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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Επίσκεψη του Aντιπροέδρου Σχοινά στο Κίεβο για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
 

2. Η ΕΕ εγκαινιάζει ένα νέο γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο για να ενισχύσει την ψηφιακή της 
διπλωματία. 
 

3. H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην 86η ΔΕΘ. Οι δεξιότητες του 
Σήμερα για το Αύριο στο επίκεντρο 
 

4. InvestEU: Στήριξη του Green Generation Fund για επενδύσεις σε βιώσιμες νεοφυείς 
επιχειρήσεις. 
 

5. Διαγωνισμός της ΕΕ για νεαρούς μεταφραστές: έναρξη των εγγραφών για τα σχολεία. 
 

6. Προξενική προστασία της ΕΕ: 600.000 άτομα επαναπατρίστηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας χάρη στη συνεργασία της ΕΕ. 
 

7. Οι κανόνες της ΕΕ για τον έλεγχο των επενδύσεων και των εξαγωγών διαφυλάσσουν 
αποτελεσματικά την ασφάλεια της ΕΕ. 
 

8. COVID-19: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για το φθινόπωρο και τον 
χειμώνα. 
 

9. Εμπόριο: Η Επιτροπή συμβάλλει στην επανέναρξη των εξαγωγών ευρωπαϊκού χοιρινού 
κρέατος και πουλερικών προς τη Δημοκρατία της Κορέας. 
 

10. Δασικές πυρκαγιές: Συζήτηση των υπουργών της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη και την 
προετοιμασία για το 2023. 
 

11. Πακιστάν: Η ΕΕ συμβάλλει στον συντονισμό της εισερχόμενης βοήθειας για τους 
πλημυρροπαθείς. 
 

12. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Σύνοδος του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας με νέες 
συμφωνίες που ενισχύουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. 
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13. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη στήριξη της ανάπτυξης εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

14. Ενιαία αγορά: Απλοποιείται η ανταλλαγή επίσημων εγγράφων προς όφελος των πολιτών 
και των επιχειρήσεων. 
 

15. Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ συνεχίζει να προσαρμόζεται στην 
παγκόσμια άνοδο των τιμών των βασικών προϊόντων. 
 

16. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προσχωρεί στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. 
 

17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας προσφέρει στήριξη στους ερευνητές για να 
διερευνήσουν τις εμπορικές προοπτικές του έργου τους. 
 

18. Επίσημα εγκαίνια της Ευρωπαϊκής Αίθουσας Τύπου. 
 

19. Η Επιτροπή προτείνει την πλήρη αναστολή της συμφωνίας με τη Ρωσία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. 
 

20. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Πρόταση για την αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας 
σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. 
 

21. Ευρωβαρόμετρο: Αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην ΕΕ, παράλληλα με την ισχυρή στήριξη της 
αντίδρασης της ΕΕ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των ενεργειακών 
πολιτικών. 
 

22. Ένωση Υγείας: η HERA εξασφαλίζει πρόσθετες δόσεις εμβολίου για την καταπολέμηση της 
επιδημίας της ευλογιάς του πιθήκου. 
 

23. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει δύο νέες πρωτοβουλίες, για 
την ανανεώσιμη ενέργεια και για την προστασία της αγροτικής κληρονομιάς. 
 

24. Δέκα συστάσεις για την καλύτερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
 

25. Global Gateway: εγκαινιάζεται ο λιμένας του Maio στο Πράσινο Ακρωτήριο για την 
ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης. 
 

26. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα με επίκεντρο τους φροντιστές και τους 
αποδέκτες φροντίδας. 
 

27. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας των συννομοθετών για το νέο 
σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. 
 

28. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την ενέργεια. 
 

29. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ αποδεσμεύουν έως 10 δισ. ευρώ για τη στήριξη των δημόσιων 
επενδύσεων στις περιοχές δίκαιης μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. 
 

30. H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην 86η ΔΕΘ. Οι δεξιότητες του 
Σήμερα για το Αύριο στο επίκεντρο. 
 



09  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 - 3 

31. Εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής: Η Επιτροπή ζητεί καλύτερη εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. 
 

32. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής. 
 

33. Κρατικές ενισχύσεις: σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του 2021, τα μέτρα 
κρατικών ενισχύσεων λόγω της νόσου COVID-19 επέτρεψαν πρωτοφανή επίπεδα στήριξης, 
διατηρώντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού. 
 

34. Συμμετοχή της Επιτρόπου Σίμσον στο αυριανό έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας. 
 

35. Διαχείριση της μετανάστευσης: Πρώτη συνεδρίαση του Δικτύου Υψηλού Επιπέδου για τις 
Επιστροφές. 
 

36. SOTEU 2022: Η Επιτροπή δημοσιεύει μια επισκόπηση των δράσεων του προηγούμενου 
έτους. 
 

37. Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις Daimler 
Truck, NextEra Energy και BlackRock. 
 

38. Επισήμανση των τροφίμων: το Κοινό Κέντρο Ερευνών δημοσιεύει μελέτες για την 
αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ. 
 

39. Δήλωση επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Προστασία της Εκπαίδευσης από 
Επιθέσεις. 
 

40. Προς μια πράσινη Οικονομία: Ενεργειακή απόδοση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο 
ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 

41. Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για την αυστηρότερη διεκπεραίωση των 
θεωρήσεων για Ρώσους πολίτες. 
 

42. Η Επιτροπή στηρίζει ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών για την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 
 

43. DiscoverEU: Άλλα 35.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα για νέους και νέες που θέλουν να 
ανακαλύψουν την Ευρώπη. 
 

44. COVID-19: η «Ομάδα Ευρώπη» έχει διαθέσει 47,7 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τους εταίρους 
της να αντιμετωπίσουν την πανδημία και τις συνέπειές της. 
 

45. Βιώσιμες μεταφορές: Η ΕΕ ενισχύει με 292 εκατ. ευρώ την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων σε 23 κράτη μέλη. 
 

46. Συνδεδεμένες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές: 5 δισ. ευρώ για βασικά έργα 
υποδομών. 
 

47. Κατάσταση της Ένωσης το 2022 | Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, 10:00. 
 

48. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης το 2022. 
 

49. Τιμές ενέργειας: Η Επιτροπή προτείνει επείγουσα παρέμβαση στην αγορά για τη μείωση 
των λογαριασμών των Ευρωπαίων πολιτών. 
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50. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 
των υψηλών τιμών ενέργειας. 
 

51. Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής 
εργασίας στην αγορά της ΕΕ. 
 

52. Δημιουργική Ευρώπη: η Επιτροπή στηρίζει τους Ουκρανούς καλλιτέχνες. 
 

53. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί άλλα 12 δισ. ευρώ για την ανάκαμψη της Ευρώπης. 
 

54. Η κατάσταση της Ένωσης: Νέοι κανόνες κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για ασφαλέστερα 
προϊόντα υλισμικού και λογισμικού. 
 

55. Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ομάδα συμμετοχής των νέων για 
την προώθηση της δημοκρατίας παγκοσμίως. 
 

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

57. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή, αρχίζει να εκταμιεύει 
πακέτο ύψους 1,59 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας. 
 

58. Αλιεία: Τέλος στην αλιεία με τράτες βυθού σε προστατευόμενα οικοσυστήματα βαθέων 
υδάτων του Ατλαντικού. 
 

59. Κυκλική οικονομία: νέοι κανόνες για χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες 
τροφίμων. 
 

60. Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: η Επιτροπή προτείνει 
κανόνες για την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης 
στην ΕΕ. 
 

61. Η ΕΕ στην 77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Η αντιπροσωπεία της ΕΕ 
υπερασπίζεται την τάξη που βασίζεται σε κανόνες. 
 

62. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την καλύτερη προστασία των 
επιβατών. 
 

63. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου. 
 

64. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας: καλύτερες συνδέσεις για βιώσιμη αστική 
κινητικότητα. 
 

65. Κοινή δήλωση των υπουργών Εμπορίου και Εργασίας ΗΠΑ, Ιαπωνίας και ΕΕ σχετικά με τις 
εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την καταναγκαστική εργασία. 
 

66. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. 
 

67. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά. 
 

68. Θωράκιση της ενιαίας αγοράς έναντι της κρίσης: εφοδιασμός της Ευρώπης με μια άρτια 
εργαλειοθήκη για την προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας 
αναγκαίων εμπορευμάτων και υπηρεσιών. 
 

69. Το νέο Ευρωβαρόμετρο για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση δείχνει ότι το 49 % των 
Ευρωπαίων αθλείται. 
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70. Συμβολή της «Ομάδας Ευρώπη» στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τον 
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. 
 

71. Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, σε επίσημη επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
 

72. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο μέτρα βάσει του κανονισμού 
για την αιρεσιμότητα. 
 

73. Νικητές του διαγωνισμού της ΕΕ για νεαρούς επιστήμονες 2022 και του πρώτου EU 
TalentOn. 
 

74. Το πρόγραμμα Erasmus γίνεται 35 ετών και το γιορτάζει. 
 

75. UNGA77: Ξεκινούν οι συναντήσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Νέα Υόρκη. 
 

76. To δίκτυο EUNIC στην Αθήνα σε συνεργασία με το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμούν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών με μια γιορτή για την 
ειρήνη. 
 

77. 35 χρόνια πρόγραμμα Erasmus. 
 

78. Τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ προστατεύουν πάνω από 460.000 ευρωπαϊκές θέσεις 
εργασίας. 
 

79. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: νέα προσέγγιση της ΕΕ για την ανίχνευση του καρκίνου — 
περισσότερος και καλύτερος προσυμπτωματικός έλεγχος. 
 

80. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέα προσέγγιση της ΕΕ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του 
καρκίνου. 
 

81. UNGA77: Μετατρέποντας τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. 
 

82. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Ο Επίτροπος Μπρετόν συζητά με νέους επιχειρηματίες. 
 

83. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 5,2 δισ. ευρώ από 
δεκατρία κράτη μέλη για το δεύτερο σημαντικό έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην 
αξιακή αλυσίδα υδρογόνου. 
 

84. Η ΣΟΕΣ συμπληρώνει 5 έτη: προνομιακή εταιρική σχέση για βιώσιμη ανάπτυξη και ασφαλή 
εφοδιασμό. 
 

85. Η ΕΕ ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ιστορικό ποσό των 715 εκατ. ευρώ στο Παγκόσμιο 
Ταμείο για να σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές από το AIDS, τη φυματίωση και την 
ελονοσία. 
 

86. Μη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την 
πλήρη και έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. 
 

87. Περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές 2022: Η ενίσχυση της 
αειφορίας είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα. 
 

88. Η 5η συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ εξετάζει την ενεργειακή ετοιμότητα. 
 

89. 77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Ρηξικέλευθες λύσεις σε αλληλένδετες 
προκλήσεις. 
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90. Οι επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται παρά τις δυσκολίες. 
 

91. Εμπειρογνώμονες διατυπώνουν συστάσεις σχετικά με τρόπους αξιοποίησης της δύναμης 
του πολιτισμού με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 

92. Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ: η Επιτροπή τιμά τους νικητές των πρώτων 
ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής. 
 

93. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: η όγδοη διοργάνωσή της ξεκινά στην Πράγα. 
 

94. Εκδήλωση για τις γλωσσικές δεξιότητες της νεολαίας επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Γλωσσών. 
 

95. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη εκδοτών εφημερίδων στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 
 

96. Η Επιτροπή στηρίζει την εμπορική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας με 
πάνω από 28 δισ. ευρώ έως το 2027. 
 

97. Global Gateway: Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει χρηματοδότηση για τα 
δικαιώματα των γυναικών και των νέων, την επισιτιστική ασφάλεια, την καταπολέμηση 
ασθενειών και τη βιοποικιλότητα. 
 

98. Ευλογιά των πιθήκων: η Επιτροπή αγοράζει κύκλους θεραπείας για την κάλυψη των 
άμεσων αναγκών. 
 

99. Ιράν: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ. 
 

100. Κλιμάκωση της βιώσιμης χρηματοδότησης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος: Η  
     ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου ξεκινά τις εργασίες της. 

 

101. Στηρίζουμε την Ουκρανία: Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την κοινή  
     δήλωση για την παροχή οικονομικά προσιτών, προσβάσιμων και διαφανών υπηρεσιών  
     εμβασμάτων στην Ουκρανία. 

 

102. Το Βραβείο Grand Prix 2022 για Διεθνείς Σχέσεις απονέμεται στον Κώστα Καρρά. 
 

103. Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: Τα κράτη μέλη συμφωνούν με την πρόταση  
     της Επιτροπής για μείωση του ανώτατου ορίου καταλοίπων φυτοφαρμάκων με στόχο την    
    καλύτερη προστασία των μελισσών. 

 

104. Η ΕΕ αυτοαξιολογεί τις επιδόσεις της στην εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών  
     κατά της διαφθοράς. 

 

105. Δράση για το Κλίμα: Το 2020 μειώθηκαν οι εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων, καθώς  
     τριπλασιάστηκαν οι πωλήσεις οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών. 

 

106. Ενιαία αγορά: 20 χρόνια λειτουργίας του δικτύου SOLVIT στην υπηρεσία των πολιτών και  
     των επιχειρήσεων της ΕΕ. 
 

107. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την ευθύνη λόγω  
     ελαττωματικών προϊόντων. 
 

108. Ερωτήσεις και απαντήσεις: οδηγία περί ευθύνης για την ΤΝ. 
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109. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τον αμίαντο και  
     για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος χωρίς αμίαντο. 
 

110. Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση για εκτοπισμένους ερευνητές από την Ουκρανία. 
 

111. Global Gateway: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και  
     Ανάπτυξης εμβαθύνουν την εταιρική τους σχέση με σκοπό να δώσουν ώθηση στις  
     επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στις χώρες εταίρους. 
 

112. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα  
     πρωτοβουλία για τις μαθησιακές δυσκολίες. 
 

113. Ελάχιστο εισόδημα: χρειάζονται αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της  
     φτώχειας και την αύξηση της απασχόλησης. 
 

114. Νέοι κανόνες περί ευθύνης για τα προϊόντα και την τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την  
     προστασία των καταναλωτών και την προώθηση της καινοτομίας. 
 

115. Οι προτεραιότητες της ΕΕ στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας. 
 

116. Η Αμαλία Μπακαλώνη νέο Εθνικό Μέλος της Eurojust για την Ελλάδα. 
 

117. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην Κρήτη. 
 

118. Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή ξεκινά δύο δημόσιες διαβουλεύσεις. 
 

119. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στον Τύπο σχετικά με τη νέα δέσμη περιοριστικών  
     μέτρων κατά της Ρωσίας. 
 

120. Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Μπορέλ στον Τύπο σχετικά με τη νέα  
     δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. 
 

121. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις  
     συλλογικές συμβάσεις από μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους. 
 

122. Ανθρώπινα δικαιώματα: η ΕΕ αυξάνει τη στήριξη που προσφέρει για την προστασία των  
     υπερασπιστών και των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον    
     κόσμο. 
 

123. Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των αποβλήτων από τα  
     πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. 
 

124. Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

125. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ταξιδεύει στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. 
 

126. Η Αντιπρόεδρος Γιούροβα επισκέπτεται την Ελλάδα για να συζητήσει για το κράτος  
     δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. 
 

127. Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση επιπλέον 900 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, 29 εκατ. ευρώ 
     στην Κύπρο και 300 εκατ. ευρώ στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του SURE. 
 

128. Κεντρική ομιλία της προέδρου κ. von der Leyen στο 10ο ετήσιο Athens Democracy Forum. 
 

129. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: η Επιτροπή αναβαθμίζει το εργαλείο eLeniency για την παροχή 
     στις επιχειρήσεις διαδικτυακής πρόσβασης σε έγγραφα επιεικούς μεταχείρισης και 
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     διακανονισμού. 
 

130. «Ευρωπαϊκή Νύχτα των Ερευνητών» και «Ερευνητές στα Σχολεία»: ερευνητές συναντούν  
     παιδιά και παρουσιάζουν τα θαύματα της επιστήμης. 
 

131. Κατευθυντήριες γραμμές για τη γενική έκδοση θεωρήσεων όσον αφορά τους Ρώσους  
     αιτούντες και τους ελέγχους σε Ρώσους πολίτες στα εξωτερικά σύνορα. 
 

132. Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τη μελλοντική ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες  
     πρώτες ύλες. 
 

133. Εκπαίδευση: Προϋπολογισμός ρεκόρ ύψους 384 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Erasmus+ για  
     τη στήριξη των συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 
 

134. 10η επέτειος του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας. 
________________________________________________________________________________ 
 
1. Επίσκεψη του Aντιπροέδρου Σχοινά στο Κίεβο για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
 
Βρυξέλλες, 1 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς 
επισκέπτεται στο Κίεβο, με σκοπό να συζητήσει και να ενισχύσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς την Ουκρανία στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του 
πολιτισμού. Μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας της Ουκρανίας κ. Ολεξάντρ Κομαρίντα, ο 
Αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί ένα νοσοκομείο παίδων στο Κίεβο. Η ΕΕ στηρίζει άμεσα την 
Ουκρανία στον τομέα της υγείας, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και της σύνδεσης 
της Ουκρανίας με το πρόγραμμα EU4Health. Επ’ ευκαιρία της πρώτης ημέρας της νέας σχολικής 
χρονιάς, ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς μαζί με τον Ουκρανό Υπουργό Παιδείας και Επιστημών κ. Σερχίι 
Σκάρλετ, θα παρευρεθούν στην επανέναρξη της λειτουργίας ενός τοπικού σχολείου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5283/MEX_
22_5283_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Η ΕΕ εγκαινιάζει ένα νέο γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο για να ενισχύσει την ψηφιακή της 
διπλωματία 
 
Βρυξέλλες, 1 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει το νέο γραφείο της στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, μια 
πόλη που αποτελεί παγκόσμιο κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας. Το γραφείο θα 
ενισχύσει τη συνεργασία της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της ψηφιακής διπλωματίας 
και θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να προσεγγίζει βασικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης πολιτικής, της επιχειρηματικής κοινότητας και της 
κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5283/MEX_
22_5283_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5283/MEX_22_5283_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5283/MEX_22_5283_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5283/MEX_22_5283_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5283/MEX_22_5283_EN.pdf


09  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 - 9 

 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου της ΕΥΕΔ.  
________________________________________________________________________________ 
 

3. H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην 86η ΔΕΘ  
Οι δεξιότητες του Σήμερα για το Αύριο στο επίκεντρο 
  
Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με εκδηλώσεις και δράσεις  που αναδεικνύουν τις απαντήσεις της Ευρώπης 
στις σύγχρονες προκλήσεις.  
Από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο  της Αντιπροσωπείας (νο 10), οι επισκέπτες θα 
ενημερωθούν για τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης/NEXTGENEU, για την  
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία/European Green Deal, τις πολιτικές της ΕΕ για την 
κυβερνοασφάλεια, τις δυνατότητες κατάρτισης, τις πολιτικές για την νεολαία και για άλλα 
επίκαιρα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κέντρων Europe Direct, και πανεπιστημιακοί θα 
παρουσιάσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές στα θέματα αυτά και θα συζητήσουν με τους πολίτες. 
Παράλληλα, στο περίπτερο της Αντιπροσωπείας οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν πώς 
μπορούν να ταξιδέψουν δωρεάν στην Ευρώπη με το πρόγραμμα Discover EU και να 
ενημερωθούν για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή. 
 ________________________________________________________________________________ 
 
4. InvestEU: Στήριξη του Green Generation Fund για επενδύσεις σε βιώσιμες νεοφυείς 
επιχειρήσεις 
  
Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2022 
  

https://www.eeas.europa.eu/eeas/usdigital-eu-opens-new-office-san-francisco-reinforce-its-digital-diplomacy_en
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω του 
νέου προγράμματος InvestEU συνεισέφερε 25 εκατ. ευρώ στα 100 εκατ. ευρώ που άντλησε το νέο 
επενδυτικό ταμείο Green Generation EU, το οποίο έχει ιδρυθεί από γυναίκες. Η KfW Capital 
παρείχε 10 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο Green Generation Fund επενδύει αποκλειστικά σε βιώσιμες 
νεοφυείς επιχειρήσεις που καταγράφουν σημαντική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών CO2, την 
κυκλική οικονομία, την προστασία του κλίματος και των πόρων, την προαγωγή της υγείας και τη 
βιοποικιλότητα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5304/MEX_
22_5304_EN.pdf 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5282/IP_22_5
282_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

5. Διαγωνισμός της ΕΕ για νεαρούς μεταφραστές: έναρξη των εγγραφών για τα σχολεία 

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2022 

Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ μπορούν τώρα να εγγραφούν 
στον ετήσιο διαγωνισμό μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Juvenes Translatores». Στις 2 
Σεπτεμβρίου, από τις 12.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), τα σχολεία μπορούν να εγγραφούν 
διαδικτυακά ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριές τους να συναγωνιστούν με τους συνομήλικους 
τους από ολόκληρη την ΕΕ. Φέτος το κείμενο του διαγωνισμού θα έχει θέμα την «ευρωπαϊκή 
νεολαία». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5222/IP_22_52
22_EL.pdf 
 
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 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Προξενική προστασία της ΕΕ: 600.000 άτομα επαναπατρίστηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας χάρη στη συνεργασία της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την προξενική προστασία, η 
οποία παρέχει το δικαίωμα σε πολίτες της ΕΕ που διαμένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό να 
ζητούν προξενική συνδρομή από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εάν η χώρα τους δεν 
αντιπροσωπεύεται στη χώρα όπου βρίσκονται. Η έκθεση διαπιστώνει ότι, ενώ η συνεργασία της 
ΕΕ ήταν επιτυχής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, της κρίσης στο Αφγανιστάν και 
του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, απαιτούνται βελτιώσεις ώστε οι 
κανόνες της ΕΕ να καταστούν καταλληλότεροι για την αντιμετώπιση κρίσεων. 

https://investeu.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5304/MEX_22_5304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5304/MEX_22_5304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5282
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5282/IP_22_5282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5282/IP_22_5282_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5222/IP_22_5222_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5222/IP_22_5222_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://www.facebook.com/translatores
https://twitter.com/translatores
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5304/MEX_
22_5304_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για την προξενική προστασία είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-
protection_el 

και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο : https://consular-protection.ec.europa.eu/travel-
advice/campaigns-consular-protection_en 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Οι κανόνες της ΕΕ για τον έλεγχο των επενδύσεων και των εξαγωγών διαφυλάσσουν 
αποτελεσματικά την ασφάλεια της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Ο έλεγχος των ξένων επενδύσεων και οι έλεγχοι των εξαγωγών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα δύο 
εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: την έκθεση σχετικά με τον 
έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων και την έκθεση σχετικά με τον κανονισμό για τους 
ελέγχους των εξαγωγών. Το 2021, η Επιτροπή ανέλυσε περισσότερες από 400 άμεσες ξένες 
επενδύσεις στην Ένωση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι καμία τέτοια επένδυση δεν απειλεί την 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη των χωρών της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από δύο έχουν 
πλέον θεσπίσει μηχανισμούς ελέγχου ή βρίσκονται στο στάδιο της θέσπισής τους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5304/MEX_
22_5304_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5286/IP_22_52
86_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

