκαμψη και τις 
μεταρρυθμίσεις 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2021 

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. 
Ελίζα Φερέιρα θα βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου θα έχει συζητήσεις με διάφορα μέλη της 
κυβέρνησης, καθώς και με 13 περιφερειάρχες, σχετικά με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης 2021-
2027, την πολιτική συνοχής και την ενεργειακή μετάβαση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_4921/MEX_2
1_4921_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

79. Η Επιτροπή προτείνει τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για αξιωματούχους του καθεστώτος της Λευκορωσίας 

Βρυξέλλες,  29 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή προτείνει την αναστολή ορισμένων άρθρων της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Η 
απόφαση αυτή αποτελεί αντίδραση στις προσπάθειες του καθεστώτος της Λευκορωσίας να 
αποσταθεροποιήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της διευκολύνοντας την αντικανονική 
μετανάστευση για πολιτικούς σκοπούς, καθώς και στην απόφασή του να αναστείλει τη συμφωνία 
ΕΕ-Λευκορωσίας για την επανεισδοχή, στις 28 Ιουνίου 2021. Η πρόταση αφορά συγκεκριμένες 
κατηγορίες αξιωματούχων που συνδέονται με το καθεστώς και δεν θα επηρεάσει τους απλούς 
πολίτες της Λευκορωσίας, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη, βάσει 
της συμφωνίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, με αυτά που 
απολαμβάνουν επί του παρόντος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4906/IP_21_49
06_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις & απαντήσεις: Πρόταση για τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας 
σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
Ενημερωτικό δελτίο 
Νομικές πράξεις 
Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας για την επανεισδοχή 

https://ec.europa.eu/product-safety-award/index_el.htm
https://eu-product-safety-award-2021.eu/winners
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/consumer-product-safety/product-safety-rules_en
mailto:media@product-safety-award-2021.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_4921/MEX_21_4921_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_4921/MEX_21_4921_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1592982523638&uri=CELEX:22020A0609(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1592982523638&uri=CELEX:22020A0609(02)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4906/IP_21_4906_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4906/IP_21_4906_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_4908
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_4908
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_4909
https://ec.europa.eu/home-affairs/partial-suspension-application-agreement-between-european-union-and-republic-belarus-facilitation_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1592982523638&uri=CELEX:22020A0609(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1592992631784&uri=CELEX:22020A0609(01)
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Ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2021-2025) 
Δελτίο Τύπου: Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο: υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τις εξελίξεις και εντατικοποίηση της καταπολέμησης της εκμετάλλευσης μεταναστών  
________________________________________________________________________________ 

80. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Πρόταση για τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-
Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 

Βρυξέλλες,  29 Σεπτεμβρίου 2021 

Ποιος είναι ο σκοπός της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων; 
Η συμφωνία απλουστεύει την έκδοση θεωρήσεων βραχείας διαμονής για τους πολίτες της 
Ένωσης και της Λευκορωσίας. Βάσει της συμφωνίας, το τέλος θεώρησης γενικά μειώνεται σε 
35 EUR, ενώ ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος. Το τέλος 
παροχής της υπηρεσίας είναι επίσης μειωμένο και η προθεσμία για τη λήψη απόφασης από τα 
προξενεία σχετικά με αίτηση θεώρησης μειώνεται. Σκοπός της συμφωνίας είναι να συμβάλει 
στην ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών και στην προώθηση μιας κοινότητας αξιών. Η εν 
λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2020. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4908/QAN
DA_21_4908_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά 
με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για τους αξιωματούχους του καθεστώτος της 
Λευκορωσίας 
Ενημερωτικό δελτίο 
Νομικές πράξεις 
________________________________________________________________________________ 

81. Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο: καταγραφή των εξελίξεων και 
εντατικότερη καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των μεταναστών 

Βρυξέλλες,  29 Σεπτεμβρίου 2021 

Έναν χρόνο μετά την έγκριση της πρότασης νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, η 
Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο. 

Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης ένα ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών και μια ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την 
επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών. Στη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης που 
επιδιώκεται στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, οι 
πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην πρόληψη της οργανωμένης εκμετάλλευσης των 
μεταναστών και στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, σύμφωνα με τον στόχο του νέου 
συμφώνου για την προώθηση βιώσιμης και ομαλής διαχείρισης της μετανάστευσης. Οι 
πρωτοβουλίες θα αντιμετωπίζουν τις επίμονες προκλήσεις όσον αφορά την εξάρθρωση των 
ομάδων οργανωμένου εγκλήματος και θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη προσαρμογής στις νέες 

https://ec.europa.eu/home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-com-2021-591_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4905
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4905
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1592982523638&uri=CELEX:22020A0609(02)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4908/QANDA_21_4908_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4908/QANDA_21_4908_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_4909
https://ec.europa.eu/home-affairs/partial-suspension-application-agreement-between-european-union-and-republic-belarus-facilitation_el
https://ec.europa.eu/info/files/report-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-com-2021-591_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-com-2021-591_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
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προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης μεταναστών με κρατική 
υποστήριξη, ως απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη 
Λευκορωσία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4905/IP_21_49
05_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 Έκθεση σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου  
o Παράρτημα 1 
o Παράρτημα 2 
 Ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2021-2025) 
 Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιβολή κυρώσεων κατά 

εργοδοτών 
 Πρόταση μερικής αναστολής της συμφωνίας με τη Λευκορωσία για την απλούστευση της 

έκδοσης θεωρήσεων 
 MEMO — Έγγραφο ερωταπαντήσεων 
 Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την οδηγία για την 

επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών 
________________________________________________________________________________ 
 
82. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Καταπολέμηση της εκμετάλλευσης μεταναστών 
 
Βρυξέλλες,  29 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2021-2025) 
Πώς συμβάλλει το σχέδιο δράσης στην επίτευξη των στόχων του νέου συμφώνου για τη 
μετανάστευση και το άσυλο; 
Η πρόληψη και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών εντός και εκτός της ΕΕ 
αποτελεί βασικό στόχο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ θα συμβάλει στην πρόληψη της απώλειας ανθρώπινων ζωών, στη μείωση της μη 
ασφαλούς και παράτυπης μετανάστευσης, στη διευκόλυνση της ομαλής διαχείρισης της 
μετανάστευσης και στη θέσπιση ενός βιώσιμου πλαισίου για τη μετανάστευση και το άσυλο. 
Υποστηρίζει επίσης τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας, καθώς και τη 
στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για την περίοδο 2021-2025. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4907/QAN
DA_21_4907_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου — Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο: έκθεση προόδου για την 
ενίσχυση της καταπολέμησης της εκμετάλλευσης μεταναστών και τη νέα μεταναστευτική 
πολιτική  
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την οδηγία για την 
επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών 
Ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2021-2025) 
Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4905/IP_21_4905_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4905/IP_21_4905_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/report-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-1-report-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-2-report-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-com-2021-591_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/partial-suspension-application-agreement-between-european-union-and-republic-belarus-facilitation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/partial-suspension-application-agreement-between-european-union-and-republic-belarus-facilitation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4907
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_4909
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_4909
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX%3A52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4907/QANDA_21_4907_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4907/QANDA_21_4907_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4905
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4905
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4905
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_4909
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_4909
https://ec.europa.eu/home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-com-2021-591_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_en
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________________________________________________________________________________ 

83. Η Επιτροπή δρομολογεί αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων 

Βρυξέλλες,  29 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δρομολόγησε πέντε νέες αποστολές της ΕΕ, έναν νέο και καινοτόμο τρόπο 
συνεργασίας και βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Οι 
αποστολές της ΕΕ αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων στους τομείς της υγείας, 
του κλίματος και του περιβάλλοντος, και στην επίτευξη φιλόδοξων και εμπνευσμένων στόχων σε 
αυτούς τους τομείς. 
Στο πλαίσιο των αποστολών, που είναι μια καινοτομία του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
καθώς και μια πρωτότυπη έννοια της πολιτικής της ΕΕ, θα συνεργάζονται περισσότερες 
υπηρεσίες της Επιτροπής υπό την εποπτεία εννέα μελών του Σώματος των Επιτρόπων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4747/IP_21_47
47_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Αποστολές της ΕΕ 
Ενημερωτικά δελτία: 

 Αποστολές της ΕΕ 
 Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
 Αποστολή για τον καρκίνο 
 Αποστολή για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας 
 Αποστολή για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις: 
 Αποστολή για μια ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις αποστολές της ΕΕ 
Σχέδια υλοποίησης των αποστολών της ΕΕ 
Ιστότοπος των αποστολών της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

84. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Αποστολές της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  29 Σεπτεμβρίου 2021 

Τι είναι οι αποστολές της ΕΕ; 
Οι αποστολές αποτελούν ένα νέο, φιλόδοξο μέσο για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις 
βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι αποστολές θέτουν σαφείς στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Θα αποφέρουν αποτελέσματα δίνοντας 
νέο ρόλο στην έρευνα και την καινοτομία, σε συνδυασμό με νέες μορφές διακυβέρνησης και 
συνεργασίας, καθώς και με τη συμμετοχή των πολιτών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4748/QAN
DA_21_4748_EL.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή δρομολογεί αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση σημαντικών 
προκλήσεων 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4747/IP_21_4747_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4747/IP_21_4747_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4748
https://ec.europa.eu/info/files/eu-missions-concrete-solutions-our-greatest-challenges_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-cancer_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-restore-our-ocean-and-waters_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-soil-deal-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-missions_en
https://ec.europa.eu/info/publications/implementation-plans-eu-missions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4748/QANDA_21_4748_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4748/QANDA_21_4748_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4747
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Ενημερωτικά δελτία: 
 Αποστολές της ΕΕ 
 Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
 Αποστολή για τον καρκίνο 
 Αποστολή για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας 
 Αποστολή για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις 
 Αποστολή για μια ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος 

Ανακοίνωση για τις αποστολές της ΕΕ 
Σχέδια υλοποίησης των αποστολών της ΕΕ 
Ιστότοπος των αποστολών της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
85. Η Αντιπρόεδρος Σούιτσα εκπροσωπεί την Επιτροπή στο Athens Democracy Forum 
 
Βρυξέλλες,  29 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας κ. 
Ντούμπραβκα Σούιτσα μεταβαίνει σήμερα στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στο Athens 
Democracy Forum, όπου ηγέτες του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου, πανεπιστημιακοί, φορείς 
χάραξης πολιτικής και ειδικοί θα συζητήσουν τις τελευταίες προκλήσεις με τις οποίες είναι 
αντιμέτωπη η δημοκρατία, καθώς και πιθανές λύσεις.  
 
Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ανισότητα, η 
αυξανόμενη πολιτική πόλωση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα οικονομικά συστήματα 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και η τεταμένη σχέση με την τεχνολογία. Το Φόρουμ θα 
καλέσει τους ομιλητές και τους εκπροσώπους να εφαρμόσουν τα διδάγματα που έχουν αντλήσει 
από τις προηγούμενες χρονιές σε ιδέες που μπορούν να χρησιμεύσουν για το μέλλον.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4943/MEX_
21_4943_EN.pdf 
 
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του Athens Democracy Forum 2021 εδώ : 
https://www.athensdemocracyforum.com/ 
________________________________________________________________________________ 
 
86. Η Επιτροπή παρέχει στην Ελλάδα τεχνική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά 
αίτια των δασικών πυρκαγιών 
 
Βρυξέλλες,  29 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο έργο για να στηρίξει την Ελλάδα μέσω του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης (ΤΔΠ) και να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τη φυσική καταστροφή που προκάλεσαν 
οι πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Το αίτημα για στήριξη υποβλήθηκε από τον Οργανισμό 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) του ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η στήριξη έχει στόχο την αποκατάσταση και την ανάσχεση της 
πιθανής απώλειας βιοποικιλότητας στη βόρεια Εύβοια.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/files/eu-missions-concrete-solutions-our-greatest-challenges_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-cancer_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-restore-our-ocean-and-waters_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-soil-deal-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-missions_en
https://ec.europa.eu/info/publications/implementation-plans-eu-missions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4943/MEX_21_4943_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4943/MEX_21_4943_EN.pdf
https://www.athensdemocracyforum.com/
https://www.athensdemocracyforum.com/
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_el
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4943/MEX_
21_4943_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
87. Η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων βάσει του κανονισμού περί 
αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορευμάτων 
 
Βρυξέλλες,  30 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της γνώμη βάσει μιας μια νέας διαδικασίας που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό περί αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αποσκοπεί 
στη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης, ώστε να διευκολυνθεί η 
πώληση, εντός της ΕΕ, προϊόντων, τα οποία δεν υπόκεινται σε εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ και 
κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους.  
 