8. COVID-19: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για το φθινόπωρο και τον 
χειμώνα 

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να αποφευχθεί η απότομη αύξηση των 
κρουσμάτων COVID-19 κατά την προσεχή φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο. Η Επιτροπή καλεί 
τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις αναγκαίες στρατηγικές και δομές, μεταξύ άλλων για 
τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19 και την επιτήρηση της νόσου, με σκοπό την ταχεία και 
βιώσιμη αντιμετώπιση μελλοντικών εξάρσεων. Κύριος στόχος των δράσεων που προτείνει η 
Επιτροπή είναι να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη, μεταξύ άλλων με προσαρμοσμένα και νέα 
εμβόλια, και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες προστατεύονται επαρκώς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5304/MEX_22_5304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5304/MEX_22_5304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_el
https://consular-protection.ec.europa.eu/travel-advice/campaigns-consular-protection_el
https://consular-protection.ec.europa.eu/travel-advice/campaigns-consular-protection_en
https://consular-protection.ec.europa.eu/travel-advice/campaigns-consular-protection_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5304/MEX_22_5304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5304/MEX_22_5304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5286
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5286/IP_22_5286_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5286/IP_22_5286_EN.pdf
https://health.ec.europa.eu/publications/covid-19-preparing-autumn-winter-2023_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5302/IP_22_53
02_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση 
Ενημερωτικό δελτίο 
Δήλωση της επιτρόπου κ. Κυριακίδου σχετικά με την έγκριση των πρώτων αναμνηστικών 
εμβολίων που είναι προσαρμοσμένα σε παραλλαγές της νόσου COVID-19 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Εμπόριο: Η Επιτροπή συμβάλλει στην επανέναρξη των εξαγωγών ευρωπαϊκού χοιρινού 
κρέατος και πουλερικών προς τη Δημοκρατία της Κορέας 
  
Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Χάρη στην εντατική συνεργασία υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Δημοκρατίας της Κορέας, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εξάγουν πιο εύκολα χοιρινό κρέας και 
πουλερικά στη Δημοκρατία της Κορέας. Το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Κορέας (MAFRA) αποφάσισε να άρει έναν μακροχρόνιο 
εμπορικό φραγμό που επηρέαζε τις ευρωπαϊκές εξαγωγές χοιρινού κρέατος και προϊόντων 
πουλερικών, καθώς η Δημοκρατία της Κορέας αναγνωρίζει πλέον τα αυστηρά μέτρα 
περιφερειοποίησης της ΕΕ για τον έλεγχο των εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων και της 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να αποδεσμεύσει 
πάνω από 1 δισ. ευρώ εμπορικών συναλλαγών κατά τα επόμενα έτη.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_
22_5347_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5285/IP_22_52
85_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Δασικές πυρκαγιές: Συζήτηση των υπουργών της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη και την 
προετοιμασία για το 2023 
  
Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Μετά από ένα καταστροφικό καλοκαίρι, κατά το οποίο χιλιάδες εκτάρια ευρωπαϊκών δασών 
καταστράφηκαν σε δασικές πυρκαγιές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει συνάντηση υψηλού 
επιπέδου προκειμένου να αρχίσει ήδη να επεξεργάζεται μέτρα ετοιμότητας για την επόμενη 
χρονιά. Οι αρμόδιοι για την πολιτική προστασία υπουργοί των κρατών μελών της ΕΕ και των 
συμμετεχόντων κρατών του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν 
στις Βρυξέλλες συνεδρίαση συντονισμού υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, σε στενή συνεργασία με την τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Τα 
συμπεράσματα της συνεδρίασης θα δημοσιευθούν εντός της ημέρας. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5302/IP_22_5302_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5302/IP_22_5302_EL.pdf
https://health.ec.europa.eu/publications/covid-19-preparing-autumn-winter-2023_el
https://health.ec.europa.eu/publications/factsheet-covid-19-preparing-autumn-winter-2023_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_5272
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_5272
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
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/en/mex_22_5347/MEX_22_5347_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_22_5347_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5285
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5285/IP_22_5285_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5285/IP_22_5285_EN.pdf
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/forest-fires/conclusions-ministerial-meeting-forest-fires_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_
22_5347_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Πακιστάν: Η ΕΕ συμβάλλει στον συντονισμό της εισερχόμενης βοήθειας για τους 
πλημυρροπαθείς 

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Κατόπιν αιτήματος των πακιστανικών αρχών για βοήθεια, η ΕΕ συντονίζει την εισερχόμενη 
βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη έκτακτη ανάγκη 
που έχει προκληθεί από τις εκτεταμένες πλημμύρες. Οι προσφορές που έχουν μέχρι στιγμής 
αποστείλει τα κράτη μέλη της ΕΕ περιλαμβάνουν: 300 οικογενειακές σκηνές από το Βέλγιο και 
άλλες 300 από τη Σουηδία, 83 κινητές υδραντλίες, 200 οικογενειακές σκηνές, 1.000 δάπεδα 
σκηνής, 200 κιτ κουζίνας, 400 κιτ υγιεινής, ομάδα οκτώ ιατρών και τεσσάρων τεχνικών και μία 
λυόμενη γέφυρα από τη Γαλλία, μια ομάδα καθαρισμού νερού από τη Δανία και 400.000 τεστ 
αντιγόνων και 10.000 γάντια εξέτασης από την Αυστρία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_
22_5347_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Σύνοδος του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας με νέες 
συμφωνίες που ενισχύουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας 

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες το 8ο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας στο οποίο θα 
συζητηθεί το διμερές θεματολόγιο ΕΕ-Ουκρανίας και ιδίως η εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης 
και η πορεία της συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας. Η ΕΕ έχει υποστηρίξει την Ουκρανία από την αρχή 
της ρωσικής επίθεσης και το διμερές μας θεματολόγιο προχωρά ταχύτερα από ποτέ. Πρόκειται 
για την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης στην οποία η Ουκρανία συμμετέχει ως 
υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_
22_5347_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

13. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη στήριξη της ανάπτυξης εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό 
μέτρο με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 341 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της κατασκευής και 
της λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέτρο θα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_22_5347_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_22_5347_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_22_5347_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_22_5347_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2022/09/05/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_22_5347_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5347/MEX_22_5347_EN.pdf
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χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μετά τη 
θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Επιτροπή και 
την έγκρισή του από το Συμβούλιο. Στόχος του μέτρου είναι να καταστεί δυνατή η ομαλή 
ενσωμάτωση στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ενός αυξανόμενου μεριδίου 
ανανεώσιμης ενέργειας που προέρχεται από αιολικές και ηλιακές πηγές. Το πρόγραμμα θα 
συμβάλει επίσης στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία 
της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4582/IP_22_45
82_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Ενιαία αγορά: Απλοποιείται η ανταλλαγή επίσημων εγγράφων προς όφελος των πολιτών 
και των επιχειρήσεων 
 
Βρυξέλλες,  6 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή προετοιμάζει το έδαφος για τον πρώτο χώρο δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, με τον οποίο 
θα καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων 
των χωρών της ΕΕ. Χάρη στo «Τεχνικό σύστημα μόνον άπαξ» (OOTS), το οποίο θα είναι διαθέσιμο 
από το τέλος του 2023, οι δημόσιες αρχές σε όλη την ΕΕ θα μπορούν, κατόπιν αιτήματος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων, να ανταλλάσσουν επίσημα έγγραφα και δεδομένα, εύκολα και 
αποτελεσματικά. Χάρη στο OOTS, το οποίο συνδέει τις εθνικές πύλες, οι πολίτες θα μπορούν να 
προσκομίζουν το κάθε έγγραφο στις δημόσιες αρχές μία μόνο φορά. Εάν μια άλλη δημόσια αρχή 
της ΕΕ χρειαστεί να αποκτήσει πρόσβαση στο ίδιο έγγραφο, θα μπορεί να το ανακτήσει μέσω του 
OOTS, κατόπιν ρητής άδειας του πολίτη.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_
22_5368_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό ενημερωτικό δελτίο : 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/51214/attachments/1/translations/en/renditions/nat
ive 
και το σχετικό βίντεο : 
https://wetransfer.com/downloads/9e203290005893dff449192abbec946820220831155940/000f
15 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ συνεχίζει να προσαρμόζεται στην 
παγκόσμια άνοδο των τιμών των βασικών προϊόντων 
 
Βρυξέλλες,  6 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, την 
οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συνολική αξία του εμπορίου αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ ανήλθε σε 34,9 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2022, αυξημένη κατά 11 % σε μηνιαία 
βάση και κατά 32 % σε σύγκριση με τον περσινό Μάιο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μεγάλο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4582/IP_22_4582_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4582/IP_22_4582_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/51214
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/51214/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/51214/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://we.tl/t-BvlAOJbnm4
https://wetransfer.com/downloads/9e203290005893dff449192abbec946820220831155940/000f15
https://wetransfer.com/downloads/9e203290005893dff449192abbec946820220831155940/000f15
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βαθμό στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών των πρώτων υλών. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 19,4 δισ. 
ευρώ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_
22_5368_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και λεπτομερείς πίνακες και μια ειδική επισκόπηση του 
εμπορικού ισοζυγίου των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ από το 2000 έως σήμερα είναι 
διαθέσιμες στην τελευταία μηνιαία έκθεση της ΕΕ για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων : 
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-continues-adapt-global-commodity-
price-surge-2022-09-06_en 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προσχωρεί στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες,  6 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη καθίσταται πλήρες μέλος του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ — 
του ευρωπαϊκού πλαισίου αλληλεγγύης που βοηθά τις χώρες που πλήττονται από καταστροφές. 
Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς βρίσκεται στο Σεράγεβο για την επίσημη 
υπογραφή συμφωνίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίσημη προσχώρηση της 
χώρας στον μηχανισμό. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επωφελείται ήδη από τον Μηχανισμό Πολιτικής 
Προστασίας της ΕΕ ως χώρα αποδέκτης, αλλά τώρα, ως πλήρες μέλος, θα μπορεί επίσης να 
αποστέλλει ενεργά βοήθεια μέσω του μηχανισμού, όπου χρειάζεται. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_
22_5368_EN.pdf 
 
Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5343/IP_22_5
343_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας προσφέρει στήριξη στους ερευνητές για να 
διερευνήσουν τις εμπορικές προοπτικές του έργου τους 
  
Βρυξέλλες,  6 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Πενήντα πέντε (55) υπότροφοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) έλαβαν επιχορηγήσεις 
του ΕΣΕ για την απόδειξη της αρχής λειτουργίας, προκειμένου να διερευνήσουν τις εμπορικές ή 
κοινωνικές προοπτικές των ερευνητικών τους πορισμάτων. Οι εν λόγω συμπληρωματικές 
επιχορηγήσεις, ύψους 150.000 ευρώ η καθεμία, αποτελούν μέρος του προγράμματος έρευνας 
και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη». Τα επιλεγέντα έργα καλύπτουν διάφορα θέματα, όπως 
για παράδειγμα τη χρήση ηχητικών πεδίων για τον διαχωρισμό των συστατικών του αίματος ως 
εναλλακτικής λύσης αντί της φυγοκέντρησης, καθώς και ένα νέο είδος δεικτών χρόνου-
θερμοκρασίας για την ψυκτική αλυσίδα μεταφοράς τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων 
όπως εμβολίων. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-continues-adapt-global-commodity-price-surge-2022-09-06_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-continues-adapt-global-commodity-price-surge-2022-09-06_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-continues-adapt-global-commodity-price-surge-2022-09-06_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5343/IP_22_5343_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5343/IP_22_5343_EN.pdf
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_
22_5368_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ : 
https://erc.europa.eu/news/second-round-recipients-2022-proof-concept-call-2-funding 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Επίσημα εγκαίνια της Ευρωπαϊκής Αίθουσας Τύπου 
  
Βρυξέλλες,  6 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η Αντιπρόεδρος κ. Γιούροβα και ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς εγκαινιάζουν επίσημα την Ευρωπαϊκή 
Αίθουσα Τύπου (European Newsroom). Μετά τη δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων ύψους 1,76 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2021 επιλέχθηκε μια κοινοπραξία 
ευρωπαϊκών πρακτορείων ειδήσεων για να κάνουν ανεξάρτητα ρεπορτάζ σχετικά με θέματα της 
ΕΕ. Η ευρωπαϊκή αίθουσα Τύπου φιλοξενεί ανταποκριτές 18 πρακτορείων ειδήσεων υπό τον 
συντονισμό της Deutsche Presse-Agentur και εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Belga, του βελγικού 
πρακτορείου ειδήσεων στις Βρυξέλλες. Η σύνταξη ειδήσεων ξεκίνησε ήδη τον Ιούλιο του 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_
22_5368_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο αυτό είναι διαθέσιμες εδώ : https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/news/european-newsroom-press-agencies 
________________________________________________________________________________ 

19. Η Επιτροπή προτείνει την πλήρη αναστολή της συμφωνίας με τη Ρωσία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 

Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει την πλήρη αναστολή της συμφωνίας της ΕΕ με τη Ρωσία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Μια χώρα σαν τη Ρωσία, η οποία διεξάγει έναν επιθετικό 
πόλεμο, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις για απλούστευση της έκδοσης 
θεωρήσεων όσο συνεχίζει την καταστροφική της εξωτερική πολιτική και τη στρατιωτική της 
επίθεση κατά της Ουκρανίας, περιφρονώντας πλήρως τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. 
Η αναστολή αποτελεί απάντηση στους αυξημένους κινδύνους και τις αυξημένες απειλές κατά των 
συμφερόντων της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και κατά της εθνικής ασφάλειας των κρατών 
μελών ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό σημαίνει 
ότι οι Ρώσοι πολίτες δεν θα απολαμβάνουν πλέον προνομιακή πρόσβαση στην ΕΕ και ότι θα 
αντιμετωπίζουν μια πιο χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεώρησης. Τα 
κράτη μέλη θα έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη διεκπεραίωση αιτήσεων 
θεώρησης βραχείας παραμονής από Ρώσους πολίτες και θα είναι σε θέση να εξασφαλίζουν 
ενδελεχέστερη εξέταση όσον αφορά τους Ρώσους υπηκόους που ταξιδεύουν στην ΕΕ. Η ΕΕ θα 
παραμείνει ανοικτή σε ορισμένες κατηγορίες Ρώσων αιτούντων θεώρηση οι οποίοι ταξιδεύουν 
για ουσιώδεις σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως μελών της οικογένειας πολιτών της ΕΕ, 
δημοσιογράφων, αντιφρονούντων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://erc.europa.eu/news/second-round-recipients-2022-proof-concept-call-2-funding
https://erc.europa.eu/news/second-round-recipients-2022-proof-concept-call-2-funding
https://europeannewsroom.com/about/enr-project/
https://europeannewsroom.com/about/enr-project/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10543
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-newsroom-press-agencies
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-newsroom-press-agencies
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-decision-suspension-facilitation-issuance-visas-european-union-and-russian-federation_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:22007A0517(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:22007A0517(01)
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5346/IP_22_53
46_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-
Ρωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μη αναγνώριση 
των ρωσικών ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται σε κατεχόμενες ξένες περιοχές 
Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
________________________________________________________________________________ 

20. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Πρόταση για την αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας σχετικά 
με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 

Βρυξέλλες,  6 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Γιατί προτείνει η Επιτροπή την πλήρη αναστολή της συμφωνίας σχετικά με την απλούστευση 
της έκδοσης θεωρήσεων; 
Η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μόνο με 
περιορισμένο αριθμό τρίτων χωρών. Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 
και στον σεβασμό των κοινών αξιών μεταξύ της ΕΕ και της συγκεκριμένης χώρας. Μια χώρα όπως 
η Ρωσία, η οποία διεξάγει επιθετικό πόλεμο, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις σύναψης συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, εφόσον 
εξακολουθεί να ασκεί καταστροφική εξωτερική πολιτική και να διεξάγει στρατιωτική επίθεση 
κατά της Ουκρανίας, επιδεικνύοντας πλήρη περιφρόνηση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε 
κανόνες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5344/QAN
DA_22_5344_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει την πλήρη αναστολή της συμφωνίας για την απλούστευση 
της έκδοσης θεωρήσεων με τη Ρωσία Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την 
αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας για την απλούστευση της έκδοσης 
θεωρήσεων 
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μη αναγνώριση 
των ρωσικών ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται σε κατεχόμενες ξένες περιοχές 
Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Ευρωβαρόμετρο: Αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην ΕΕ, παράλληλα με την ισχυρή στήριξη της 
αντίδρασης της ΕΕ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των ενεργειακών πολιτικών   
 
Βρυξέλλες,  6 Σεπτεμβρίου 2022 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5346/IP_22_5346_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5346/IP_22_5346_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5344
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-decision-suspension-facilitation-issuance-visas-european-union-and-russian-federation_el
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-decision-non-recognition-russian-travel-documents-issued-occupied-foreign-regions_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:22007A0517(01)
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5344/QANDA_22_5344_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5344/QANDA_22_5344_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5346
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-decision-suspension-facilitation-issuance-visas-european-union-and-russian-federation_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-decision-non-recognition-russian-travel-documents-issued-occupied-foreign-regions_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:22007A0517(01)
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Η έρευνα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου το καλοκαίρι του 2022 δείχνει αυξημένη εμπιστοσύνη 
των πολιτών προς την ΕΕ, και συνεχιζόμενη ισχυρή στήριξη για την αντίδραση της ΕΕ στη ρωσική 
επίθεση κατά της Ουκρανίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ στηρίζει τις 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις δράσεις για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ 
από ρωσικές πηγές ενέργειας. Το ποσοστό έγκρισης του ευρώ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 
που έχει σημειωθεί ποτέ.  
Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν όλο και περισσότερο για την οικονομική κατάσταση στην ΕΕ 
και στις χώρες τους. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5266/IP_22_52
66_EL.pdf 
 
ΕΛΛΑΔΑ  
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=83448 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 97 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2693 
https://europa.eu/!4RrqbX 
________________________________________________________________________________ 

22. Ένωση Υγείας: η HERA εξασφαλίζει πρόσθετες δόσεις εμβολίου για την καταπολέμηση της 
επιδημίας της ευλογιάς του πιθήκου 

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2022 

Η HERA, η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της 
Επιτροπής, εξασφάλισε 170.920 πρόσθετες δόσεις εμβολίου τρίτης γενιάς της Bavarian Nordic για 
την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης επιδημίας της ευλογιάς του πιθήκου και την κάλυψη των πιο 
άμεσων αναγκών. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δόσεων που αγοράστηκαν απευθείας από την 
ΕΕ ανέρχεται σε 334.540 για τα κράτη μέλη.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5362/IP_22_53
62_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
Ο EMA σχετικά με την ενδοδερμική χρήση εμβολίων κατά της ευλογιάς του πιθήκου 
Επιδημιολογική κατάσταση σύμφωνα με το ECDC  
HaDEA 
________________________________________________________________________________ 

23. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει δύο νέες πρωτοβουλίες, για 
την ανανεώσιμη ενέργεια και για την προστασία της αγροτικής κληρονομιάς 

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2022 

 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5266/IP_22_5266_EL.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5266/IP_22_5266_EL.pdf
 https:/europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=83448
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2693
https://europa.eu/!4RrqbX
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview_el
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5362/IP_22_5362_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5362/IP_22_5362_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://www.ema.europa.eu/en/news/emas-emergency-task-force-advises-intradermal-use-imvanex-jynneos-against-monkeypox
https://www.ecdc.europa.eu/en/infectious-disease-topics/z-disease-list/monkeypox/epidemiological-data-2022-monkeypox-outbreak
https://hadea.ec.europa.eu/index_el
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Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, την 
πρωτοβουλία «Να εξοπλιστεί κάθε ευρωπαϊκό σπίτι με φωτοβολταϊκά 1 kW και ανεμογεννήτριες 
0,6 kW με χρηματοδότηση της ΕΕ μόνο μέσω των δήμων» και την πρωτοβουλία «Προστατέψτε 
την αγροτική κληρονομιά, την επισιτιστική ασφάλεια και τον επισιτιστικό εφοδιασμό της ΕΕ». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5352/IP_22_53
52_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
«Να εξοπλιστεί κάθε ευρωπαϊκό σπίτι με φωτοβολταϊκά 1 kW και ανεμογεννήτριες 0,6 kW με 
χρηματοδότηση της ΕΕ μόνο μέσω των δήμων» 
«Προστατέψτε την αγροτική κληρονομιά, την επισιτιστική ασφάλεια και τον επισιτιστικό 
εφοδιασμό της ΕΕ» 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative  
________________________________________________________________________________ 

24. Δέκα συστάσεις για την καλύτερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2022 

Παράλληλα με τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2022, οι οποίες φέτος 
περιστρέφονται γύρω από το θέμα της βιωσιμότητας, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς για την προστασία της από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων είναι ανησυχητικές, καθώς η κλιματική αλλαγή απειλεί άμεσα και έμμεσα όλες 
τις μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ άλλων μέσω σοβαρών βροχοπτώσεων, 
μακροχρόνιου καύσωνα, ξηρασιών, ισχυρών ανέμων και ανόδου της στάθμης της θάλασσας, τα 
οποία αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον. Στην έκθεση που δημοσιεύτηκε, η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υπέβαλε σειρά δέκα συστάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κλιματική αλλαγή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5353/IP_22_53
53_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κλιματική αλλαγή 
Συνοπτική παρουσίαση με δέκα συστάσεις 
Παράρτημα με 83 παραδείγματα ορθής πρακτικής 
Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 
Πρόγραμμα εργασίας για τον πολιτισμό 2019-2022 
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5352/IP_22_5352_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5352/IP_22_5352_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000006_el
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000006_el
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000007_el
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000007_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/spread-word/communication-material_el
https://www.europeanheritagedays.com/Shared-Theme
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/4bfcf605-2741-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/7440f00b-2746-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5353/IP_22_5353_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5353/IP_22_5353_EL.pdf
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/4bfcf605-2741-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-search
https://doi.org/10.2766/030764
https://doi.org/10.2766/31292
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018XG1221(01)
https://www.europeanheritagedays.com/Shared-Theme
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25. Global Gateway: εγκαινιάζεται ο λιμένας του Maio στο Πράσινο Ακρωτήριο για την 
ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης 