Η πρώτη αυτή γνώμη που εξέδωσε η Επιτροπή αφορά ελληνική εταιρεία, η οποία αντιμετώπισε 
προβλήματα όσον αφορά την πώληση προϊόντος της στη βουλγαρική αγορά. Οι βουλγαρικές 
αρχές απέρριψαν την αίτηση της εταιρείας για πώληση συμπληρωμάτων διατροφής στη 
Βουλγαρία, παρόλο που τα εν λόγω συμπληρώματα διατροφής κυκλοφορούν νόμιμα στην 
Ελλάδα.  Σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής, οι βουλγαρικές αρχές δεν εφάρμοσαν ορθά την 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η γνώμη επιβεβαιώνει την άμεση εφαρμογή του κανονισμού 
περί αμοιβαίας αναγνώρισης, διευκρινίζοντας ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ζητούν από τις 
επιχειρήσεις πληροφορίες για το αν τα εμπορεύματα πωλούνται σε άλλο κράτος μέλος, προτού 
αποφασίσουν να αρνηθούν την πρόσβαση των εν λόγω εμπορευμάτων στην αγορά της 
επικράτειάς τους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4962/MEX_
21_4962_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Ξεκινάει ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας: «Σκέψου πριν κάνεις κλικ» 
 
Βρυξέλλες,  30 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο ένατος ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου με σύνθημα 
«Σκέψου πριν κάνεις κλικ» και θα διαρκέσει όλο τον Οκτώβριο. Πρόκειται για μια ετήσια 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης που διοργανώνεται από την Επιτροπή, τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και πάνω από 300 εταίρους στα κράτη 
μέλη, όπως τοπικές αρχές, κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, κέντρα μελετών, ΜΚΟ και επαγγελματικές 
ενώσεις. Εκατοντάδες δραστηριότητες, όπως συνέδρια, εργαστήρια, προγράμματα κατάρτισης, 
παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και διαδικτυακές εκστρατείες, θα πραγματοποιηθούν 
φέτος σε όλη την Ευρώπη για την προώθηση της κυβερνοασφάλειας στους πολίτες και σε 
οργανισμούς και την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
μέσω της ευαισθητοποίησης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4962/MEX_
21_4962_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4943/MEX_21_4943_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4943/MEX_21_4943_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4962/MEX_21_4962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4962/MEX_21_4962_EN.pdf
https://cybersecuritymonth.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4962/MEX_21_4962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4962/MEX_21_4962_EN.pdf
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89. Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την πρόταση 
σχετικά με το μέλλον του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις 

Βρυξέλλες,  30 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την 
παράταση, έως τις 30 Ιουνίου 2022, του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, 
δρομολογώντας παράλληλα τη σταδιακή κατάργηση της στήριξης για την αντιμετώπιση της 
κρίσης, υπό το φως της υπό εξέλιξη ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
για να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη, η πρόταση προσαρμόζει επίσης το πεδίο εφαρμογής 
του προσωρινού πλαισίου, καθιστώντας δυνατή τη λήψη μακρόπνοων μέτρων στήριξης των 
επενδύσεων και της φερεγγυότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Η Επιτροπή ενέκρινε αρχικά το προσωρινό πλαίσιο στις 19 Μαρτίου 2020. Μέχρι σήμερα, η 
Επιτροπή έχει λάβει περισσότερες από 650 αποφάσεις σε όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων 
βάσει του προσωρινού πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή η αναγκαία και αναλογική στήριξη 
ύψους άνω των 3 τρισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του 
κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4948/IP_21_49
48_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4948/IP_21_4948_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4948/IP_21_4948_EL.pdf
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 27 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
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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  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ http://www.europarl.europa.eu/ 

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

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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