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2022 

Η κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Τράπεζα 
Ανάπτυξης, μαζί με μέλη της «Ομάδας Ευρώπη» όπως η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, 
η Ισπανία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW, 
εγκαινίασαν τον εκσυγχρονισμένο λιμένα της νήσου Maio στο πλαίσιο της ευρύτερης επέκτασης 
των λιμενικών υποδομών στο αρχιπέλαγος με σκοπό την τόνωση της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης του Πράσινου Ακρωτηρίου. Αυτή η λιμενική υποδομή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
ενός από τους στρατηγικούς διαδρόμους μεταφορών στην Αφρική και σαφές δείγμα των 
βιώσιμων επενδύσεων που προτίθεται να στηρίξει η ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής Global 
Gateway (παγκόσμια πύλη).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5326/IP_22_53
26_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

26. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα με επίκεντρο τους φροντιστές και τους 
αποδέκτες φροντίδας 

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα με στόχο τη 
διασφάλιση ποιοτικών, οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων υπηρεσιών φροντίδας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βελτίωση της κατάστασης τόσο για τους αποδέκτες 
φροντίδας όσο και για τα άτομα που την παρέχουν, επαγγελματικά ή άτυπα. Η στρατηγική 
συνοδεύεται από δύο συστάσεις προς τα κράτη μέλη, μία για την αναθεώρηση των στόχων της 
Βαρκελώνης σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και μία σχετικά με την 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα.                      
Υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες φροντίδας με καλύτερες 
συνθήκες εργασίας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους 
φροντιστές 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5169/IP_22_51
69_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα 
Ενημερωτικό δελτίο – Μια ευρωπαϊκή στρατηγική φροντίδας για τους φροντιστές και τους 
αποδέκτες φροντίδας 
Ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την αναθεώρηση των στόχων της Βαρκελώνης σχετικά με 
την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υψηλής 
ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5326/IP_22_5326_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5326/IP_22_5326_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-revision-barcelona-targets_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-revision-barcelona-targets_el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5169/IP_22_5169_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5169/IP_22_5169_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5168
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_5363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_5363
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-revision-barcelona-targets_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-revision-barcelona-targets_el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
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Έκθεση του 2021 σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα 
________________________________________________________________________________ 

27. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας των συννομοθετών για το νέο 
σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο 

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών 
σχετικά με έναν κοινό χάρτη πορείας για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και το νέο 
σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση να 
ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη 
διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 
2019-2024. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_5383/S
TATEMENT_22_5383_EL.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες  
 Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο  
Κανονισμός Eurodac    
Κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής στα σύνορα   
________________________________________________________________________________ 
 
28. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την ενέργεια 
  
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2022 
  
«Ισχύει μόνο ό,τι έχει λεχθεί προφορικά» 
Αντιμετωπίζουμε μια έκτακτη κατάσταση, διότι η Ρωσία είναι αναξιόπιστος προμηθευτής και 
χειραγωγεί τις ενεργειακές μας αγορές. 
Χάρη στην ενότητα και την αλληλεγγύη μας θα επικρατήσουμε! 
Ενισχύσαμε την ετοιμότητά μας και αποδυναμώσαμε την επιρροή της Ρωσίας στον ενεργειακό 
μας εφοδιασμό. 
Mέσω της μείωσης της ζήτησης, τα αποθέματά μας βρίσκονται στο 82%. 
Μέσω της διαφοροποίησης, αυξήσαμε τις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου και της 
παροχής φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τις ΗΠΑ, τη Νορβηγία, την Αλγερία, το Αζερμπαϊτζάν 
και άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Νορβηγία παραδίδει περισσότερο φυσικό αέριο στην ΕΕ 
απ’ ό,τι η Ρωσία. Και πραγματοποιούμε μαζικές επενδύσεις σε εγχώριες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας μέσω του RePowerEU. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_5389/SPE
ECH_22_5389_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ αποδεσμεύουν έως 10 δισ. ευρώ για τη στήριξη των δημόσιων 
επενδύσεων στις περιοχές δίκαιης μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8396
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_5383/STATEMENT_22_5383_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_5383/STATEMENT_22_5383_EL.pdf 
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2020:612:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_5389/SPEECH_22_5389_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_5389/SPEECH_22_5389_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τη 
δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα, τον τρίτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης (ΜΔΜ). Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο ώστε οι δημόσιοι φορείς στα εδάφη και τις 
περιφέρειες της ΕΕ που χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη κατά τη μετάβαση της Ευρώπης προς 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία να λάβουν επιχορηγήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ από την 
Επιτροπή και δάνεια ύψους 10 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5390/MEX_
22_5390_EN.pdf 
 
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ : https://www.eib.org/en/press/all/2022-346-just-
transition-eib-to-provide-up-to-eur10-billion-in-support-of-regions-most-affected-by-the-shift-
away-from-fossil-fuels 
________________________________________________________________________________ 
 
30. H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην 86η ΔΕΘ  
Οι δεξιότητες του Σήμερα για το Αύριο στο επίκεντρο 
  
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με εκδηλώσεις και δράσεις  που αναδεικνύουν τις απαντήσεις της Ευρώπης 
στις σύγχρονες προκλήσεις.  
Από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο  της Αντιπροσωπείας (νο 10), οι επισκέπτες θα 
ενημερωθούν για τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης/NEXTGENEU, για την  
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία/European Green Deal, τις πολιτικές της ΕΕ για την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1935
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5390/MEX_22_5390_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5390/MEX_22_5390_EN.pdf
https://www.eib.org/en/press/all/2022-346-just-transition-eib-to-provide-up-to-eur10-billion-in-support-of-regions-most-affected-by-the-shift-away-from-fossil-fuels
https://www.eib.org/en/press/all/2022-346-just-transition-eib-to-provide-up-to-eur10-billion-in-support-of-regions-most-affected-by-the-shift-away-from-fossil-fuels
https://www.eib.org/en/press/all/2022-346-just-transition-eib-to-provide-up-to-eur10-billion-in-support-of-regions-most-affected-by-the-shift-away-from-fossil-fuels
https://www.eib.org/en/press/all/2022-346-just-transition-eib-to-provide-up-to-eur10-billion-in-support-of-regions-most-affected-by-the-shift-away-from-fossil-fuels
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κυβερνοασφάλεια, τις δυνατότητες κατάρτισης, τις πολιτικές για την νεολαία και για άλλα 
επίκαιρα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κέντρων Europe Direct, και πανεπιστημιακοί θα 
παρουσιάσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές στα θέματα αυτά και θα συζητήσουν με τους πολίτες. 
Παράλληλα, στο περίπτερο της Αντιπροσωπείας οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν πώς 
μπορούν να ταξιδέψουν δωρεάν στην Ευρώπη με το πρόγραμμα Discover EU και να 
ενημερωθούν για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή. 
________________________________________________________________________________ 

31. Εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής: Η Επιτροπή ζητεί καλύτερη εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος 

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 
(ΕΕΠΠ), ένα βασικό εργαλείο υποβολής εκθέσεων που υποστηρίζει την επιβολή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της 
εφαρμογής των περιβαλλοντικών κανόνων. Η κάλυψη του κενού μεταξύ όσων αποφασίζονται σε 
επίπεδο Ένωσης και όσων εφαρμόζονται στην πράξη είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διασφάλιση θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, καθώς και για τη 
διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις με παράλληλη δημιουργία 
ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5367/IP_22_53
67_EL.pdf 
 
Πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές παραβάσεις διατίθενται σε διαδραστικό χάρτη και 
πίνακα εργαλείων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής 
Κύρια έκθεση ΕΕΠΠ 
Εκθέσεις ανά χώρα 
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα 
Διαδραστικός χάρτης υποθέσεων παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην ΕΕ 
Βίντεο για την ΕΕΠΠ του 2022 
Ιστοσελίδα της ΕΕΠΠ 
________________________________________________________________________________ 

32. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής 

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Γιατί είναι σημαντική η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής; 

https://environment.ec.europa.eu/publications/environmental-implementation-review-2022_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/environmental-implementation-review-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5367/IP_22_5367_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5367/IP_22_5367_EL.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzZiNDEzYjktYjM2ZS00MTIxLWIzY2MtNzFlYWQ5NzJlZDVhIiwidCI6ImIyNGM4YjA2LTUyMmMtNDZmZS05MDgwLTcwOTI2ZjhkZGRiMSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzZiNDEzYjktYjM2ZS00MTIxLWIzY2MtNzFlYWQ5NzJlZDVhIiwidCI6ImIyNGM4YjA2LTUyMmMtNDZmZS05MDgwLTcwOTI2ZjhkZGRiMSIsImMiOjh9
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5328
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5328
https://environment.ec.europa.eu/publications/environmental-implementation-review-2022_en
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzZiNDEzYjktYjM2ZS00MTIxLWIzY2MtNzFlYWQ5NzJlZDVhIiwidCI6ImIyNGM4YjA2LTUyMmMtNDZmZS05MDgwLTcwOTI2ZjhkZGRiMSIsImMiOjh9
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-229268
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en
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Η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (στο εξής: ΕΕΠΠ) βοηθά τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν περιβαλλοντικές πολιτικές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, τη 
διαφύλαξη της φύσης και τη διατήρηση της καθαρότητας του αέρα, των υδάτων και του 
εδάφους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5328/QAN
DA_22_5328_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου για την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 
Κύρια έκθεση ΕΕΠΠ 
Εκθέσεις ανά χώρα 
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα 
Διαδραστικός χάρτης υποθέσεων παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην ΕΕ 
Βίντεο για την ΕΕΠΠ του 2022 
Ιστοσελίδα της ΕΕΠΠ 
________________________________________________________________________________ 

33. Κρατικές ενισχύσεις: σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του 2021, τα μέτρα κρατικών 
ενισχύσεων λόγω της νόσου COVID-19 επέτρεψαν πρωτοφανή επίπεδα στήριξης, διατηρώντας 
παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού 

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2021, που δημοσιεύτηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά τις δαπάνες για τις κρατικές ενισχύσεις το 2020, καταδεικνύει 
τον καίριο ρόλο της πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις στη διατήρηση μιας δίκαιης ενιαίας 
αγοράς, ενώ παράλληλα επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν τις επιχειρήσεις σε περιόδους 
οξειών και απρόβλεπτων κρίσεων. 
Το 2020 τα κράτη μέλη χορήγησαν 384,33 δισ. ευρώ στο πλαίσιο μέτρων κρατικών ενισχύσεων 
για όλους τους στόχους, εκ των οποίων 227,97 δισ. ευρώ βοήθησαν τις επιχειρήσεις που 
επλήγησαν σοβαρά από την πανδημία του κορονοϊού να παραμείνουν βιώσιμες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5369/IP_22_53
69_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
34. Συμμετοχή της Επιτρόπου Σίμσον στο αυριανό έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας 
  
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή αύριο (Παρασκευή, 
9 Σεπτεμβρίου) στο έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας στις Βρυξέλλες. Η Επίτροπος θα ανταλλάξει 
απόψεις με τους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ σχετικά με πιθανά μέτρα έκτακτης ανάγκης για τον 
μετριασμό των υψηλών τιμών ενέργειας, με βάση ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής στο οποίο 
περιγράφονται τα μέτρα που παρουσίασε χθες η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν (η πλήρης δήλωση 

 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5328/QANDA_22_5328_EL.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5328/QANDA_22_5328_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5367
https://environment.ec.europa.eu/publications/environmental-implementation-review-2022_en
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzZiNDEzYjktYjM2ZS00MTIxLWIzY2MtNzFlYWQ5NzJlZDVhIiwidCI6ImIyNGM4YjA2LTUyMmMtNDZmZS05MDgwLTcwOTI2ZjhkZGRiMSIsImMiOjh9
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-229268
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_el
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/state_aid_scoreboard_note_2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5369/IP_22_5369_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5369/IP_22_5369_EL.pdf
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είναι διαθέσιμη εδώ). Η σύνοδος θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία να συζητηθεί με τα κράτη μέλη 
η ενεργειακή ετοιμότητα για τον προσεχή χειμώνα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_5408/MEX_2
2_5408_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
35. Διαχείριση της μετανάστευσης: Πρώτη συνεδρίαση του Δικτύου Υψηλού Επιπέδου για τις 
Επιστροφές 
  
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η συντονίστρια επιστροφών της ΕΕ κ. Mari Juritsch προεδρεύει της πρώτης συνεδρίασης του 
Δικτύου Υψηλού Επιπέδου για τις Επιστροφές. Στο Δίκτυο Υψηλού Επιπέδου για τις Επιστροφές 
συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών της ΕΕ, των συνδεδεμένων κρατών Σένγκεν, 
καθώς και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Frontex για τις επιχειρήσεις επιστροφής. 
Το Δίκτυο θα στηρίξει τη συντονίστρια επιστροφών στον προσδιορισμό δραστηριοτήτων 
προτεραιότητας για την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων, τη βελτίωση των διοικητικών και τεχνικών 
ικανοτήτων για τη διενέργεια επιστροφών και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών και του Frontex. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5408/MEX_
22_5408_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
36. SOTEU 2022: Η Επιτροπή δημοσιεύει μια επισκόπηση των δράσεων του προηγούμενου 
έτους 
  
Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Ενόψει της ομιλίας της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης, την οποία θα 
εκφωνήσει στο Στρασβούργο στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε μια επισκόπηση 
του έργου και των επιτευγμάτων της κατά το προηγούμενο έτος. Στην επισκόπηση περιγράφονται 
οι δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης επίθεσης της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας και οι προσπάθειές της για την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, καθώς 
επίσης και η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά τις άλλες πολιτικές προτεραιότητες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_
22_5427_EN.pdf 
 
Όλες οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2022 
είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα : https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_el 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις Daimler 
Truck, NextEra Energy και BlackRock 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/speech_22_5389
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_5408/MEX_22_5408_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_5408/MEX_22_5408_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5408/MEX_22_5408_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5408/MEX_22_5408_EN.pdf
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/publications/state-union-documents_el
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/publications/state-union-documents_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_22_5427_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_22_5427_EN.pdf
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_el
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_el
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Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης από την Daimler Truck AG (Γερμανία) και τις NextEra Energy Inc. («NextEra», 
ΗΠΑ) και BlackRock Financial Management Inc. («BFM», ΗΠΑ). Η κοινή επιχείρηση θα αναπτύξει, 
θα κατασκευάσει, θα χρηματοδοτήσει, θα έχει στην ιδιοκτησία της και θα εκμεταλλεύεται μια 
δημόσια διαθέσιμη υποδομή σημείων φόρτισης και εναπόθεσης, κυρίως για βαρέα ηλεκτρικά 
οχήματα, και θα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στον Καναδά και 
στις ΗΠΑ. Η Daimler Truck δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση φορτηγών και 
λεωφορείων. Η Nextera είναι εταιρεία υποδομών ηλεκτρισμού και ενέργειας. Η BFM προσφέρει 
υπηρεσίες κατάρτισης χαρτοφυλακίου, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και παροχής 
επενδυτικών συμβουλών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_
22_5427_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, 
στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10791. 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Επισήμανση των τροφίμων: το Κοινό Κέντρο Ερευνών δημοσιεύει μελέτες για την 
αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής δημοσιεύει τα αποτελέσματα τεσσάρων επιστημονικών 
μελετών σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Τα πορίσματα 
αυτών των μελετών θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις για τη χάραξη μελλοντικών πολιτικών. 
Ειδικότερα, θα συμβάλουν στην εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης της Επιτροπής για την 
αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Οι μελέτες καλύπτουν διάφορα 
θέματα: διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, επισήμανση των 
αλκοολούχων ποτών, πληροφορίες για τα τρόφιμα με άλλα μέσα εκτός της επισήμανσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής επισήμανσης, και επισήμανση της προέλευσης των 
προϊόντων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_
22_5427_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες είναι διαθέσιμες σε ειδικό δελτίο Τύπου : 
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/evidence-food-information-empowering-
consumers-make-healthy-and-sustainable-choices-2022-09-09_el 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Δήλωση επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Προστασία της Εκπαίδευσης από 
Επιθέσεις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_22_5427_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_22_5427_EN.pdf
https://priv-bx-myremote.tech.ec.europa.eu/competition/,DanaInfo=.aedBhywuwiIo5+index_en.html
https://priv-bx-myremote.tech.ec.europa.eu/competition/elojade/isef/,DanaInfo=.aedBhywuwiIo5+index.cfm
https://priv-bx-myremote.tech.ec.europa.eu/competition/elojade/isef/,DanaInfo=.aedBhywuwiIo5,SSL+case_details.cfm?proc_code=2_M_10791
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_22_5427_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_22_5427_EN.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/evidence-food-information-empowering-consumers-make-healthy-and-sustainable-choices-2022-09-09_el
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/evidence-food-information-empowering-consumers-make-healthy-and-sustainable-choices-2022-09-09_el
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/evidence-food-information-empowering-consumers-make-healthy-and-sustainable-choices-2022-09-09_el
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Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Προστασία της Εκπαίδευσης από Επιθέσεις, ο 
Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε: «Επιβεβαιώνουμε τη σταθερή και 
αταλάντευτη δέσμευσή μας να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε το δικαίωμα του κάθε 
παιδιού να μεγαλώσει σε ασφαλές περιβάλλον, να έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να 
οικοδομήσει ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό μέλλον. Η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις 
που στοχεύουν την εκπαίδευση, καθώς και τη χρήση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για στρατιωτικούς 
σκοπούς, οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 
Την τελευταία διετία, πάνω από 9.000 σπουδαστές και εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν ή 
σκοτώθηκαν σε επιθέσεις κατά της εκπαίδευσης στη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων. Το 2020 
και το 2021 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 επιθέσεις κατά εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, 
σπουδαστών και εκπαιδευτών ή περιστατικά στρατιωτικής χρήσης, αριθμός σημαντικά αυξημένος 
σε σύγκριση με τη διετία που προηγήθηκε.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_
22_5427_EN.pdf 
 
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή δήλωση. 
________________________________________________________________________________ 
 
40. Προς μια πράσινη Οικονομία: Ενεργειακή απόδοση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο 
ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022 
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το γραφείο της Διεύθυνσης ECFIN στην Αθήνα, διοργάνωσε την 
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 δημόσια συζήτηση στο  περίπτερo της Αντιπροσωπείας με θέμα: 
«Προς μια πράσινη Οικονομία: Ενεργειακή απόδοση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο ρόλος 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάσθηκαν οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι οικονομικές και 
κοινωνικές προκλήσεις της πράσινης μετάβασης και η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας στην στήριξη σχετικών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. 
________________________________________________________________________________ 

41. Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για την αυστηρότερη διεκπεραίωση των 
θεωρήσεων για Ρώσους πολίτες 

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό να υποστηρίξει τα προξενεία των 
κρατών μελών κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης βραχείας παραμονής που 
υποβάλλονται από Ρώσους πολίτες. Λαμβανομένων υπόψη των αυξημένων κινδύνων για την 
ασφάλεια που αντιμετωπίζει η ΕΕ έπειτα από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας, τα προξενεία θα πρέπει να προβαίνουν σε αυστηρή αξιολόγηση των κινδύνων για την 
ασφάλεια. Η εν λόγω αξιολόγηση θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε άρνηση χορήγησης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_22_5427_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_22_5427_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5405
https://home-affairs.ec.europa.eu/communication-providing-guidelines-visa-issuance-relation-russian-applicants_en
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θεώρησης, καθώς και σε ανάκληση υφιστάμενων έγκυρων θεωρήσεων. Οι Ρώσοι αιτούντες που 
ταξιδεύουν για μη ουσιώδεις λόγους θα έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης μια πιο χρονοβόρα και 
πιο διεξοδική διαδικασία υποβολής αιτήσεων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5430/IP_22_54
30_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη γενική 
έκδοση θεωρήσεων σε σχέση με Ρώσους αιτούντες 
Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας για 
την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει την πλήρη αναστολή της συμφωνίας με τη Ρωσία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, 6 Σεπτεμβρίου 2022 
________________________________________________________________________________ 

 

42. Η Επιτροπή στηρίζει ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών για την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης 
  
Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με πέντε ενώσεις τοπικών 
αρχών σε όλο τον κόσμο: Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), 
Commonwealth Local Governments Forum (CLGF), Platforma/Conseil Européen des Municipalités 
et Régions (CEMR), United Cities and Local Governments (UCLG), και United Cities and Local 
Governments of Africa (UCLGA). Οι συμφωνίες αυτές, οι οποίες στηρίζονται με 50 εκατ. ευρώ από 
το μέσο NDICI-Global Europe, βοηθούν τις τοπικές αρχές και τις ενώσεις τους στη χάραξη 
πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5485/MEX_
22_5485_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5395/IP_22_5
395_EN.pdf 
_______________________________________________________________________________ 
 
43. DiscoverEU: Άλλα 35.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα για νέους και νέες που θέλουν να 
ανακαλύψουν την Ευρώπη 
  
Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Άλλα 35.000 ταξιδιωτικά πάσα θα δοθούν σε νέους και νέες, για να εξερευνήσουν με το τρένο την 
Ευρώπη και τον πλούσιο πολιτισμό της. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5430/IP_22_5430_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5430/IP_22_5430_EL.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/communication-providing-guidelines-visa-issuance-relation-russian-applicants_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/09/council-adopts-full-suspension-of-visa-facilitation-with-russia/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+full+suspension+of+visa+facilitation+with+Russia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5346
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5485/MEX_22_5485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5485/MEX_22_5485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5395
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5395/IP_22_5395_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5395/IP_22_5395_EN.pdf
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Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων DiscoverEU θα δημοσιευθεί την Τρίτη 11 
Οκτωβρίου, στη 1:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, και θα είναι ανοικτή έως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στη 
1:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους και νέες από χώρες του προγράμματος Erasmus+ (μεταξύ 
αυτών και η  Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία). 
Για να κερδίσουν ένα ταξιδιωτικό πάσο, οι νέοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή 
Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και να απαντήσουν σε ένα κουίζ πέντε ερωτήσεων, καθώς και σε 
μία επιπλέον ερώτηση.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5485/MEX_
22_5485_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

44. COVID-19: η «Ομάδα Ευρώπη» έχει διαθέσει 47,7 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τους εταίρους 
της να αντιμετωπίσουν την πανδημία και τις συνέπειές της 

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2022 

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 47,7 
δισ. ευρώ για να στηρίξουν τις χώρες-εταίρους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των 
συνεπειών της, υλοποιώντας τις υποσχέσεις τους με απτά αποτελέσματα. Αυτό το ποσό ήδη 
υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική δέσμη στήριξης της «Ομάδας Ευρώπη», ύψους 20 δισ. ευρώ, 
που αποτέλεσε αντικείμενο δέσμευσης την άνοιξη του 2020, και έχει πλέον αυξηθεί σε 53,7 δισ. 
ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5431/IP_22_54
31_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της «Ομάδας Ευρώπη» 
Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ — Ενημερωτικό δελτίο 
Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την «Ομάδα Ευρώπη» — Ενημερωτικό δελτίο 
Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την «Ομάδα Ευρώπη» — Ενημερωτικό γράφημα 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Βιώσιμες μεταφορές: Η ΕΕ ενισχύει με 292 εκατ. ευρώ την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων σε 23 κράτη μέλη 
  
Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή επέλεξε 24 έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ με στόχο τη δημιουργία 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Συνολικά, θα λάβουν από την ΕΕ επιχορηγήσεις ύψους 
περίπου 292 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, 
προκειμένου να αναπτύξουν τις σχετικές υποδομές κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el
https://europa.eu/youth/home_el
https://europa.eu/youth/home_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5485/MEX_22_5485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5485/MEX_22_5485_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5431/IP_22_5431_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5431/IP_22_5431_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/80a250a3-22a2-4e63-b331-088c701cfb53_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/908def71-118e-47f2-a6e0-f3160f244c67_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/9e50bb02-1ca8-4b6b-9faa-c7a70702351f_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment_el
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5508/MEX_
22_5508_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και τον κατάλογο των έργων βλ. εδώ : 
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eur-2925-million-eu-
funding-projects-contributing-greener-mobility-2022-09-12_en 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Συνδεδεμένες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές: 5 δισ. ευρώ για βασικά έργα 
υποδομών 

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή δημοσιεύει μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», το οποίο διαθέτει 
πάνω από 5 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκά έργα υποδομών μεταφορών. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει 
έργα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), 
δηλαδή του δικτύου σιδηροδρόμων, εσωτερικών πλωτών οδών, λιμένων και χερσαίων οδών που 
συνδέει την Ευρώπη. Τα έργα θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών 
από τις μεταφορές κατά 90% έως το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
Επιλέξιμα θα είναι επίσης έργα που ενισχύουν τις λωρίδες αλληλεγγύης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5508/MEX_
22_5508_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο : https://cinea.ec.europa.eu/funding-
opportunities/calls-proposals/2022-cef-transport-call_en 
________________________________________________________________________________ 
 
47. Κατάσταση της Ένωσης το 2022 | Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, 10:00 
  
Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στις 10:00, η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα εκφωνήσει, 
ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση 
της Ένωσης.  
Στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, η Πρόεδρος της Επιτροπής θα κάνει έναν απολογισμό 
των επιτευγμάτων της χρονιάς που πέρασε, θα αναφερθεί στις πλέον πιεστικές προκλήσεις της 
εποχής μας και θα προτείνει ιδέες για το μέλλον της ΕΕ. 
Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση στην Ολομέλεια με τους ευρωβουλευτές.  
  
Για περισσότερες πληροφορίες → https://europa.eu/!9bf48c : https://state-of-the-
union.ec.europa.eu/index_el 
  
Πληροφορίες για την αναμετάδοση της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης το 2022 μπορείτε 
να βρείτε εδώ : https://greece.representation.ec.europa.eu/news/katastasi-tis-enosis-2022-14-
septembrioy-2022-1000-2022-09-13_el 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5508/MEX_22_5508_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5508/MEX_22_5508_EN.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eur-2925-million-eu-funding-projects-contributing-greener-mobility-2022-09-12_el
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eur-2925-million-eu-funding-projects-contributing-greener-mobility-2022-09-12_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eur-2925-million-eu-funding-projects-contributing-greener-mobility-2022-09-12_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://transport.ec.europa.eu/ukraine/keeping-ukrainian-goods-moving_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5508/MEX_22_5508_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5508/MEX_22_5508_EN.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-transport-call_el
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-transport-call_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-transport-call_en
https://europa.eu/!9bf48c
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_el
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_el
https://europa.eu/!6XdcCg
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/katastasi-tis-enosis-2022-14-septembrioy-2022-1000-2022-09-13_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/katastasi-tis-enosis-2022-14-septembrioy-2022-1000-2022-09-13_el
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48. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης το 2022 
 
Strasbourg, 14 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
Το πρωτότυπο κείμενο της ομιλίας είναι διαθέσιμο εδώ. 
ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΗ 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κυρία πρόεδρε, 
κυρίες και κύριοι βουλευτές, 
Ευρωπαίες και Ευρωπαίοι συμπολίτες μου, 
  
Ποτέ μέχρι σήμερα αυτό το Κοινοβούλιο δεν συζήτησε την κατάσταση της Ένωσής μας με τον 
πόλεμο να μαίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος. 
Όλοι μας θυμόμαστε εκείνο το μοιραίο πρωί στα τέλη Φεβρουαρίου. 
Οι Ευρωπαίοι σε ολόκληρη την Ένωσή μας ξύπνησαν αποτροπιασμένοι από τις εικόνες. 
Συγκλονισμένοι από το κακό που έδειξε ξανά το αδίστακτο πρόσωπό του. Στοιχειωμένοι από τον 
ήχο των σειρήνων και την απόλυτη βαρβαρότητα του πολέμου. 
Ωστόσο, από εκείνη τη στιγμή, μια ολόκληρη ήπειρος ξεσηκώθηκε επιδεικνύοντας αλληλεγγύη. 
Στα σημεία διέλευσης των συνόρων, όπου οι πρόσφυγες βρήκαν καταφύγιο. Στους δρόμους μας, 
που γέμισαν με ουκρανικές σημαίες. Στις τάξεις, όπου τα παιδιά από την Ουκρανία έκαναν νέους 
φίλους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_5493/SPE
ECH_22_5493_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

49. Τιμές ενέργειας: Η Επιτροπή προτείνει επείγουσα παρέμβαση στην αγορά για τη μείωση 
των λογαριασμών των Ευρωπαίων πολιτών 

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
Η Επιτροπή προτείνει επείγουσα παρέμβαση στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας για την 
αντιμετώπιση των πρόσφατων δραματικών αυξήσεων των τιμών. Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με 
τις επιπτώσεις μιας σοβαρής αναντιστοιχίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας, κυρίως 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_22_5493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_5493/SPEECH_22_5493_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_5493/SPEECH_22_5493_EL.pdf
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λόγω της συνεχιζόμενης εργαλειοποίησης από τη Ρωσία των ενεργειακών της πόρων. Για να 
αμβλυνθεί η αυξημένη πίεση που ασκείται στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η 
Επιτροπή κάνει τώρα ένα επόμενο βήμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού 
προτείνοντας έκτακτα μέτρα μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θα 
συμβάλουν στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, καθώς και 
μέτρα για την ανακατανομή των πλεονασματικών εσόδων του ενεργειακού τομέα στους 
τελικούς καταναλωτές. Αυτό αποτελεί συνέχεια των προηγουμένως συμφωνηθέντων μέτρων για 
την πλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων αερίου και τη μείωση της ζήτησης αερίου 
ενόψει του προσεχούς χειμώνα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5489/IP_22_54
89_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με επείγουσα παρέμβαση για την αντιμετώπιση 
των υψηλών τιμών ενέργειας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Σημείωμα 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης το 2022  
Εναρκτήριες παρατηρήσεις του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Timmermans και της επιτρόπου κ. 
Simson [θα είναι διαθέσιμες αργότερα] 
________________________________________________________________________________ 

50. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 
των υψηλών τιμών ενέργειας 

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
1. Γιατί η Επιτροπή αποφάσισε να παρέμβει τώρα στην αγορά;  
Οι τιμές του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2021 και 
εκτοξεύτηκαν ξανά σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα το 2022, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία. Οι ιλιγγιώδεις αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη 
συνδέονται άρρηκτα με την υψηλή τιμή του αερίου, η οποία αυξάνει την τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας λόγω του ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με αέριο όσον αφορά την κάλυψη της ζήτησης και τον καθορισμό των τιμών. Οι 
τιμές άρχισαν να αυξάνονται το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν η παγκόσμια οικονομία ανέκαμψε 
μετά τη χαλάρωση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω της COVID-19. Στη συνέχεια, η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η οπλοποίηση, εκ μέρους της Ρωσίας, του εφοδιασμού με 
αέριο επιδείνωσαν την κατάσταση αυτή, καθώς οι λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50 % σε ετήσια βάση από τον Ιούλιο του 2021. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4080
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_4725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5489/IP_22_5489_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5489/IP_22_5489_EL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/proposal-council-regulation-emergency-intervention-address-high-energy-prices_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-council-regulation-emergency-intervention-address-high-energy-prices_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5490
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_5491
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_22_5493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5521
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5521
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5490/QAN
DA_22_5490_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 

51. Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής 
εργασίας στην αγορά της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
Η Επιτροπή πρότεινε την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην αγορά της 
ΕΕ. Η πρόταση καλύπτει όλα τα προϊόντα, και συγκεκριμένα εκείνα που παράγονται στην ΕΕ για 
εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγές, καθώς και τα εισαγόμενα εμπορεύματα, χωρίς να στοχεύει 
συγκεκριμένες εταιρείες ή κλάδους παραγωγής. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι 
σημαντική διότι εκτιμάται ότι 27,6 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται σε καταναγκαστική 
εργασία, σε πολλούς κλάδους και σε όλες τις ηπείρους. Το μεγαλύτερο μέρος της 
καταναγκαστικής εργασίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ιδιωτικής οικονομίας, ενώ ένα 
ποσοστό επιβάλλεται από τα κράτη. Η πρόταση βασίζεται σε διεθνώς συμφωνηθέντες ορισμούς 
και πρότυπα, και υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας με παγκόσμιους εταίρους. Οι 
εθνικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν από την αγορά της ΕΕ προϊόντα 
καταναγκαστικής εργασίας, κατόπιν έρευνας. Οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ θα εντοπίζουν και θα 
σταματούν τα προϊόντα καταναγκαστικής εργασίας στα σύνορα της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5415/IP_22_54
15_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόταση κανονισμού για την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην 
ενωσιακή αγορά 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Δημιουργική Ευρώπη: η Επιτροπή στηρίζει τους Ουκρανούς καλλιτέχνες 
  
Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή προκηρύσσει μια ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ουκρανία στο 
πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της «Δημιουργικής Ευρώπης» για το 2023. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5490/QANDA_22_5490_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5490/QANDA_22_5490_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5489
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_5491
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5415/IP_22_5415_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5415/IP_22_5415_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_5425
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/785da6ff-abe3-43f7-a693-1185c96e930e_en
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/about-the-creative-europe-programme
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Συνολικά 5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη Ουκρανών καλλιτεχνών και ουκρανικών 
πολιτιστικών οργανισμών στη χώρα τους ή σε οποιαδήποτε χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη», καθώς και για την προετοιμασία της μεταπολεμικής ανάκαμψης του 
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ουκρανίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5526/MEX_
22_5526_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδική πρόσκληση είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-commission-publishes-special-call-to-support-
ukrainian-artists 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί άλλα 12 δισ. ευρώ για την ανάκαμψη της Ευρώπης 
  
Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ομόλογα ύψους 12 δισ. ευρώ μέσω συναλλαγής δύο δόσεων στο 
πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU. Πρόκειται για τη δωδέκατη κοινοπρακτική 
συναλλαγή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του NextGenerationEU και την έβδομη εντός του 
2022. Η συναλλαγή αφορούσε ένα νέο πενταετές ομόλογο ύψους 7 δισ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 
4 Οκτωβρίου 2027, και ένα νέο 30ετές ομόλογο ύψους 5 δισ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 4 
Οκτωβρίου 2052. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η ζήτηση των επενδυτών παρέμεινε ισχυρή με 
συνολικές προσφορές ύψους άνω των 114 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί 
πάνω από εννέα φορές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5526/MEX_
22_5526_EN.pdf 

Για περισσότερα στοιχεία βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5499/IP_22_5
499_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

54. Η κατάσταση της Ένωσης: Νέοι κανόνες κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για ασφαλέστερα 
προϊόντα υλισμικού και λογισμικού 

Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μια νέα πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα με σκοπό την 
προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων από προϊόντα με ανεπαρκή χαρακτηριστικά 
ασφάλειας. Μια πρώτη στο είδος της νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ θεσπίζει υποχρεωτικές 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5526/MEX_22_5526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5526/MEX_22_5526_EN.pdf
https://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-commission-publishes-special-call-to-support-ukrainian-artists
https://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-commission-publishes-special-call-to-support-ukrainian-artists
https://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-commission-publishes-special-call-to-support-ukrainian-artists
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5526/MEX_22_5526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5526/MEX_22_5526_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5499/IP_22_5499_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5499/IP_22_5499_EN.pdf
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απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για προϊόντα με ψηφιακά στοιχεία, καθ' όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. 

Η πράξη, που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Σεπτέμβριο του 
2021 στην ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στηρίζεται στη στρατηγική 
κυβερνοασφάλειας της ΕΕ του 2020, και στη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας του 
2020, θα διασφαλίσει ότι τα ψηφιακά προϊόντα, όπως τα ασύρματα και ενσύρματα προϊόντα και 
το λογισμικό, θα είναι ασφαλέστερα για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ: εκτός από την 
αύξηση της ευθύνης των κατασκευαστών, με την επιβολή της υποχρέωσης παροχής υποστήριξης 
για ζητήματα ασφάλειας και έκδοσης ενημερώσεων του λογισμικού για την αντιμετώπιση 
προσδιορισμένων τρωτών σημείων, η πράξη θα επιτρέψει στους καταναλωτές να έχουν επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά με την κυβερνοασφάλεια των προϊόντων που αγοράζουν και 
χρησιμοποιούν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5374/IP_22_53
74_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πράξη της ΕΕ για την κυβερνοανθεκτικότητα 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πράξη της ΕΕ για την κυβερνοανθεκτικότητα 
Πρόταση πράξης για την κυβερνοανθεκτικότητα 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη νέα στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ   
Ενημερωτικό δελτίο για την πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία NIS2) 
Ενημερωτικό δελτίο για την κυβερνοασφάλεια: εξωτερική δράση της ΕΕ 
Ερωτήσεις και απαντήσεις:  Νέα στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ και νέοι κανόνες για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη 
την Ένωση (οδηγία NIS 2) 
Πρόταση οδηγίας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
________________________________________________________________________________ 

55. Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ομάδα συμμετοχής των νέων για 
την προώθηση της δημοκρατίας παγκοσμίως 

Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2022 

Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την ομάδα συμμετοχής των νέων στην πολιτική και στα κοινά 
ώστε να στηρίξει τους νέους ανθρώπους στην προώθηση της δημοκρατίας σε τοπικό και 
παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας από τους επικεφαλής της ομάδας, μαζί με 
τις κυβερνήσεις του Νεπάλ και της Γκάνας, την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τη Δημοκρατία, τον 
οργανισμό AfricTivistes και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων για τη Δημοκρατία. Η εγκαινίαση 
πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, του USAID, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημίων και ομάδων 
προβληματισμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/policies/cybersecurity-strategy
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/policies/cybersecurity-strategy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0605&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5374/IP_22_5374_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5374/IP_22_5374_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_5375
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/756779
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/policies/cyber-resilience-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/337
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90593/cybersecurity-eu-external-action_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/eu-cybersecurity-strategy-digital-decade-questions-and-answers
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-directive-measures-high-common-level-cybersecurity-across-union
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_com-2020-829_en.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5455/IP_22_54
55_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νέοι – Διεθνείς συμπράξεις 
Δημοκρατία – Διεθνείς συμπράξεις   
Ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο: η ΕΕ δρομολογεί 
σχέδιο ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την προώθηση των οικουμενικών αξιών 
Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας: Κοινή δήλωση του ύπατου εκπροσώπου / αντιπροέδρου κ. 
Μπορέλ και της αντιπροέδρου κ. Σούιτσα 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας: Κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου 
Μπορέλ και της Αντιπροέδρου Σούιτσα 
 
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Δημοκρατίας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. 
Τζουζέπ Μπορέλ και η Αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας κ. Ντούμπραβκα 
Σούιτσα, εξέδωσαν κοινή δήλωση: «Τα γεγονότα του τελευταίου έτους μας υπενθυμίζουν τις 
απειλές που αντιμετωπίζει η δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της 
ευρωπαϊκής ηπείρου. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν πέραν κάθε αμφιβολίας την ισχυρή πίστη των 
πολιτών μας στις αξίες και τα ιδανικά στα οποία βασίζονται οι δημοκρατικές κοινωνίες. 
Ξεκινώντας έναν βάναυσο πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος Πούτιν εξαπέλυσε μια 
αδικαιολόγητη επίθεση κατά μιας ελεύθερης και κυρίαρχης δημοκρατικής ευρωπαϊκής χώρας και 
επιτίθεται βίαια κατά της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_
22_5542_EN.pdf 
 
Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5545/
STATEMENT_22_5545_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή, αρχίζει να εκταμιεύει 
πακέτο ύψους 1,59 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας 
  
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκταμίευσε τις πρώτες δόσεις του πακέτου έκτακτων 
μέτρων αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, ύψους 1,59 δισ. ευρώ, το οποίο υποστηρίζεται από 
εγγύηση της ΕΕ και αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πακέτο 
εγκρίθηκε στις 25 Ιουλίου (περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο). Αυτή η 
πρώτη εκταμίευση ύψους 500 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει την ουκρανική κυβέρνηση να καλύψει 
βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες προτεραιότητας, εξασφαλίζοντας την επείγουσα 
επισκευή δρόμων, γεφυρών και σιδηροδρομικών υποδομών που έχουν υποστεί ζημίες. Θα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5455/IP_22_5455_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5455/IP_22_5455_EL.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/youth_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/peace-and-governance/democracy_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/strengthening-human-rights-and-democracy-world-eu-launches-eu15-billion-plan-promote-universal-2021-12-09_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/strengthening-human-rights-and-democracy-world-eu-launches-eu15-billion-plan-promote-universal-2021-12-09_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_5545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_5545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_22_5542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_22_5542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_5545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5545/STATEMENT_22_5545_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5545/STATEMENT_22_5545_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4705
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στηρίξει επίσης τις στρατηγικές κρατικές επιχειρήσεις, όπως τον ουκρανικό οργανισμό για το 
οδικό δίκτυο Ukravtodor και την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsya.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_
22_5542_EN.pdf 
 
Σχετικό δελτίο Τύπου έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4705/IP_22_4
705_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Αλιεία: Τέλος στην αλιεία με τράτες βυθού σε προστατευόμενα οικοσυστήματα βαθέων 
υδάτων του Ατλαντικού 
  
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Στο πλαίσιο των φιλόδοξων στόχων της για την προστασία της φύσης και την αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα, η Επιτροπή έλαβε μέτρα για την απαγόρευση της πρόσβασης όλων των 
εργαλείων βυθού σε 87 ευαίσθητες περιοχές στα κοινοτικά ύδατα του Βορειοανατολικού 
Ατλαντικού. Με βάση τον κανονισμό για την πρόσβαση στην αλιεία βαθέων υδάτων και τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας 
(ICES), ο νέος κανονισμός προστατεύει 57 ευάλωτα οικοσυστήματα βαθέων υδάτων, ενώ 
παράλληλα στόχος του είναι διαταράξει στο ελάχιστο δυνατό τις αλιευτικές δραστηριότητες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_
22_5542_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο : https://oceans-
and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/deep-sea-fisheries_en 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Κυκλική οικονομία: νέοι κανόνες για χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες 
τροφίμων 
 
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των υλικών και αντικειμένων από 
ανακυκλωμένο πλαστικό, τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ο εν λόγω 
κανονισμός θα προβλέπει σαφείς κανόνες για την ασφαλή χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού 
στις συσκευασίες τροφίμων στην ΕΕ. Θα συμβάλει στην αύξηση της συνολικής βιωσιμότητας του 
συστήματος τροφίμων και στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης για την κυκλική 
οικονομία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_
22_5542_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_22_5542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_22_5542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4705
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4705/IP_22_4705_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4705/IP_22_4705_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_el
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2336
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_22_5542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_22_5542_EN.pdf
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/deep-sea-fisheries_el
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/deep-sea-fisheries_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/deep-sea-fisheries_en
https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling_en
https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_22_5542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5542/MEX_22_5542_EN.pdf
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60. Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: η Επιτροπή προτείνει 
κανόνες για την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην 
ΕΕ 

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, ένα νέο σύνολο κανόνων για την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας 
των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ. Ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
διασφαλίσεις κατά των πολιτικών παρεμβάσεων στις συντακτικές αποφάσεις και κατά της 
παρακολούθησης. Δίνει έμφαση στην ανεξαρτησία και στη σταθερή χρηματοδότηση των 
δημόσιων μέσων ενημέρωσης, καθώς και στη διαφάνεια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των μέσων ενημέρωσης και την κατανομή της κρατικής διαφήμισης. Καθορίζει επίσης μέτρα για 
την προστασία της ανεξαρτησίας των εκδοτών και την γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τέλος, η πράξη εξετάζει, επίσης το ζήτημα της συγκέντρωσης μέσων ενημέρωσης 
και προβλέπει τη σύσταση ενός νέου, ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα 
αποτελείται από τις εθνικές αρχές μέσων ενημέρωσης. Η Επιτροπή εξέδωσε, επίσης, 
συμπληρωματική σύσταση για την ενθάρρυνση των εσωτερικών διασφαλίσεων όσον αφορά τη 
συντακτική ανεξαρτησία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5504/IP_22_55
04_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
Πρόταση και σύσταση για την Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - εκτίμηση επιπτώσεων 
Βίντεο της αντιπροέδρου Γιούροβα σχετικά με την πράξη για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης 
________________________________________________________________________________ 

61. Η ΕΕ στην 77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Η αντιπροσωπεία της ΕΕ 
υπερασπίζεται την τάξη που βασίζεται σε κανόνες 

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2022 

Αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραστεί στην 77η σύνοδο της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Η πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Φρανς 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5504/IP_22_5504_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5504/IP_22_5504_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5505
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5505
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/european-media-freedom-act_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_5507
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11182
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11181
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-227023
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-227023
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Τίμερμανς, ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος κ. Ζοσέπ Μπορέλ και οι Επίτροποι κ. Γιάνες 
Λέναρτσιτς και κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν θα φιλοξενήσουν και θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και 
συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, και θα πραγματοποιήσουν σειρά διμερών 
συναντήσεων υψηλού επιπέδου στη Νέα Υόρκη καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5551/IP_22_55
51_EL.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προτεραιότητες της ΕΕ θα βρείτε εδώ. 
Συλλογικά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συνολικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του 
συστήματος του ΟΗΕ, παρέχοντας σχεδόν το ένα τέταρτο του τακτικού προϋπολογισμού του ΟΗΕ. 
Υλικό για τον Τύπο και οπτικοακουστικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στους 
ιστοτόπους ΕΥΕΔ, Europa και Consilium. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Η ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη 
Ενημερωτικό δελτίο: ΕΕ – ΟΗΕ: Μια εταιρική σχέση που παράγει αποτελέσματα 
H ΕΕ και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την καλύτερη προστασία των 
επιβατών 
  
Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει τις απόψεις του κοινού με στόχο την ενοποίηση και την 
απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών, αντλώντας διδάγματα από 
την πανδημία του κορονοϊού και καθιστώντας την πιο κατάλληλη για μελλοντικές κρίσεις. Ενώ οι 
ισχύοντες νόμοι προστατεύουν τους επιβάτες σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά το ταξίδι τους, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, όπως οι πρακτικές 
λεπτομέρειες της εφαρμογής των κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών, καθώς και τα 
προβλήματα που οφείλονται σε καθυστερήσεις ή ματαιώσεις πτήσεων σε διάφορα κράτη της ΕΕ 
το καλοκαίρι του 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_
22_5588_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
63. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου 

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Κατόπιν ψηφοφορίας στην ολομέλεια, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη 
σημαντική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, το 
οποίο γιορτάζει τα δύο του χρόνια. Μάλιστα, η έκθεση του Κοινοβουλίου ζητεί αυξημένη 
χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία. Στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-2024, η Επιτροπή προτίθεται να αυξήσει σημαντικά τη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5551/IP_22_5551_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5551/IP_22_5551_EL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/07/18/eu-priorities-at-the-77th-united-nations-general-assembly-council-approves-conclusions/
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/el/home/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9875/how-does-eu-work-united-nations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50880/eu%E2%80%93un-partnership-delivers_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13290-%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_22_5588_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_22_5588_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0213_EL.html
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en%20?
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en%20?
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χρηματοδότηση για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό άνω των 
100 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_
22_5588_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους επισκεφτείτε τη 
σχετική ιστοσελίδα : https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας: καλύτερες συνδέσεις για βιώσιμη αστική 
κινητικότητα 

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Περίπου 3.000 πόλεις συμμετέχουν στη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία 
αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει ως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι 
σημαντικό ο καθένας μας να στραφεί στην ενεργό κινητικότητα, στις δημόσιες συγκοινωνίες και 
σε άλλες καθαρές και έξυπνες λύσεις μεταφορών. Αυτές οι συνειδητές επιλογές μειώνουν την 
κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων, εξοικονομούν χρήματα και προωθούν έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_
22_5588_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
65. Κοινή δήλωση των υπουργών Εμπορίου και Εργασίας ΗΠΑ, Ιαπωνίας και ΕΕ σχετικά με τις 
εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την καταναγκαστική εργασία 
  

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2022 
  

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Εμπορίου, και ο κ. Νικολά 
Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, μαζί με την πρέσβη Κ. Katherine Tai, 
Εκπρόσωπο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Marty Walsh, Υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ, 
ο κ. Nishimura Yasutoshi, Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας και ο κ. 
Kato Katsunobu, Υπουργός Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας της Ιαπωνίας, εξέδωσαν κοινή δήλωση. 
Τα μέρη εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την παγκόσμια κατάσταση όσον αφορά την 
καταναγκαστική εργασία και τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με 
την καταναγκαστική εργασία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα. Εκτιμάται ότι 28 εκατομμύρια 
άτομα εργάζονται σε συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας και ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά 
3 εκατομμύρια από το 2016. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_
22_5588_EN.pdf 
 

Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ : https://policy.trade.ec.europa.eu/news/trilateral-joint-
statement-trade-and-labour-ministers-us-japan-and-eu-international-labour-2022-09-15_en 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_22_5588_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_22_5588_EN.pdf
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
http://www.mobilityweek.eu/2020-participants
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_22_5588_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_22_5588_EN.pdf
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/trilateral-joint-statement-trade-and-labour-ministers-us-japan-and-eu-international-labour-2022-09-15_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_22_5588_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5588/MEX_22_5588_EN.pdf
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/trilateral-joint-statement-trade-and-labour-ministers-us-japan-and-eu-international-labour-2022-09-15_el
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/trilateral-joint-statement-trade-and-labour-ministers-us-japan-and-eu-international-labour-2022-09-15_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/trilateral-joint-statement-trade-and-labour-ministers-us-japan-and-eu-international-labour-2022-09-15_en
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66. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
Στόχος της ευρωπαϊκής πράξης για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι η προστασία της 
πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην ενιαία αγορά της ΕΕ, όπου αυτά 
να μπορούν να λειτουργούν ευκολότερα σε διασυνοριακό επίπεδο χωρίς αδικαιολόγητες 
παρεμβάσεις. 
Η πράξη θα συμπληρώσει υφιστάμενα μέτρα στην αγορά οπτικοακουστικών μέσων, 
καθορίζοντας σαφείς κανόνες και διασφαλίσεις που θα εγγυώνται μεγαλύτερη ανεξαρτησία, 
διαφάνεια και συνεργασία μεταξύ των φορέων της αγοράς μέσων ενημέρωσης και που, κατά 
συνέπεια, θα προωθούν την οικονομική τους ανάπτυξη διασυνοριακά. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5505/QAN
DA_22_5505_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο: Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
Πρόταση και σύσταση για την ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: εκτίμηση επιπτώσεων 
Βίντεο της αντιπροέδρου κ. Γιούροβα σχετικά με την πράξη για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης 
________________________________________________________________________________ 

67. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
1. Γιατί είναι αναγκαίο ένα μέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά; 
Οι πρόσφατες κρίσεις, όπως η πανδημία COVID-19, κατέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο τέτοια 
γεγονότα μπορούν να διαταράξουν την ενιαία αγορά, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι 
επιχειρήσεις και η ευρωπαϊκή οικονομία βασίζονται στην ομαλή λειτουργία της. Χάρη στην 
ευρωπαϊκή ενότητα και αλληλεγγύη, η ΕΕ μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις και να 
αντεπεξέλθει επιτυχώς. Ωστόσο, οι κρίσεις αυτές τόνισαν και την ανάγκη για καλύτερη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5505/QANDA_22_5505_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5505/QANDA_22_5505_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_5507
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/european-media-freedom-act_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/757389
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/757391
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-227023
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-227023


09  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 - 42 

προετοιμασία της Ευρώπης έναντι πιθανών μελλοντικών κρίσεων, ιδίως αν συνυπολογιστούν οι 
συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των συνακόλουθων φυσικών 
καταστροφών, καθώς και οι παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές αστάθειες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5444/QAN
DA_22_5444_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

68. Θωράκιση της ενιαίας αγοράς έναντι της κρίσης: εφοδιασμός της Ευρώπης με μια άρτια 
εργαλειοθήκη για την προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας 
αναγκαίων εμπορευμάτων και υπηρεσιών 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
 
Η Επιτροπή παρουσιάζει το νέο μέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά. Σκοπός του 
πλαισίου διακυβέρνησης κρίσεων αποσκοπεί στο να διατηρηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων και η διαθεσιμότητα απαραίτητων εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών σε περίπτωση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προς όφελος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενώ αποδείχθηκε ότι η ενιαία αγορά αποτελεί 
το καλύτερο πλεονέκτημά μας στη διαχείριση κρίσεων, η πανδημία COVID-19 ανέδειξε 
διαρθρωτικές ελλείψεις που εμποδίζουν την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με συντονισμένο τρόπο. Τα μονομερή μέτρα 
προκάλεσαν κατακερματισμό, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κρίση και να επηρεαστούν ιδίως 
οι ΜΜΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5443/IP_22_54
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Βίντεο για το μέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά 
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέσου έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση του εφοδιασμού και της 
διαθεσιμότητας αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων εμπορευμάτων στο πλαίσιο 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/424, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/426, του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1009 
Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/14/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 
2013/29/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5444/QANDA_22_5444_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5444/QANDA_22_5444_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5443/IP_22_5443_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5443/IP_22_5443_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_5444
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_5445
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-220965
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/d1d0b38a-cec8-479d-be70-1ffae7e227a5_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/c357af99-449a-4f2e-bc20-ca36e8dbb6a5_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/ed80dab1-a750-4ce6-a08b-dd88528e8dbe_en
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2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ και 2014/68/ΕΕ και για τη θέσπιση διαδικασιών έκτακτης 
ανάγκης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την έγκριση κοινών προδιαγραφών και την 
εποπτεία της αγοράς στο πλαίσιο κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά 
________________________________________________________________________________ 

69. Το νέο Ευρωβαρόμετρο για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση δείχνει ότι το 49 % των 
Ευρωπαίων αθλείται 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει το πέμπτο Ευρωβαρόμετρο που είναι αφιερωμένο στον 
αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Η έρευνα δείχνει ότι το 38 % των Ευρωπαίων ασχολείται με 
κάποιο άθλημα ή κάνει γυμναστική τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 17 % αθλείται 
λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα. Επί του παρόντος, οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό έως και 
45 %, δεν κάνουν ποτέ γυμναστική ούτε συμμετέχουν σε σωματική άσκηση. Μολονότι τα στοιχεία 
αυτά μαρτυρούν μια σταθεροποίηση σε σύγκριση με το Ευρωβαρόμετρο του 2017, είναι σαφές 
ότι η συνεχής προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης εξακολουθεί να είναι 
απολύτως αναγκαία. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
οι μισοί Ευρωπαίοι μείωσαν τη σωματική τους άσκηση ή τη σταμάτησαν εντελώς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5573/IP_22_55
73_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωβαρόμετρο 525 — Αθλητισμός και σωματική άσκηση 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού | Sport (europa.eu) 
Πρωτοβουλία HealthyLifestyle4All | Sport (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 

70. Συμβολή της «Ομάδας Ευρώπη» στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τον 
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης 

New York, 19 Σεπτεμβρίου 2022  

•  Το όραμα για ένα ειρηνικό και βιώσιμο μέλλον αρχίζει με την εκπαίδευση ως θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα και ως δημόσιο αγαθό. Η δωρεάν, καθολική, ισότιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση για όλους αποτελεί προϋπόθεση για να εξοπλιστούν οι νέες 
γενιές με τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής 
μας: απειλές κατά της ειρήνης και της δημοκρατίας, φτώχεια, αυξανόμενες ανισότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγειονομικής ασφάλειας, της ψηφιακής 
επανάστασης και των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Η ποιοτική εκπαίδευση για όλους 
είναι καίριας σημασίας για την προσωπική, πολιτική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων και 
βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής προόδου και κάθε στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας του 2030. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5592/IP_22_55
92_EL.pdf 

https://europa.eu/!NGX8Yh
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5573/IP_22_5573_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5573/IP_22_5573_EL.pdf
https://europa.eu/!NGX8Yh
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/european-week-of-sport
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5592/IP_22_5592_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5592/IP_22_5592_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Μετασχηματίζοντας την εκπαίδευση — ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 
71. Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, σε επίσημη επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του 
Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, επισκέπτεται την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στα πλαίσια της 
επίσκεψης ο Αντιπρόεδρος θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με δημόσιους, κοινωνικούς 
και επιχειρηματικούς φορείς για θέματα του χαρτοφυλακίου του. Επιπλέον θα επισκεφτεί 
εμβληματικές τοποθεσίες της Περιφέρειας, καθώς και έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.  
________________________________________________________________________________ 
 
72. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο μέτρα βάσει του κανονισμού 
για την αιρεσιμότητα 
 
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο μέτρα προστασίας του προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο του κανονισμού για την αιρεσιμότητα. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η προστασία του 
προϋπολογισμού και των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από παραβιάσεις των αρχών του 
κράτους δικαίου στην Ουγγαρία.  
  
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5623/IP_22_5
623_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Νικητές του διαγωνισμού της ΕΕ για νεαρούς επιστήμονες 2022 και του πρώτου EU 
TalentOn 
  
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Οι νικητές του 33ου διαγωνισμού της ΕΕ για νεαρούς επιστήμονες (EUCYS) και του πρώτου EU 
TalentOn ανακοινώθηκαν στο Λάιντεν της Ολλανδίας το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου. Το Λάιντεν 
είναι επίσης η Ευρωπαϊκή Πόλη Επιστήμης 2022. Τα έργα που κέρδισαν το πρώτο βραβείο του 
EUCYS θα λάβουν 7.000 ευρώ έκαστο, προέρχονται από τη Δανία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία και 
την Αυστρία και καλύπτουν επιστημονικούς κλάδους όπως τα μαθηματικά, η χημεία, η βιολογία 
και η μηχανική. Οι νικήτριες ομάδες του EU TalentOn, οι οποίες έλαβαν 8.000 ευρώ έκαστη, 
ανακάλυψαν επιστημονικές λύσεις σε κοινωνικές προκλήσεις που συνδέονται με τις πέντε 
αποστολές της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5647/MEX_
22_5647_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-09/GG-education-summit-factsheet_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5623/IP_22_5623_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5623/IP_22_5623_EN.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/eucys_el
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/eu-talenton_el
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/eu-talenton_el
https://leiden2022.nl/en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_el
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5647/MEX_22_5647_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5647/MEX_22_5647_EN.pdf
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74. Το πρόγραμμα Erasmus γίνεται 35 ετών και το γιορτάζει 
  
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Επ' ευκαιρία της 35ης επετείου του προγράμματος Erasmus+, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ θα συναντήσουν 35 άτομα που έχουν 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα, καθώς και εκπροσώπους της ιδρυτικής ομάδας του, σε εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου. 

Η εκδήλωση θα τιμήσει τα επιτεύγματα του προγράμματος, στο οποίο έχουν συμμετάσχει 13 
εκατομμύρια άτομα από το 1987 που θεσπίστηκε ως σήμερα. Το Erasmus+ έχει αλλάξει 
σημαντικά με την πάροδο των ετών, συνεχώς εκσυγχρονίζεται, διευρύνεται και έχει επεκταθεί και 
σε άλλες χώρες. Ενώ ξεκίνησε με μόλις 3.000 σπουδαστές, σήμερα το πρόγραμμα προσφέρει 
ευκαιρίες συνεργασίας και κινητικότητας στη σχολική εκπαίδευση για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και έργα για μαθητευόμενους, νέους, εργαζομένους στον 
τομέα της νεολαίας, αλλά και —από το 2023— προπονητές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5647/MEX_
22_5647_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5648/IP_22_5
648_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
75. UNGA77: Ξεκινούν οι συναντήσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Νέα Υόρκη 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Ξεκίνησε μια εβδομάδα συναντήσεων και εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου για την αντιπροσωπεία 
της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Χθες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / 
Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. 
Αντόνιο Γκουτέρες και τον νεοδιορισθέντα Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, κ. Φόλκερ Τουρκ. Η Επίτροπος κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν θα εκπροσωπήσει 
την ΕΕ στη σύνοδο κορυφής για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την οποία συγκάλεσε ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς θα εκφωνήσει 
κεντρική ομιλία στη συζήτηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με θέμα «Επιτάχυνση της 
κλιματικής δράσης μέσω της φιλανθρωπίας και της συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα», 
ενώ θα συμμετάσχει σε συζητήσεις για την «Επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών» και την 
κλιματική ανθεκτικότητα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Clinton Global Initiative.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5647/MEX_
22_5647_EN.pdf 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερήσιες διατάξεις του κάθε 
εκπροσώπου της ΕΕ στις ιστοσελίδες τους.  
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5647/MEX_22_5647_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5647/MEX_22_5647_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_5648
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5648/IP_22_5648_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5648/IP_22_5648_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5647/MEX_22_5647_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5647/MEX_22_5647_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019_en
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76. To δίκτυο EUNIC στην Αθήνα σε συνεργασία με το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμούν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών με μια γιορτή για την 
ειρήνη 
 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022, 10.00 - 14.00 
Προαύλιο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων 
Πάρκο Ελευθερίας, πλησίον σταθμού μετρό Μεγάρου Μουσικής  
Γιορτάστε μαζί μας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2022 στο Πάρκο Ελευθερίας!  
Για 10η συνεχή χρονιά τα Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα και οι Πρεσβείες 13 Ευρωπαϊκών 
χωρών - μελών  του δικτύου Μορφωτικών Ινστιτούτων Ευρωπαϊκής Ένωσης / European Union 
National Institutes for Culture EUNIC Αθήνας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) και το Athens Culture 
Net 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. 
  

Συντονισμός εκδήλωσης: British Council  
Περισσότερες πληροφορίες: Βικτωρία Κυριάκη, victoria.kyriaki@britishcouncil.gr, 210 3692 337 
 ________________________________________________________________________________ 

77. 35 χρόνια πρόγραμμα Erasmus 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 

Για τον εορτασμό της 35ης επετείου του εμβληματικού προγράμματος Erasmus+, ο αντιπρόεδρος 
κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και η επίτροπος κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ θα συναντήσουν την Τρίτη, 20 
Σεπτεμβρίου 2022, 35 νυν και πρώην συμμετέχοντες στο Erasmus+, καθώς και εκπροσώπους της 
ιδρυτικής ομάδας του προγράμματος. Η εκδήλωση θα τιμήσει τα επιτεύγματα του 
προγράμματος, στο οποίο έχουν συμμετάσχει 13 εκατομμύρια άτομα από την ίδρυσή του το 
1987. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5648/IP_22_56
48_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόγραμμα Erasmus+ 
35η επέτειος 
Ενημερωτικό δελτίο Erasmus+ 
DiscoverEU Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας (europa.eu) 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 
________________________________________________________________________________ 

78. Τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ προστατεύουν πάνω από 460.000 ευρωπαϊκές θέσεις 
εργασίας 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2022 

mailto:victoria.kyriaki@britishcouncil.gr
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-35-years-35-experiences
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5648/IP_22_5648_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5648/IP_22_5648_EL.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-35-years-35-experiences
file:///C:/Users/rubinel/Downloads/erasmus+%202021-2027-NC0221132ENN.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://europa.eu/youth/year-of-youth_el


09  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 - 47 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τις δραστηριότητες εμπορικής 
άμυνας της ΕΕ το 2021. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 2021 τα εμπορικά μέτρα της 
ΕΕ προστάτευσαν άμεσα 462.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ σε βασικούς μεταποιητικούς τομείς 
της ΕΕ, όπως το αλουμίνιο, ο χάλυβας, τα κεραμευτικά προϊόντα και η πράσινη τεχνολογία. Αυτό 
δείχνει ότι τα ενωσιακά μέτρα είναι αποτελεσματικά για την προστασία των ενωσιακών 
παραγωγών από αθέμιτες διεθνείς εμπορικές πρακτικές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5572/IP_22_55
72_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσια έκθεση του 2021 για τα μέτρα εμπορικής άμυνας 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 2021 
Η πολιτική εμπορικής άμυνας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: νέα προσέγγιση της ΕΕ για την ανίχνευση του καρκίνου — 
περισσότερος και καλύτερος προσυμπτωματικός έλεγχος 
 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου που θα 
προταθεί κατ' εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, η 
Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση που θα στηρίξει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
διάδοση της υιοθέτησης του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου. Με επίκεντρο την 
ανίχνευση των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο, στόχος της προτεινόμενης σύστασης είναι να αυξηθεί 
ο αριθμός των προσυμπτωματικών ελέγχων ώστε να καλύπτουν περισσότερες ομάδες-στόχους 
και περισσότερα είδη καρκίνου. 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5562/IP_22_55
62_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της πρόληψης μέσω της έγκαιρης 
ανίχνευσης: Νέα προσέγγιση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
Παράρτημα της πρότασης 
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πρόταση 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου — νέα προσέγγιση 
για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου — πού βρισκόμαστε 
τώρα; 
Βίντεο για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
Ενημερωτικά δελτία του ΚΚερ 
Έκθεση: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου στην ΕΕ 
Η πολιτική της ΕΕ για τον καρκίνο 
Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο 
@EU_Health 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5572/IP_22_5572_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5572/IP_22_5572_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM:2022:470:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat:SWD_2022_0294_FIN
https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el
https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new-approach_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5562/IP_22_5562_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5562/IP_22_5562_EL.pdf
https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new-approach_el
https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new-approach_el
https://health.ec.europa.eu/publications/annex-proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new_el
https://health.ec.europa.eu/publications/stakeholder-consultation-proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5584
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_5586
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_5586
https://health.ec.europa.eu/publications/eu-cancer-plan-where-are-we-now_el
https://health.ec.europa.eu/publications/eu-cancer-plan-where-are-we-now_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-228951
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/factsheets.php
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/519a9bf4-9f5b-11ec-83e1-01aa75ed71a1
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/cancer_el
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
https://twitter.com/eu_health
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80. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέα προσέγγιση της ΕΕ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του 
καρκίνου 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Πώς εντάσσεται αυτή η νέα προσέγγιση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου; 
Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί βασικό πυλώνα μιας ισχυρής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Συμβάλλει στη δημιουργία μιας ασφαλέστερης, ανθεκτικότερης και 
καλύτερα προετοιμασμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα της ΕΕ για τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου είναι μία από τις δέκα εμβληματικές πρωτοβουλίες, οι 
οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αναστρέψουν την κατάσταση για την καταπολέμηση του 
καρκίνου. Όσο νωρίτερα διαγιγνώσκεται ο καρκίνος, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες 
επιτυχούς και απλής θεραπείας. Κατ' επέκταση, η έγκαιρη διάγνωση μέσω προσυμπτωματικού 
πληθυσμιακού ελέγχου προσφέρει τις καλύτερες πιθανότητες για την καταπολέμηση του 
καρκίνου και τη διάσωση ζωών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5584/QAN
DA_22_5584_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση της πρόληψης μέσω της έγκαιρης 
διάγνωσης: Νέα προσέγγιση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
Παράρτημα της πρότασης 
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πρόταση 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου – νέα προσέγγιση 
για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου – πού βρισκόμαστε 
σήμερα; 
Βίντεο σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
Ενημερωτικά δελτία του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) 
Έκθεση: Προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου στην ΕΕ 
Η πολιτική της ΕΕ για τον καρκίνο 
@EU_Health 
________________________________________________________________________________ 
 
81. UNGA77: Μετατρέποντας τις δυσκολίες σε ευκαιρίες 
 
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Μπορέλ, μαζί με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ θα λάβουν μέρος, μαζί με άλλους ηγέτες 
απ’ όλο τον κόσμο, στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Γενικής Συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών. Το βράδυ θα συναντηθούν από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες. Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει στη 
σύνοδο κορυφής των ηγετών της έκκλησης του Κράισττσερτς την οποία συγκάλεσαν ο Γάλλος 
Πρόεδρος κ. Εμανουέλ Μακρόν και η Νεοζηλανδή Πρωθυπουργός κ. Τζασίντα Άρντερν.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5584/QANDA_22_5584_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5584/QANDA_22_5584_EL.pdf
https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new-approach_en
https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new-approach_en
https://health.ec.europa.eu/publications/annex-proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new_en
https://health.ec.europa.eu/publications/stakeholder-consultation-proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_5586
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_5586
https://health.ec.europa.eu/publications/eu-cancer-plan-where-are-we-now_en
https://health.ec.europa.eu/publications/eu-cancer-plan-where-are-we-now_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-228951
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/factsheets.php
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/519a9bf4-9f5b-11ec-83e1-01aa75ed71a1
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/cancer_el
https://twitter.com/eu_health
https://gadebate.un.org/en
https://gadebate.un.org/en
https://www.christchurchcall.com/
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5672/MEX_
22_5672_EN.pdf 
 
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5592/IP_22_55
92_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
82. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Ο Επίτροπος Μπρετόν συζητά με νέους επιχειρηματίες 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Σε εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, ο Επίτροπος κ. 
Τιερί Μπρετόν θα συνομιλήσει με νέους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Η εκδήλωση θα 
επικεντρωθεί στα θέματα της βιωσιμότητας, της ψηφιοποίησης και της ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας, ενώ θα εξετάσει επίσης τρέχοντα ζητήματα, όπως οι τιμές της ενέργειας. Μέσω 
του διαλόγου, οι νέοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν νέες ιδέες, εμπειρίες 
από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και από τους τρόπους με τους οποίους τις ξεπέρασαν, 
καθώς και τις σκέψεις τους σχετικά με τη στήριξη και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ. Βάσει του 
διαλόγου αυτού θα εξεταστεί το πώς μπορούν περισσότεροι νέοι να δουν την 
επιχειρηματικότητα ως μια επιλογή σταδιοδρομίας και το πώς θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες σε επίπεδο ΕΕ που θα συμβάλουν στην επιτυχία τους, συμπεριλαμβανομένων των 
δικτύων υποστήριξης και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5672/MEX_
22_5672_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

83. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 5,2 δισ. ευρώ από 
δεκατρία κράτη μέλη για το δεύτερο σημαντικό έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην αξιακή 
αλυσίδα υδρογόνου 

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα δεύτερο 
σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος («ΣΕΚΕΕ» ή με το αγγλικό αρκτικόλεξο 
«IPCEI») για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, την πρώτη βιομηχανική αξιοποίηση και 
την κατασκευή σημαντικών υποδομών στην αξιακή αλυσίδα υδρογόνου. 
Το έργο, που ονομάζεται «IPCEI Hy2Use», καταρτίστηκε και κοινοποιήθηκε από κοινού από 
δεκατρία κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία και Φινλανδία. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5676/IP_22_56
76_EL.pdf 

Σχετικά έγγραφα 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873581/IPCEI_Hy2Use_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5672/MEX_22_5672_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5672/MEX_22_5672_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5592
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5592/IP_22_5592_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5592/IP_22_5592_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5672/MEX_22_5672_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5672/MEX_22_5672_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5676/IP_22_5676_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5676/IP_22_5676_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873581/IPCEI_Hy2Use_el.pdf
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84. Η ΣΟΕΣ συμπληρώνει 5 έτη: προνομιακή εταιρική σχέση για βιώσιμη ανάπτυξη και ασφαλή 
εφοδιασμό 

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η 21 Σεπτεμβρίου 2022 είναι η πέμπτη επέτειος της προσωρινής εφαρμογής της συνολικής 
οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (ΣΟΕΣ). Η ΣΟΕΣ αποτελεί κεντρικό πυλώνα της 
πολιτικής, εμπορικής και οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. 
Η συμφωνία συνέβαλε στην τόνωση του εμπορίου της ΕΕ με τον Καναδά και παρέσχε στην ΕΕ μια 
σταθερή και αξιόπιστη πηγή εφοδιασμού για βασικούς πόρους, όπως η ενέργεια και οι πρώτες 
ύλες. Με βάση αυτή τη στενότερη σχέση, η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Καναδά για τις πρώτες 
ύλες, η οποία υπεγράφη τον Ιούνιο του 2021, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική στο τρέχον 
γεωπολιτικό πλαίσιο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5654/IP_22_56
54_EL.pdf 

Σχετικά έγγραφα 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873597/Factsheet%20CETA.p
df 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της ΓΔ Εμπορίου για τη ΣΟΕΣ 
Τα πρώτα πέντε χρόνια της ΣΟΕΣ — Ενημερωτικά δελτία των κρατών μελών 
Τα πρώτα πέντε χρόνια της ΣΟΕΣ — Βίντεο 
Εγγραφή στην υβριδική εκδήλωση για τη ΣΟΕΣ στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 
________________________________________________________________________________ 

85. Η ΕΕ ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ιστορικό ποσό των 715 εκατ. ευρώ στο Παγκόσμιο 
Ταμείο για να σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές από το AIDS, τη φυματίωση και την 
ελονοσία 

New York, 21 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει νέο ποσό ρεκόρ ύψους 715 εκατ. ευρώ από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπέρ του Παγκόσμιου Ταμείου για την περίοδο 2023-2025 κατά την 
έβδομη διάσκεψη ανασύστασης του Ταμείου που διοργανώνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Μπάιντεν 
στη Νέα Υόρκη. Μαζί με τις δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ, η «Ομάδα Ευρώπη» 
επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευσή της έναντι του Παγκόσμιου Ταμείου με συνολική συνεισφορά 
άνω των 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2025. Το Παγκόσμιο Ταμείο είναι μια διεθνής 
σύμπραξη για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, η οποία έχει ήδη 
σώσει 50 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές τα τελευταία 20 χρόνια. Η νέα συνεισφορά προστίθεται 
στα 150 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί φέτος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στον 
μηχανισμό του Παγκόσμιου Ταμείου για την αντιμετώπιση της COVID-19 (C19RM), με σκοπό να 
βοηθηθούν οι χώρες να καλύψουν το κόστος των μέσων ατομικής προστασίας, των διαγνωστικών 
εξετάσεων και των φαρμακοθεραπευτικών σκευασμάτων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5654/IP_22_5654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5654/IP_22_5654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873597/Factsheet%20CETA.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873597/Factsheet%20CETA.pdf
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/canada/eu-canada-agreement_el
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/e9b27fdd-308c-445d-aad1-337bd0b853d5?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-230393
https://policy.trade.ec.europa.eu/events/five-years-ceta-sustainable-and-reliable-trade-uncertain-times-2022-09-21_el
https://www.theglobalfund.org/en/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5650/IP_22_56
50_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Το Παγκόσμιο Ταμείο 
Δήλωση των επιτρόπων Στέλλας Κυριακίδου και Γιούτα Ουρπιλάινεν — Προς μια νέα στρατηγική 
της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία, 19 Μαΐου 2022 
Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν στη διάσκεψη χορηγών για το Παγκόσμιο Ταμείο  
________________________________________________________________________________ 
 
86. Μη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την 
πλήρη και έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών 
  
Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω της μη κοινοποίησης από τα κράτη 
μέλη των μέτρων που έχουν λάβει για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο 
(παραβάσεις λόγω μη κοινοποίησης). Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα 
κράτη μέλη που δεν ανακοίνωσαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς των οδηγιών. Όσον αφορά τη 
συγκεκριμένη δέσμη αποφάσεων, υπάρχουν 24 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει 
μέτρα πλήρους μεταφοράς για 10 οδηγίες της ΕΕ, των οποίων η προθεσμία μεταφοράς έληξε 
μεταξύ της 1ης Ιουλίου και της 31ης Αυγούστου 2022. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν στη 
διάθεσή τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να 
ολοκληρώσουν τη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο, ειδάλλως η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_
22_5704_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/inf_22_5409/INF_22_
5409_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
87. Περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές 2022: Η ενίσχυση της 
αειφορίας είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα 
  
Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η πρόσφατα δημοσιευθείσα περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές εξετάζει 
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των αερομεταφορών και την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από την αντίστοιχη έκθεση του 2019 μέχρι τώρα, ενώ παρέχει συστάσεις για τη 
μείωση των επιπτώσεων των αερομεταφορών στην κλιματική αλλαγή, τον θόρυβο και την 
ποιότητα του αέρα. Αν και ο τομέας έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών του 
στο περιβάλλον και το κλίμα, η προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης απαιτεί πιο αποφασιστική 
δράση. Οι αερομεταφορές, όπως και όλοι οι άλλοι τρόποι μεταφοράς, πρέπει να συμβάλουν στην 
επίτευξη ενός κλιματικά ουδέτερου μέλλοντος έως το 2050. Αν και η πανδημία είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των πτήσεων στους αερολιμένες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ από 9,3 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5650/IP_22_5650_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5650/IP_22_5650_EL.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_3128
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_3128
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_5703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_22_5704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_22_5704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_22_5409
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/inf_22_5409/INF_22_5409_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/inf_22_5409/INF_22_5409_EN.pdf
https://www.easa.europa.eu/eco/eaer
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εκατομμύρια το 2019 σε 4,12 εκατομμύρια και 5,07 εκατομμύρια το 2020 και το 2021 αντίστοιχα, 
σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες τάσεις, έως το 2050 στην περιοχή ενδέχεται να 
πραγματοποιούνται ετησίως περίπου 12,2 εκατ. πτήσεις.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_
22_5704_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Η 5η συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ εξετάζει την ενεργειακή ετοιμότητα 
  
Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή διοργανώνει την 5η συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες που βοηθούν την Επιτροπή να εφαρμόσει την επικαιροποιημένη βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ.  
Στο φόρουμ θα συμμετάσχει η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ. Η εκδήλωση 
θα εστιάσει στην ενεργειακή ετοιμότητα. Τα μέλη του φόρουμ θα συζητήσουν τα έκτακτα 
ενεργειακά μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου και τον αντίκτυπό τους στη 
βιομηχανία και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα εξετάσουν το πώς μπορούν να μετριαστούν πιθανά 
ζητήματα που θα προκύψουν. Η συνεδρίαση θα προβεί σε απολογισμό της προόδου που έχει 
σημειωθεί σε τρεις από τους πέντε άξονες εργασίας του φόρουμ, και συγκεκριμένα: στις 
στρατηγικές εξαρτήσεις, στις επενδυτικές ανάγκες και τις ευκαιρίες συνεργασίας, καθώς και στην 
προηγμένη παραγωγή.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_
22_5704_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
89. 77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Ρηξικέλευθες λύσεις σε αλληλένδετες 
προκλήσεις 
  
Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα ανακοινώσει νέα στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση του 
HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας στη διάσκεψη χορηγών για το Παγκόσμιο Ταμείο, 
της οποίας θα προεδρεύει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_
22_5704_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
90. Οι επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται παρά τις δυσκολίες 
  
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_22_5704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_22_5704_EN.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/industrial-policy-dialogue-and-expert-advice_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5489
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_22_5704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_22_5704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_22_5704_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5704/MEX_22_5704_EN.pdf
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Η Επιτροπή δημοσίευσε τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας του 
2022, σύμφωνα με τον οποίο οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας έχουν βελτιωθεί 
περίπου κατά 10 % από το 2015. Σε σύγκριση με το 2021, οι συνολικές επιδόσεις το 2022 
βελτιώθηκαν σε 19 κράτη μέλη και επιδεινώθηκαν σε οκτώ κράτη μέλη. Σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο της ΕΕ, παγκόσμιοι ανταγωνιστές, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Δημοκρατία της Κορέας 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθούν να έχουν πλεονέκτημα έναντι της ΕΕ ως προς τις 
επιδόσεις τους. Ωστόσο, η ΕΕ έχει καλύψει το χάσμα επιδόσεων με τα εν λόγω έθνη και έχει 
ξεπεράσει την Ιαπωνία από το 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5682/IP_22_56
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της 
καινοτομίας (ΕΠΑΚ) του 2022 
Συνοπτική παρουσίαση του ΕΠΑΚ του 2022 στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ 
Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας (ΕΠΑΚ) του 2022  
ΕΠΑΚ 2022 - Παράρτημα Β  (επιδόσεις ανά δείκτη) 
ΕΠΑΚ 2022 - Μεθοδολογική έκθεση 
ΕΠΑΚ 2022 - Βάση δεδομένων για τις χώρες της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες 
ΕΠΑΚ 2022 - Βάση δεδομένων για την ΕΕ και τους ανταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο 
ΕΠΑΚ 2022 - Προφίλ χωρών 
________________________________________________________________________________ 

91. Εμπειρογνώμονες διατυπώνουν συστάσεις σχετικά με τρόπους αξιοποίησης της δύναμης 
του πολιτισμού με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης της UNESCO για τις πολιτιστικές πολιτικές και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, MONDIACULT 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό από τις 28 έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2022, εμπειρογνώμονες εξέδωσαν νέα έκθεση με τίτλο «Θυελλώδεις εποχές. Φύση 
και άνθρωποι — Πολιτιστική τόλμη για αλλαγή», επίκεντρο της οποίας είναι ο πολιτισμός ως 
κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές, εκφράσεις και σημασίες του, πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα 
κάθε μετασχηματιστικής οδού για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Με την υποστήριξη της Επιτροπής, 
εμπειρογνώμονες διατύπωσαν μια σειρά συστάσεων για την επανεξέταση της σχέσης των 
ανθρώπων με τη φύση, με σκοπό να τροφοδοτηθεί η πολιτιστική μας φαντασία για ένα βιώσιμο 
μέλλον. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5726/IP_22_57
26_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση 
Σύνοψη 
Πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα 2019-2022 
________________________________________________________________________________ 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/european-innovation-scoreboard-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5682/IP_22_5682_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5682/IP_22_5682_EL.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/01607d4d-26f6-488e-ba20-698897598ea9_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/01607d4d-26f6-488e-ba20-698897598ea9_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/09d84c3e-c1ae-4b1d-935f-0a174c935d49_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/9755520c-f6c1-436f-9442-93a2d471b97f_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/0acf531e-42b6-43e4-8d7b-423d00dc0dad_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/5799b5b2-2a5a-4301-aa31-cc494bfe10c3_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/32524f38-b877-4bfd-b14a-0bc151eef419_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/42914420-b3fd-4f74-9119-6d286a3eb6fb_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en#country-profiles-eu
https://www.unesco.org/fr/mondiacult2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5726/IP_22_5726_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5726/IP_22_5726_EL.pdf
http://data.europa.eu/doi/10.2766/90729
http://data.europa.eu/doi/10.2766/424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018XG1221%2801%29
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92. Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ: η Επιτροπή τιμά τους νικητές των πρώτων 
ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής 

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή αποκάλυψε τους οκτώ νικητές /-ριες, από τον γεωργό έως τον εστιάτορα, των 
πρώτων ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής. Έρχονται από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία και τη Σουηδία και αντιπροσωπεύουν, 
όλες και όλοι, την ανάπτυξη και την καινοτομία του ευρωπαϊκού τομέα και την αξιακή αλυσίδα 
βιολογικών προϊόντων, καθώς και τη συμβολή τους στη μείωση των επιπτώσεων της γεωργίας 
στο κλίμα και στο περιβάλλον. Τα πρώτα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής αποτελούν 
τον δεύτερο εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Βιολογικών Προϊόντων που εγκαινιάστηκε πέρυσι 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5670/IP_22_56
70_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής 
Τα βιολογικά προϊόντα με μια ματιά  
________________________________________________________________________________ 
 
93. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: η όγδοη διοργάνωσή της ξεκινά στην Πράγα 
  
Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η όγδοη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού θα εγκαινιαστεί με εναρκτήρια 
τελετή στην Πράγα και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο, από το 2015, η 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού προωθεί πιο δραστήριους και υγιεινούς τρόπους ζωής σε 
εκατομμύρια ανθρώπων στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του 
Ευρωβαρομέτρου για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, το 45 % των Ευρωπαίων δεν 
γυμνάζονται ποτέ. Επομένως, η προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης 
εξακολουθεί να είναι αναγκαία, σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Αθλητισμού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_
22_5762_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
94. Εκδήλωση για τις γλωσσικές δεξιότητες της νεολαίας επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Γλωσσών 
  
Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Επ’ ευκαιρία της φετινής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 
2022, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη με θέμα «Οι γλωσσικές 
δεξιότητες στην υπηρεσία της νεολαίας». 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_el?etrans=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5670/IP_22_5670_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5670/IP_22_5670_EL.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_el?etrans=el
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance_el
https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport
https://europeanweekofsport2022.eu/
https://europeanweekofsport2022.eu/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2668
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_22_5762_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_22_5762_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/translation/european-day-languages_en
https://youth.europa.eu/year-of-youth_en
https://youth.europa.eu/year-of-youth_en
https://education.ec.europa.eu/event/2022-european-day-of-languages-language-competences-at-the-service-of-youth
https://education.ec.europa.eu/event/2022-european-day-of-languages-language-competences-at-the-service-of-youth
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Η διαδικτυακή εκδήλωση θα εστιάζει στη γλωσσική ευαισθητοποίηση των σχολείων και στο πώς 
οι πολύγλωσσες αίθουσες διδασκαλίας μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνική ένταξη και την 
αλληλεγγύη. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού εκτοπισμένων μαθητών από την Ουκρανία, οι 
συμμετέχοντες θα συζητήσουν τη στήριξη που παρέχεται σήμερα σ’ αυτά τα παιδιά και στις 
οικογένειές τους για να μάθουν τις γλώσσες των χωρών υποδοχής, καθώς και τους τρόπους 
καλύτερης ένταξης των μαθητών αυτών στα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_
22_5762_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
95. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη εκδοτών εφημερίδων στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 
  
Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εκδοτών 
εφημερίδων και περιοδικών στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το καθεστώς 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων για την κρίση, και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022. Στο πλαίσιο του εν λόγω 
καθεστώτος η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Σκοπός του καθεστώτος 
είναι η στήριξη των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο 
κόστος μεταφοράς και χαρτιού λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης και των επακόλουθων 
κυρώσεων και αντικυρώσεων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_
22_5762_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και άλλα μέτρα που έλαβε 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία διατίθενται εδώ :  https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό SA.104056 στο μητρώο 
κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα. 
________________________________________________________________________________ 
 
96. Η Επιτροπή στηρίζει την εμπορική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας με 
πάνω από 28 δισ. ευρώ έως το 2027 
  
Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Στο Παγκόσμιο Φόρουμ Δράσης για την Καθαρή Ενέργεια, την πρώτη κοινή συνεδρίαση της 
υπουργικής διάσκεψης για την καθαρή ενέργεια και της υπουργικής διάσκεψης «Mission 
Innovation» που πραγματοποιείται στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη 
στήριξή της για την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών καθαρής 
ενέργειας.  
Η Επιτροπή θα ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή συνεισφέροντας πάνω από 28 δισ. ευρώ έως 
το 2027 για την προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_22_5762_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_22_5762_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52022XC0324(10)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52022XC0324(10)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_22_5762_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_22_5762_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en
https://gceaf.org/
https://www.cleanenergyministerial.org/
http://mission-innovation.net/
http://mission-innovation.net/
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κυρίως σε τομείς όπου είναι δύσκολη η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, μέσω του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του Ταμείου Καινοτομίας και του InvestEU. Χώρες σε όλο τον 
κόσμο στηρίζουν την εμπορική αξιοποίηση των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας («Clean Energy 
Technologies Demonstration Challenge») και έχουν θέσει ως στόχο να συγκεντρώσουν από 
κοινού 90 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα 
κινητοποιήσουν πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις για μεγάλης κλίμακας έργα επίδειξης, τα οποία 
θα ολοκληρωθούν μέσα στην τρέχουσα δεκαετία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_
22_5762_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία «Mission Innovation» είναι διαθέσιμες 
εδώ : http://mission-innovation.net/ 
________________________________________________________________________________ 

97. Global Gateway: Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει χρηματοδότηση για τα 
δικαιώματα των γυναικών και των νέων, την επισιτιστική ασφάλεια, την καταπολέμηση 
ασθενειών και τη βιοποικιλότητα 

New York, 24 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ολοκλήρωσε μια έντονη 
εβδομάδα συζητήσεων με παγκόσμιους ηγέτες και διεθνείς εταίρους κατά τη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της οποίας αναλήφθηκε μια σειρά δεσμεύσεων 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί τόσο η τρέχουσα επισιτιστική κρίση, η οποία επιδεινώνεται από 
τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, όσο και η επείγουσα κλιματική και 
οικολογική κρίση και να βελτιωθεί η παγκόσμια υγεία. Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
μιλώντας στο φεστιβάλ Global Citizen στη Νέα Υόρκη, επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ, αφενός, να 
βοηθήσει τους πλέον ευάλωτους εταίρους μας να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις των παράνομων ενεργειών της Ρωσίας και, αφετέρου, να τονώσει τις βιώσιμες 
επενδύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της Global Gateway (παγκόσμια πύλη). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5730/IP_22_57
30_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η ΕΕ ανακοινώνει τη διάθεση 715 εκατ. ευρώ στο Παγκόσμιο Ταμείο για να σωθούν εκατομμύρια 
ανθρώπινες ζωές από το AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία 
Επισιτιστική ασφάλεια: Η ΕΕ χορηγεί κονδύλια στις πλέον ευάλωτες χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού που πλήττονται από επισιτιστική κρίση 
Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα: Η ΕΕ ανακοινώνει τη χορήγηση 45 εκατ. 
ευρώ στη Σύμπραξη Προμηθειών του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό (UNFPA) 
Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια 
Global Gateway | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://investeu.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_22_5762_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5762/MEX_22_5762_EN.pdf
http://mission-innovation.net/
http://mission-innovation.net/
https://www.globalcitizen.org/en/info/2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5730/IP_22_5730_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5730/IP_22_5730_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5650
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/food-security-eu-allocates-funds-most-vulnerable-african-caribbean-and-pacific-countries-hit-food-2022-09-24_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/food-security-eu-allocates-funds-most-vulnerable-african-caribbean-and-pacific-countries-hit-food-2022-09-24_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/sexual-and-reproductive-health-and-rights-eu-announces-additional-eu45-million-unfpa-supplies-2022-09-24_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/sexual-and-reproductive-health-and-rights-eu-announces-additional-eu45-million-unfpa-supplies-2022-09-24_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/food-assistance_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_el
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98. Ευλογιά των πιθήκων: η Επιτροπή αγοράζει κύκλους θεραπείας για την κάλυψη των 
άμεσων αναγκών 

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή εξασφάλισε πάνω από 10 000 κύκλους θεραπείας με Tecovirimat κατά της ευλογιάς 
των πιθήκων. Αυτή η προμήθεια έκτακτης ανάγκης χρηματοδοτείται από την Αρχή Ετοιμότητας 
και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) και διοχετεύεται μέσω 
του rescEU για τη θεραπεία των ασθενών στα κράτη μέλη που έχουν άμεσες ανάγκες. Το 
Tecovirimat παράγεται από τη φαρμακευτική εταιρεία Meridian/SIGA. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5482/IP_22_54
82_EL.pdf 
 
Περαιτέρω πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για το rescEU 
Ενημερωτικό δελτίο για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRA) (europa.eu) 
@EC_HERA 
@eu_echo 
________________________________________________________________________________ 
 
99. Ιράν: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ  
   
Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2022 
   
Την περασμένη εβδομάδα, μετά την κακοποίηση της Μάχσα Αμινί από την αστυνομία ηθικής και 
τον θάνατό της υπό καθεστώς κράτησης, γυναίκες και άνδρες σε όλο το Ιράν άσκησαν το 
θεμελιώδες δικαίωμα της συνάθροισης και της διαμαρτυρίας. Ένας αυξανόμενος αριθμός 
αναφορών δείχνει ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, η αντίδραση των 
ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας και της ιρανικής αστυνομίας στις διαδηλώσεις ήταν δυσανάλογη 
και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωών και πολλούς τραυματισμούς. Η απόφαση για αυστηρό 
περιορισμό της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τις αρμόδιες ιρανικές αρχές και για αποκλεισμό 
των πλατφορμών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων αποτελεί περαιτέρω λόγο ανησυχίας, καθώς 
παραβιάζει κατάφωρα την ελευθερία της έκφρασης.  
   
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/09/25/iran-declaration-by-the-
high-representative-on-behalf-of-the-eu/pdf 
________________________________________________________________________________ 

100. Κλιμάκωση της βιώσιμης χρηματοδότησης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος: Η 
ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου ξεκινά τις εργασίες της 

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview_en
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_en#:~:text=rescEU%20is%20an%20extra%20layer,%2C%20radiological%2C%20and%20nuclear%20incidents.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5482/IP_22_5482_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5482/IP_22_5482_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en
https://ec.europa.eu/health/latest-updates/factsheet-european-health-emergency-preparedness-and-response-authority-hera-2021-09-16_en
https://ec.europa.eu/health/latest-updates/factsheet-european-health-emergency-preparedness-and-response-authority-hera-2021-09-16_en
https://twitter.com/EC_HERA
https://twitter.com/eu_echo
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/09/25/iran-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/09/25/iran-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/pdf
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Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) για την κλιμάκωση της βιώσιμης 
χρηματοδότησης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, για 
πρώτη φορά, προκειμένου να ξεκινήσει προβληματισμό όσον αφορά τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες της βιώσιμης χρηματοδότησης στις χώρες εταίρους, με σκοπό την παροχή συστάσεων 
στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο αύξησης της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Σε μια 
εποχή κατά την οποία οι πολλαπλές παγκόσμιες κρίσεις επιβαρύνουν σοβαρά την παγκόσμια 
οικονομία, ανατρέποντας χρόνια προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ), η παροχή βοήθειας στις χώρες εταίρους προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση για τα βιώσιμα έργα υποδομής τους είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια 
ανάκαμψη, σύμφωνα με τη στρατηγική «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5724/IP_22_57
24_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Όροι εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την κλιμάκωση της βιώσιμης 
χρηματοδότησης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 
Στρατηγική χρηματοδότησης της μετάβασης προς τη βιώσιμη οικονομία 
________________________________________________________________________________ 

101. Στηρίζουμε την Ουκρανία: Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την κοινή 
δήλωση για την παροχή οικονομικά προσιτών, προσβάσιμων και διαφανών υπηρεσιών 
εμβασμάτων στην Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την κοινή δήλωση των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ και της Ουκρανίας σχετικά με την παροχή πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και διαφανείς υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ουκρανία. 
Σήμερα, τα εμβάσματα από ευρισκόμενους στην ΕΕ Ουκρανούς αποτελούν ουσιαστικό τρόπο 
παροχής μέσων διαβίωσης στις οικογένειες και τους συγγενείς τους στη χώρα τους. Ενόψει της 
εντεινόμενης ανθρωπιστικής κρίσης που προκλήθηκε από την απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας, η μείωση του κόστους των εμβασμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μεγάλες εξοικονομήσεις για τους Ουκρανούς και τις οικογένειές τους. Θα μπορούσε επίσης να 
συμβάλει στην κλιμάκωση της βοήθειας προς τον λαό της Ουκρανίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5782/IP_22_57
82_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς τη σημερινή κοινή δήλωση 
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
________________________________________________________________________________ 
 
102. Το Βραβείο Grand Prix 2022 για Διεθνείς Σχέσεις απονέμεται στον Κώστα Καρρά 
  
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5724/IP_22_5724_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5724/IP_22_5724_EL.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-06/intpa-tor-hleg-sf-sg_en.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-06/intpa-tor-hleg-sf-sg_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL%20/ALL/?uri=COM:2021:390:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5782/IP_22_5782_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5782/IP_22_5782_EL.pdf
https://finance.ec.europa.eu/publications/joint-statement-remittance-and-related-technical-service-providers-ukraine_en
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_el
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Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κληρονομιάς 2021 / Europa Nostra Awards, της 
κορυφαίας διάκρισης της Ευρώπης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, τιμήθηκαν σε μια 
τελετή υψηλού κύρους που πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική Κρατική Όπερα της Πράγας, 
παρουσία των: Mariya Gabriel, Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον 
Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, Martin Baxa, Υπουργού Πολιτισμού της Τσεχικής 
Δημοκρατίας και Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ αρμόδιων για τον 
Πολιτισμό, και Hermann Parzinger, Εκτελεστικού Προέδρου της Europa Nostra. Η εκδήλωση 
συγκέντρωσε περίπου 600 επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς, εθελοντές, λάτρεις και 
υποστηρικτές από όλη την Ευρώπη, καθώς και μια μεγάλη ομάδα νέων. Η τελετή απονομής ήταν 
η κεντρική εκδήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2022 που 
πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην Πράγα, ως μέρος του επίσημου 
προγράμματος της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
  
Περισσότερες πληροφορίες 
Press release in various languages 
Photos 
Official videos  
Meet the top winners videos  
Awards website  
Europa Nostra website 

 Creative Europe website  
Commissioner Gabriel’s website 
 
Γενικές πληροφορίες 
Βραβεία European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 
Τα Βραβεία European Heritage Awards / Europa Nostra Awards European ξεκίνησαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002 και έκτοτε οργανώνονται από την Europa Nostra. Το πρόγραμμα 
βραβείων έχει την υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Εδώ και 20 χρόνια τα βραβεία αναδεικνύουν και διαδίδουν την αριστεία και τις βέλτιστες 
πρακτικές για την προστασία της κληρονομιάς, ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
γνώσεων και συνδέουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρύτερα δίκτυα.  
 
Για επιπλέον στοιχεία σχετικά με τα Βραβεία, μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο 
www.europeanheritageawards.eu/facts-figures.  
________________________________________________________________________________ 
 
103. Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: Τα κράτη μέλη συμφωνούν με την πρόταση 
της Επιτροπής για μείωση του ανώτατου ορίου καταλοίπων φυτοφαρμάκων με στόχο την 
καλύτερη προστασία των μελισσών 
   
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Τα κράτη μέλη υποστήριξαν την πρόταση της Επιτροπής για μείωση των ανώτατων ορίων 
καταλοίπων δύο νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων που είναι γνωστό ότι έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στις μέλισσες. Οι αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων δείχνουν ότι οι ουσίες clothianidin (κλοθειανιδίνη) και thiamethoxam (θειαμεξοθάμη) 
ενέχουν υψηλό κίνδυνο για τους επικονιαστές. Για τον λόγο αυτό, η χρήση τους σε εξωτερικούς 

https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europe-top-heritage-award-winners-2022/
https://www.flickr.com/gp/europanostra/ka981H87n4
https://vimeo.com/showcase/9808360
https://vimeo.com/showcase/9808718
http://www.europeanheritageawards.eu/
https://www.europanostra.org/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel_en
http://www.europeanheritageawards.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://www.europeanheritageawards.eu/facts-figures
https://www.efsa.europa.eu/el/efsajournal/pub/5177
https://www.efsa.europa.eu/el/efsajournal/pub/5179
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χώρους είχε ήδη απαγορευθεί στην ΕΕ το 2018. Όσον αφορά τις εισαγωγές τροφίμων και 
ζωοτροφών, οι νέοι κανόνες θα μειώσουν τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων όσον αφορά 
τις εν λόγω ουσίες στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει τη μέτρησή τους με τις τελευταίες 
τεχνολογίες. Οι κανόνες αναμένεται να εγκριθούν έως τις αρχές του επόμενου έτους. Οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και οι τρίτες χώρες θα έχουν επαρκή χρόνο για να 
προσαρμοστούν στους νέους κανόνες. Τα νέα ανώτατα όρια καταλοίπων θα ισχύουν για τα 
τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ — για τα οποία το ανώτατο όριο είναι ήδη πολύ χαμηλό — και 
για τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_
22_5812_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα νεονικοτινοειδή μπορείτε να βρείτε εδώ : 
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances/renewal-
approval/neonicotinoids_el 
________________________________________________________________________________ 
 
104. Η ΕΕ αυτοαξιολογεί τις επιδόσεις της στην εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
κατά της διαφθοράς 
  
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή υπέβαλε στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 
Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) την αυτοαξιολόγηση της ΕΕ στο πλαίσιο της επανεξέτασης της 
εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Η αυτοαξιολόγηση θα 
τροφοδοτήσει την έκθεση και τις συστάσεις του UNODC προς την ΕΕ. Η σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς είναι η μόνη νομικά δεσμευτική διεθνής συνθήκη για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_
22_5812_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
105. Δράση για το Κλίμα: Το 2020 μειώθηκαν οι εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων, καθώς 
τριπλασιάστηκαν οι πωλήσεις οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών 
  
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Τα τελικά δεδομένα που δημοσίευσε χθες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
επιβεβαιώνουν ότι οι μέσες εκπομπές CO2 από τα καινούρια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην 
ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 μειώθηκαν κατά 12 % σε 
σύγκριση με το 2019. Πρόκειται μακράν για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση των εκπομπών ρύπων 
από το 2010 που άρχισαν να εφαρμόζονται τα πρότυπα εκπομπών CO2 και συμπίπτει με την 
εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων εκπομπών CO2 για ολόκληρο τον στόλο της ΕΕ από την 1η 
Ιανουαρίου 2020. Για την περίοδο 2020-2024, ο κανονισμός ορίζει τους στόχους εκπομπών CO2 
για ολόκληρο τον στόλο της ΕΕ στα 95 gCO2/km για τα καινούργια ταξινομημένα αυτοκίνητα και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_22_5812_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_22_5812_EN.pdf
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances/renewal-approval/neonicotinoids_el
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances/renewal-approval/neonicotinoids_el
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances/renewal-approval/neonicotinoids_el
https://www.unodc.org/unodc/index.html
https://www.unodc.org/unodc/index.html
https://home-affairs.ec.europa.eu/commission-staff-working-document-review-implementation-european-union-united-nations-convention_el
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_22_5812_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_22_5812_EN.pdf
https://www.eea.europa.eu/highlights/average-carbon-dioxide-emissions-from
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301
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στα 147 g CO2/km για τα καινούργια ταξινομημένα ημιφορτηγά, παρέχοντας ισχυρό κίνητρο 
στους κατασκευαστές να παράγουν καθαρότερα οχήματα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_
22_5812_EN.pdf 
 
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ : https://climate.ec.europa.eu/news-your-
voice/news/co2-emissions-new-cars-europe-plummeted-2020-share-zero-and-low-emission-cars-
tripled-2022-09-26_en 
________________________________________________________________________________ 
 
106. Ενιαία αγορά: 20 χρόνια λειτουργίας του δικτύου SOLVIT στην υπηρεσία των πολιτών και 
των επιχειρήσεων της ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για τα 20 χρόνια λειτουργίας του SOLVIT, της δωρεάν υπηρεσίας 
της ΕΕ που βοηθάει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 
εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Τα τελευταία 20 χρόνια, το δίκτυο έχει ασχοληθεί με 
περίπου 29.000 υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα της ενιαίας αγοράς.  

Το 85 % των υποθέσεων επιλύθηκαν άμεσα. Ορισμένα από τα συνηθέστερα προβλήματα που 
έχει αντιμετωπίσει το SOLVIT αφορούν την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τα 
δικαιώματα θεώρησης και διαμονής, την απόκτηση αδειών οδήγησης, τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα και την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη. Το SOLVIT βοηθά 
τακτικά τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά, π.χ. για ζητήματα σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων, τις οδικές μεταφορές, την επιστροφή του ΦΠΑ, την παροχή υπηρεσιών 
ή την εμπορία αγαθών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_
22_5812_EN.pdf 
 
Ολόκληρη η έκθεση σχετικά με τα 20 χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας SOLVIT είναι διαθέσιμη 
στο διαδίκτυο :  
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/51374/attachments/1/translations/en/renditions/native 

________________________________________________________________________________ 

107. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
 
1. Γιατί πρέπει να επικαιροποιηθούν οι κανόνες περί της ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων; 
Για περίπου 40 χρόνια, η οδηγία για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕΠ) παρείχε 
ένα νομικό δίχτυ ασφαλείας, βάσει του οποίου οι πολίτες μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση 
όταν υφίστανται ζημία που προκαλείται από ελαττωματικά προϊόντα. Ωστόσο, η οδηγία ΕΕΠ 
χρονολογείται το 1985 και δεν καλύπτει κατηγορίες προϊόντων που προκύπτουν από νέες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_22_5812_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_22_5812_EN.pdf
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/co2-emissions-new-cars-europe-plummeted-2020-share-zero-and-low-emission-cars-tripled-2022-09-26_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/co2-emissions-new-cars-europe-plummeted-2020-share-zero-and-low-emission-cars-tripled-2022-09-26_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/co2-emissions-new-cars-europe-plummeted-2020-share-zero-and-low-emission-cars-tripled-2022-09-26_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/co2-emissions-new-cars-europe-plummeted-2020-share-zero-and-low-emission-cars-tripled-2022-09-26_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_22_5812_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_22_5812_EN.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/51374
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/51374/attachments/1/translations/en/renditions/native
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ψηφιακές τεχνολογίες, όπως τα έξυπνα προϊόντα και η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). Παρόμοια, οι 
ισχύοντες κανόνες δεν είναι σαφείς σχετικά με το πώς καθορίζεται αυτός που φέρει την ευθύνη 
για ελαττωματικές επικαιροποιήσεις λογισμικού, ελαττωματικούς αλγόριθμους μηχανικής 
μάθησης ή ελαττωματικές ψηφιακές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός 
προϊόντος. Οι ισχύοντες κανόνες δεν αναφέρουν τίποτα σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη 
όταν μια επιχείρηση τροποποιεί ουσιαστικά ένα προϊόν που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά ή όταν 
ένας καταναλωτής έχει εισαγάγει προϊόν απευθείας από εκτός της Ένωσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5791/QAN
DA_22_5791_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

108. Ερωτήσεις και απαντήσεις: οδηγία περί ευθύνης για την ΤΝ 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
Η οδηγία περί ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) συμπληρώνει και εκσυγχρονίζει το 
πλαίσιο αστικής ευθύνης της ΕΕ, θεσπίζοντας για πρώτη φορά κανόνες ειδικά για τις ζημίες που 
προκαλούνται από συστήματα ΤΝ.   
Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι τα θύματα βλάβης η οποία προκλήθηκε από τεχνολογία ΤΝ 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποκατάσταση της ζημίας, κατά τον ίδιο τρόπο σαν να είχαν 
υποστεί βλάβη υπό οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Η οδηγία θεσπίζει δύο βασικά μέτρα: το 
λεγόμενο «τεκμήριο αιτιότητας», το οποίο απαλλάσσει τα θύματα από την υποχρέωση να 
εξηγούν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η ζημία προκλήθηκε από συγκεκριμένη υπαιτιότητα 
ή παράλειψη· και την πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία από εταιρείες ή προμηθευτές, όταν 
ασχολούνται με ΤΝ υψηλού κινδύνου. 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5793/QAN
DA_22_5793_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση οδηγίας για την προσαρμογή των κανόνων περί εξωσυμβατικής αστικής ευθύνης στην 
τεχνητή νοημοσύνη 
Δελτίο Τύπου 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: οδηγία για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων 
Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη — Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της 
αριστείας και της εμπιστοσύνης 
Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη 
Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη και 
άλλες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες 
Μελέτη συγκριτικού δικαίου σχετικά με την αστική ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη 
________________________________________________________________________________ 

109. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τον αμίαντο 
και για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος χωρίς αμίαντο 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5791/QANDA_22_5791_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5791/QANDA_22_5791_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5793/QANDA_22_5793_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_5793/QANDA_22_5793_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-adapting-non-contractual-civil-liability-rules-artificial-intelligence_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-adapting-non-contractual-civil-liability-rules-artificial-intelligence_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5807
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_5791
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0065&WT_mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0065&WT_mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?qid=1593079180383&uri=CELEX%3A52020DC0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?qid=1593079180383&uri=CELEX%3A52020DC0064
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/1c5e30be-1197-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-el
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/1c5e30be-1197-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-el
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8a32ccc3-0f83-11ec-9151-01aa75ed71a1/language-el
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Ο αμίαντος είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη καρκινογόνος ουσία που εξακολουθεί να υπάρχει σε 
πολλά από τα κτίριά μας και ευθύνεται για πολλούς θανάτους που θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν στην ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καλύτερη 
προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τον αμίαντο και για τη διασφάλιση ενός 
μέλλοντος χωρίς αμίαντο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5679/IP_22_56
79_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: προς ένα μέλλον χωρίς αμίαντο 
Ενημερωτικό δελτίο: προστασία των πολιτών από τον αμίαντο 
Ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες για ένα μέλλον χωρίς αμίαντο 
Πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία 
________________________________________________________________________________ 

110. Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση για εκτοπισμένους ερευνητές από την Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του έργου MSCA4Ukraine για τη στήριξη 
εκτοπισμένων ερευνητών από την Ουκρανία, με τη χρηματοδότηση της Επιτροπής στο πλαίσιο 
των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. 
Με συνολικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ, το MSCA4 Ukraine θα παράσχει υποτροφίες για 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. 
Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί υποδοχής και ερευνητές μπορούν ήδη να ξεκινήσουν την 
προετοιμασία των αιτήσεών τους και να συμβουλεύονται τις υπηρεσίες αντιστοίχισης και τις 
προδιαγραφές προσκλήσεων του προγράμματος στον ιστότοπο MSCA4Ukraine, μεταξύ άλλων τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας, τις απαιτήσεις υποβολής αιτήσεων, τις οδηγίες για τους αιτούντες, 
καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5792/IP_22_57
92_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MSCA4Ukraine 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η ΕΕ για τους Ουκρανούς ερευνητές 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο InspirEurope 
________________________________________________________________________________ 

111. Global Gateway: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης εμβαθύνουν την εταιρική τους σχέση με σκοπό να δώσουν ώθηση στις επενδύσεις 
του ιδιωτικού τομέα στις χώρες εταίρους 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5679/IP_22_5679_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5679/IP_22_5679_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5678
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_5803
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10418#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10418#navItem-relatedDocuments
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
http://www.sareurope.eu/msca4ukraine
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5792/IP_22_5792_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5792/IP_22_5792_EL.pdf
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/new-call-announced-to-support-displaced-researchers-from-ukraine
https://www.sareurope.eu/msca4ukraine
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/eu-stands-with-ukraine-and-ukrainian-researchers
https://sareurope.eu/inspireurope/
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Η επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) κ. Οντίλ Ρενό-Μπασό υπέγραψαν νέα 
χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
ΕΤΑΑ με στόχο την ενίσχυση, αφενός, των επενδύσεων σε βιώσιμες υποδομές και στην ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα και, αφετέρου, της συνεργασίας, για παράδειγμα, σε ζητήματα όπως η 
πυρηνική ασφάλεια. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5819/IP_22_58
19_EL.pdf  
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
________________________________________________________________________________ 

112. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα 
πρωτοβουλία για τις μαθησιακές δυσκολίες 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο « 
Εστίαση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε επίπεδο ΕΕ». 
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες (δηλ. δυσλεξία, δυσαριθμία, δυσγραφία). Οι διοργανωτές ανησυχούν 
ιδιαίτερα για τους διαφορετικούς ορισμούς των μαθησιακών δυσκολιών, για τις διαφορετικές 
μεθόδους ανίχνευσης και για την προσφερόμενη στα κράτη μέλη βοήθεια για άτομα με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες. Καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, ώστε 
να διασφαλιστεί η καλύτερη ένταξη των ατόμων με τέτοιες δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
καθώς και όταν τα άτομα αυτά ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Η 
πρωτοβουλία καλεί επίσης την Επιτροπή να συμβάλει σημαντικά στην έρευνα για συγκεκριμένες 
μαθησιακές δυσκολίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5785/IP_22_57
85_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εστίαση σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε επίπεδο ΕΕ 
Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 

113. Ελάχιστο εισόδημα: χρειάζονται αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την αύξηση της απασχόλησης 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5819/IP_22_5819_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5819/IP_22_5819_EL.pdf 
https://www.ebrd.com/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5785/IP_22_5785_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5785/IP_22_5785_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000008_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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H Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους για το ελάχιστο εισόδημα 
στο πλαίσιο της δέσμευσης για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
Ευρώπη. Στην πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για επαρκές ελάχιστο εισόδημα που 
διασφαλίζει την ενεργό ένταξη προτείνεται ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους ελάχιστου εισοδήματος, ώστε να είναι αποτελεσματικότερα 
και να απαλλάξουν τους ανθρώπους από τη φτώχεια, ενώ παράλληλα θα προωθούν την ένταξη 
στην αγορά εργασίας για όσους είναι σε θέση να εργαστούν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5706/IP_22_57
06_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για επαρκές ελάχιστο εισόδημα που διασφαλίζει την ενεργό 
ένταξη 
Ανακοίνωση σχετικά με την καλύτερη εκτίμηση των διανεμητικών επιπτώσεων των 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Επαρκές ελάχιστο εισόδημα 
Ενημερωτικό δελτίο: Επαρκές ελάχιστο εισόδημα 
________________________________________________________________________________ 

114. Νέοι κανόνες περί ευθύνης για τα προϊόντα και την τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την 
προστασία των καταναλωτών και την προώθηση της καινοτομίας 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις με τις οποίες προσαρμόζονται οι κανόνες περί ευθύνης στην 
ψηφιακή εποχή, την κυκλική οικονομία και στον αντίκτυπο των παγκόσμιων αξιακών αλυσίδων. 
Πρώτον, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων για την 
αντικειμενική ευθύνη των κατασκευαστών όσον αφορά τα ελαττωματικά προϊόντα (από την 
έξυπνη τεχνολογία έως τα φαρμακευτικά προϊόντα). Οι αναθεωρημένοι κανόνες, αφενός, θα 
παρέχουν ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να μπορούν να επενδύουν σε νέα και 
καινοτόμα προϊόντα, και, αφετέρου, θα εξασφαλίζουν ότι τα θύματα μπορούν να λαμβάνουν 
δίκαιη αποζημίωση όταν υφίστανται ζημία από ελαττωματικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων 
των ψηφιακών και ανακαινισμένων προϊόντων. Δεύτερον, η Επιτροπή προτείνει για πρώτη φορά 
στοχευμένη εναρμόνιση των εθνικών κανόνων περί ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), 
ώστε να διευκολυνθεί η αποζημίωση των θυμάτων ζημιών που σχετίζονται με την ΤΝ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5807/IP_22_58
07_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση οδηγίας για την προσαρμογή των εξωσυμβατικών κανόνων περί αστικής ευθύνης στην 
τεχνητή νοημοσύνη     
Πρόταση: αναθεώρηση της οδηγίας για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Οδηγία σχετικά με την ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Οδηγία για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων 
Κανόνες περί ευθύνης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5706/IP_22_5706_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5706/IP_22_5706_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_5802
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5807/IP_22_5807_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5807/IP_22_5807_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-adapting-non-contractual-civil-liability-rules-artificial-intelligence_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-adapting-non-contractual-civil-liability-rules-artificial-intelligence_el
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/3193da9a-cecb-44ad-9a9c-7b6b23220bcd_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_5793
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_5791
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/liability-rules-artificial-intelligence_el
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Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη — Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της 
αριστείας και της εμπιστοσύνης 
Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη 
Expert Group report on Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies 
(Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη και 
άλλες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες) 
Comparative Law Study on Civil Liability for Artificial Intelligence (Μελέτη συγκριτικού δικαίου 
σχετικά με την αστική ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη) 
________________________________________________________________________________ 
 
115. Οι προτεραιότητες της ΕΕ στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 
  
Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας, η ετήσια εκδήλωση-ορόσημο της Ευρώπης για 
το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας, διεξάγονται διαδικτυακά από σήμερα ως και αύριο, 
29 Σεπτεμβρίου. Φέτος θα διοργανωθούν πάνω από 50 ζωντανές συνεδρίες στις οποίες θα 
συνδεθούν περισσότεροι από 12.000 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ερευνητές, επιχειρηματίες 
και πολίτες. Η εκδήλωση καλύπτει το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας, τα ταλέντα στις 
υπερπροηγμένες τεχνολογίες, τις γυναίκες ιδρυτές και χρηματοδότες, το Νέο Ευρωπαϊκό 
Μπάουχαους, τους νέους και τις νέες ως φορείς καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, τον 
πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας, τις αποστολές της ΕΕ και πολλά άλλα θέματα.  
Η διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Έκθεση Έρευνας και Καινοτομίας θα αναδείξει έργα έρευνας και 
καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και προετοιμάζουν το έδαφος για την επίτευξη 
των στόχων των αποστολών της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η ενότητα «Horizon Village» θα φιλοξενήσει μια 
σειρά θεματικών «σπιτιών», στα οποία θα εξεταστούν διάφορες πτυχές του προγράμματος 
έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5850/MEX_
22_5850_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://research-and-
innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/european-research-and-
innovation-days-2022-start-today-discuss-how-eu-research-and-innovation-can-2022-09-28_en 

________________________________________________________________________________ 
 
116. Η Αμαλία Μπακαλώνη νέο Εθνικό Μέλος της Eurojust για την Ελλάδα  
   
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022  
   
Η κ. Αμαλία Μπακαλώνη ξεκίνησε την πενταετή θητεία της ως νέο εθνικό μέλος της Eurojust για 
την Ελλάδα. Η κ. Μπακαλώνη αντικαθιστά τον κ. Παρασκευά Αδάμη, ο οποίος διατέλεσε εθνικό 
μέλος από το 2017 έως το 2022. Διαθέτει εκτεταμένη πείρα στη διεθνή δικαστική συνεργασία και, 
μεταξύ άλλων, έχει διατέλεσει αντιπρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.  
Η κ. Μπακαλώνη έχει σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 2007 έλαβε 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο ποινικό δίκαιο, την εγκληματολογία και το ευρωπαϊκό ποινικό 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0065&WT_mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0065&WT_mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1593079180383&uri=CELEX%3A52020DC0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1593079180383&uri=CELEX%3A52020DC0064
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1c5e30be-1197-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1c5e30be-1197-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1c5e30be-1197-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8a32ccc3-0f83-11ec-9151-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8a32ccc3-0f83-11ec-9151-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days?gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnPQyUIWDzKnJxPuSNCH8tN-5_1fwPG9E-0HIVC8gAlBu3YNKxl7aUBoCBFEQAvD_BwE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4273
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://youth.europa.eu/year-of-youth_el
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/exhibition
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/5rBGp9lUhJt2lmxYEk45Qf/hubs
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5850/MEX_22_5850_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5850/MEX_22_5850_EN.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/european-research-and-innovation-days-2022-start-today-discuss-how-eu-research-and-innovation-can-2022-09-28_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/european-research-and-innovation-days-2022-start-today-discuss-how-eu-research-and-innovation-can-2022-09-28_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/european-research-and-innovation-days-2022-start-today-discuss-how-eu-research-and-innovation-can-2022-09-28_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/european-research-and-innovation-days-2022-start-today-discuss-how-eu-research-and-innovation-can-2022-09-28_en
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δίκαιο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνολικά, διαθέτει 23 χρόνια εμπειρίας 
ως εισαγγελέας και έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη σοβαρών εγκλημάτων.  
________________________________________________________________________________ 
  
117. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην Κρήτη 
  
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022  
  
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη μέχρι το 
Σάββατο 1 Οκτωβρίου.  
________________________________________________________________________________ 
 
118. Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή ξεκινά δύο δημόσιες διαβουλεύσεις 
  
Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για να συγκεντρώσει απόψεις 
σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Με την πρώτη διαβούλευση, η Επιτροπή αποσκοπεί 
στον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία για την επιβολή της 
νομοθεσίας μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των καταναλωτών (το λεγόμενο δίκτυο 
ΣΠΚ), βοηθώντας τις αρχές στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές 
επωφελούνται από τα ίδια δικαιώματα στο διαδίκτυο, όπως και εκτός διαδικτύου. Με τη δεύτερη 
διαβούλευση, θα εξετάσει την προσαρμογή των διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ώστε να είναι 
κατάλληλες για τον διασυνοριακό χαρακτήρα των ψηφιακών αγορών, και τη θέσπιση ευρύτερων 
εργαλείων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση 
διαφορών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5850/MEX_
22_5850_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-
consumer-protection_el 
________________________________________________________________________________ 
 
119. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στον Τύπο σχετικά με τη νέα δέσμη περιοριστικών 
μέτρων κατά της Ρωσίας 
  
Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Θέλαμε να παρουσιάσουμε από κοινού την όγδοη δέσμη κυρώσεων. Την περασμένη εβδομάδα, 
η Ρωσία κλιμάκωσε σε νέα επίπεδα την εισβολή στην Ουκρανία. Τα εικονικά δημοψηφίσματα 
που διοργανώνονται στα εδάφη που κατέχει η Ρωσία αποτελούν παράνομη απόπειρα αρπαγής 
γης και αλλαγής των διεθνών συνόρων διά της βίας. Η κινητοποίηση και η απειλή του Πούτιν για 
τη χρήση πυρηνικών όπλων αποτελούν περαιτέρω βήματα στην πορεία κλιμάκωσης. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13535-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13535-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13536-%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5850/MEX_22_5850_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5850/MEX_22_5850_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection_el
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Δεν αποδεχόμαστε τα εικονικά δημοψηφίσματα ούτε οποιοδήποτε είδος προσάρτησης στην 
Ουκρανία. Και είμαστε αποφασισμένοι να καταστήσουμε το Κρεμλίνο υπόλογο γι’ αυτή την 
περαιτέρω κλιμάκωση. Γι’ αυτόν τον λόγο, προτείνουμε σήμερα [σ.σ. χθες] από κοινού μια νέα 
δέσμη σκληρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5856/
STATEMENT_22_5856_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
120. Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Μπορέλ στον Τύπο σχετικά με τη νέα 
δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας 
  
Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε [της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν]. Καλό 
απόγευμα.  
Με τα παράνομα «δημοψηφίσματα» που διοργάνωσε η Ρωσία, το Κρεμλίνο ακολουθεί την ίδια 
τακτική που έχουμε ήδη δει στη Γεωργία το 2008 και στην Κριμαία το 2014.   
Όπως είπε η Πρόεδρος, καταδικάζουμε [αυτά τα παράνομα «δημοψηφίσματα»] με τον πλέον 
κατηγορηματικό τρόπο. Είμαι βέβαιος ότι μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δηλώσω ότι κανένα από αυτά δεν θα αναγνωρίσει τα παραποιημένα 
αποτελέσματά τους, ενώ καλούμε τη διεθνή κοινότητα να πράξει το ίδιο, διότι αυτά τα εικονικά 
«δημοψηφίσματα» συνιστούν καθαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5864/
STATEMENT_22_5864_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

121. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις 
συλλογικές συμβάσεις από μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους 

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την εφαρμογή του 
δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ στις συλλογικές συμβάσεις («κατευθυντήριες γραμμές») όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας των μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές διευκρινίζουν πότε ορισμένοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να συγκεντρώνονται για 
να διαπραγματευτούν συλλογικά καλύτερες συνθήκες εργασίας χωρίς να παραβιάζουν τους 
κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5796/IP_22_57
96_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5856/STATEMENT_22_5856_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5856/STATEMENT_22_5856_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5864/STATEMENT_22_5864_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5864/STATEMENT_22_5864_EN.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/2022_EC_communication_collective_agreements_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5796/IP_22_5796_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5796/IP_22_5796_EL.pdf
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Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ στις 
συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των μεμονωμένων 
αυτοαπασχολούμενων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κατευθυντήριες γραμμές για τις συλλογικές συμβάσεις 
αυτοαπασχολουμένων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες 
Δελτίο Τύπου: βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες 
Ενημερωτικό δελτίο: βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες 
Ανακοίνωση με τίτλο «Καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: 
πλήρης αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας 
________________________________________________________________________________ 

122. Ανθρώπινα δικαιώματα: η ΕΕ αυξάνει τη στήριξη που προσφέρει για την προστασία των 
υπερασπιστών και των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο 

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται όλο και περισσότερο παγκοσμίως. Σε αυτό το παγκόσμιο 
πλαίσιο, η επίτροπος Γιούτα Ουρπιλάινεν, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη σθεναρή στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τη δημοκρατία, 
καθώς και στις υπερασπίστριες και τους υπερασπιστές τους παγκοσμίως, υπέγραψε παρουσία 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστ(ρι)ών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τον μηχανισμό της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 30 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2022-
2027. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5808/IP_22_58
08_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ProtectDefenders.eu – Μηχανισμός της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ProtectDefenders.eu Ετήσια έκθεση 2021 
Ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο: η ΕΕ δρομολογεί 
σχέδιο ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την προώθηση των οικουμενικών αξιών 
Σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Δημοκρατία 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανθρώπινα δικαιώματα 
Δυνατότητες χρηματοδότησης| Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία 
________________________________________________________________________________ 

123. Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των αποβλήτων από τα 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/2022_EC_communication_collective_agreements_en.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/2022_EC_communication_collective_agreements_en.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/2022_EC_communication_collective_agreements_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6605
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24991&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0762&qid=1664391771994&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0762&qid=1664391771994&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0761&qid=1664405239251&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0761&qid=1664405239251&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5808/IP_22_5808_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5808/IP_22_5808_EL.pdf
https://protectdefenders.eu/
https://protectdefenders.eu/wp-content/uploads/2022/04/ProtectDefenders-Annual-Report-2021-1.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/strengthening-human-rights-and-democracy-world-eu-launches-eu15-billion-plan-promote-universal-2021-12-09_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/strengthening-human-rights-and-democracy-world-eu-launches-eu15-billion-plan-promote-universal-2021-12-09_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_492
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/peace-and-governance/democracy_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/peace-and-governance/human-rights_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/looking-funding_el
https://www.eeas.europa.eu/eeas/human-rights-democracy_en
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Η Επιτροπή λαμβάνει νομικά μέτρα κατά 11 κρατών μελών, καλώντας τα να επισπεύσουν την 
εφαρμογή της οδηγίας για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, προκειμένου να μειωθούν οι 
επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το Βέλγιο, η Δανία, 
η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Κροατία, η Λετονία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία 
και η Φινλανδία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί 
η πλήρης μεταφορά της οδηγίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5731/IP_22_57
31_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Διαδικασία επί παραβάσει 
Επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ: Οφέλη και επιτεύγματα 
Διαδραστικός χάρτης υποθέσεων παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην ΕΕ 
Μελέτη για την αξιολόγηση των οφελών που προκύπτουν από την επιβολή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ 
Μελέτη: Το κόστος της μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
Όσον αφορά τις βασικές αποφάσεις της δέσμης παραβάσεων του Σεπτεμβρίου 2022, βλ. MEMO. 
________________________________________________________________________________ 
 

124. Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις 
 
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι κυριότερες 
αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα 
πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 107 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_22_5402/INF_22_
5402_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
125. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ταξιδεύει στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Βουλγαρία 
  
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2022 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5731/IP_22_5731_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5731/IP_22_5731_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzZiNDEzYjktYjM2ZS00MTIxLWIzY2MtNzFlYWQ5NzJlZDVhIiwidCI6ImIyNGM4YjA2LTUyMmMtNDZmZS05MDgwLTcwOTI2ZjhkZGRiMSIsImMiOjh9
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/Final_report_study_benefits_enforcement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/Final_report_study_benefits_enforcement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/study_costs_not_implementing_env_law.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_22_5402
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
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_22_5402/INF_22_5402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_22_5402/INF_22_5402_EL.pdf
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Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ταξιδεύει στην Αθήνα, όπου θα εκφωνήσει την 
κεντρική ομιλία στο «Athens Democracy Forum» στις 17:50 ώρα Ελλάδος. Η ομιλία θα μεταδοθεί 
ζωντανά στο EbS.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5886/MEX_
22_5886_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
126. Η Αντιπρόεδρος Γιούροβα επισκέπτεται την Ελλάδα για να συζητήσει για το κράτος 
δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
  
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Αντιπρόεδρος κ. Βιέρα Γιούροβα θα βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα 
κράτη μέλη με αντικείμενο την έκθεση για το κράτος δικαίου. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους 
της κυβέρνησης, των μέσων ενημέρωσης και του δικαστικού σώματος. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης, η Αντιπρόεδρος θα συζητήσει ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με το 
χαρτοφυλάκιό της, όπως το κράτος δικαίου, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ασφάλεια 
των δημοσιογράφων και οι καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Η 
Αντιπρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υφυπουργό 
παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γιάννη Οικονόμου, καθώς και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. 
Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για Ευρωπαϊκά Θέματα, 
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5886/MEX_
22_5886_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
127. Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση επιπλέον 900 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, 29 εκατ. ευρώ 
στην Κύπρο και 300 εκατ. ευρώ στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του SURE   
  
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο τρεις προτάσεις αποφάσεων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μέσου «Στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων 
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» (SURE): επιπλέον 900 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, με 
τη συνολική στήριξη προς τη χώρα να ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ, επιπλέον 26 εκατ. ευρώ στην 
Κύπρο, με τη συνολική στήριξη να ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ, και επιπλέον 300 εκατ. ευρώ 
στην Πορτογαλία, με τη συνολική στήριξη να ανέρχεται σε 6.2 δισ. ευρώ. Μόλις το Συμβούλιο 
εγκρίνει τις προτάσεις, η χρηματοδοτική στήριξη θα δοθεί με τη μορφή δανείων που χορηγούνται 
με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια προς τις τρεις χώρες θα χρηματοδοτήσουν προηγούμενες 
δαπάνες για τη συνέχιση των μέτρων που θεσπίστηκαν με στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5886/MEX_
22_5886_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5886/MEX_22_5886_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5886/MEX_22_5886_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5886/MEX_22_5886_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5886/MEX_22_5886_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5886/MEX_22_5886_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5886/MEX_22_5886_EN.pdf
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128. Κεντρική ομιλία της προέδρου κ. von der Leyen στο 10ο ετήσιο Athens Democracy Forum 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 

Αξιότιμε πρόεδρε κύριε Τσάλτα, 
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα, 
την αρχαιότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, και μια από τις μαγευτικότερες πόλεις στον κόσμο. 
 
Αξιότιμε πρώην Γενικέ Γραμματέα κ. Ban Ki-moon, 
Αξιότιμε δήμαρχε κ. Μπακογιάννη, 
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Είναι μεγάλη μου χαρά που γιορτάζω μαζί σας τη δέκατη επέτειο του Athens Democracy Forum. 
Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί ακόμα μια επέτειο: πριν από 25 αιώνες, ένας από τους 
ισχυρότερους στόλους στην ιστορία εμφανίστηκε στη θάλασσα ακριβώς μπροστά στην Αθήνα. 
Μια ξένη αυτοκρατορία είχε εξαπολύσει επίθεση κατά των ελεύθερων πόλεων της Ελλάδας. 
Ωστόσο, στα στενά της Σαλαμίνας, η ελληνική συμμαχία σημείωσε μια απρόσμενη νίκη εναντίον 
ενός πολύ ισχυρότερου εχθρού. Ιστορικοί και ποιητές περιέγραψαν τον πόλεμο αυτό πολύ 
ξεκάθαρα: για πρώτη φορά στην ιστορία, η απολυταρχία εξαπέλυε επίθεση κατά της 
δημοκρατίας. Και η απολυταρχία απέτυχε, ενώ η δημοκρατία υπερίσχυσε. Με τα λόγια του 
Αισχύλου, οι Έλληνες «σπάσαν το ζυγό στη μέση» γιατί «δούλοι δεν λογιούνταν ανθρώπου». Σε 
αντίθεση με τους εχθρούς τους, οι Έλληνες δεν πολεμούσαν λόγω της απληστίας ενός ανθρώπου, 
αλλά για την ελευθερία τους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_5885/SPE
ECH_22_5885_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

129. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: η Επιτροπή αναβαθμίζει το εργαλείο eLeniency για την 
παροχή στις επιχειρήσεις διαδικτυακής πρόσβασης σε έγγραφα επιεικούς μεταχείρισης και 
διακανονισμού 

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναβαθμίσει τη διαδικτυακή της πλατφόρμα «eLeniency», για να 
διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαδικασίες που αφορούν συμπράξεις και 
παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας μπορούν να έχουν εύκολη και ασφαλή 
πρόσβαση σε έγγραφα στο διαδίκτυο. Αυτή η νέα έκδοση επιτρέπει την αποτελεσματική 
αλληλεπίδραση με τα μέρη και προσαρμόζει το εργαλείο στις σημερινές νέες μεθόδους εργασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5845/IP_22_58
45_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_5885/SPEECH_22_5885_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_5885/SPEECH_22_5885_EL.pdf
https://eleniency.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5845/IP_22_5845_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5845/IP_22_5845_EL.pdf
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130. «Ευρωπαϊκή Νύχτα των Ερευνητών» και «Ερευνητές στα Σχολεία»: ερευνητές συναντούν 
παιδιά και παρουσιάζουν τα θαύματα της επιστήμης 

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η μεγαλύτερη επικοινωνιακή εκδήλωση για την προώθηση της επιστήμης στην Ευρώπη, η 
«Ευρωπαϊκή Νύχτα των Ερευνητών», θα διεξαχθεί σε 26 χώρες, για την προβολή της 
πολυμορφίας της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας και του αντικτύπου της στην καθημερινή 
ζωή των πολιτών. Θα διεξαχθεί σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες συνδεδεμένες με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». 
Η εκδήλωση, η οποία συγκεντρώνει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο στην 
Ευρώπη και πέραν αυτής, φέρνει τους επιστήμονες πιο κοντά στο ευρύ κοινό και τονώνει το 
ενδιαφέρον για ερευνητικές σταδιοδρομίες, ιδίως μεταξύ των νέων. Παιδιά, νεαρά άτομα και 
οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο των ερευνητών μέσω ψυχαγωγικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως παραστάσεις με θέμα την επιστήμη, παιχνίδια, κουίζ, 
διαγωνισμοί, εκθέσεις και ψηφιακές δραστηριότητες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5857/IP_22_58
57_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Περισσότερες πληροφορίες για τις εθνικές εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Νύχτας των Ερευνητών 
Περισσότερες πληροφορίες για τους Ερευνητές στα Σχολεία 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις MSCA και τη δράση των πολιτών 
________________________________________________________________________________ 

131. Κατευθυντήριες γραμμές για τη γενική έκδοση θεωρήσεων όσον αφορά τους Ρώσους 
αιτούντες και τους ελέγχους σε Ρώσους πολίτες στα εξωτερικά σύνορα 

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Επιτροπή παρουσιάζει επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με τις διαδικασίες θεώρησης καθώς και τους ελέγχους των συνόρων όσον αφορά Ρώσους 
πολίτες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εξεταστούν 
στο πλαίσιο των γεωπολιτικών ανησυχιών και των ανησυχιών για την ασφάλεια που συνδέονται 
με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η πρόσφατη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία, 
μεταξύ άλλων μέσω επιστράτευσης και εικονικών «δημοψηφισμάτων», οδήγησε σε αύξηση των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των στρατεύσιμων και των οικογενειών τους, που προσπαθούν 
να διαφύγουν από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι κατευθυντήριες γραμμές απαιτούν ενισχυμένο 
έλεγχο ασφάλειας κατά την έκδοση θεωρήσεων σε Ρώσους και αυξημένους ελέγχους των 
συνόρων, με πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο.   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5903/IP_22_59
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5857/IP_22_5857_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5857/IP_22_5857_EL.pdf
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/2022-european-researchers-night?erfee
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/researchers-at-schools-researchers-meet-children-to-show-the-wonders-of-science
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/msca-citizens
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5903/IP_22_5903_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5903/IP_22_5903_EL.pdf
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Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές για τη γενική έκδοση θεωρήσεων σε σχέση 
με τους Ρώσους αιτούντες και καθοδήγηση όσον αφορά τους ελέγχους στους Ρώσους πολίτες στα 
εξωτερικά σύνορα 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη γενική 
έκδοση θεωρήσεων σε σχέση με Ρώσους αιτούντες 
Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας για 
την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
________________________________________________________________________________ 
 
132. Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τη μελλοντική ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες 
πρώτες ύλες 
  
Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων και δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας της ευρωπαϊκής πράξης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την οποία ανακοίνωσε η 
Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_
22_5911_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
133. Εκπαίδευση: Προϋπολογισμός ρεκόρ ύψους 384 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Erasmus+ για 
τη στήριξη των συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων   
  
Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή ανακοινώνει μια τέταρτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ 
για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Με 
συνολικό προϋπολογισμό ρεκόρ ύψους 384 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 
Erasmus+ 2023 για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» θα είναι ανοικτή έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. 
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2023, όπως και η αντίστοιχη του 2022, προσφέρει 
βιώσιμη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της βαθιάς θεσμικής διακρατικής συνεργασίας μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Erasmus+ 2020 για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», ενώ 
προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τη δημιουργία εντελώς νέων συμμαχιών. Επιπλέον, θα 
απονεμηθεί Σφραγίδα Αριστείας ως σήμα ποιότητας σε προτάσεις, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί 
και βαθμολογηθεί ως υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της 
τρέχουσας πρόσκλησης του Erasmus+, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναζήτηση εναλλακτικής 
χρηματοδότησης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_
22_5911_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
134. 10η επέτειος του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας 
  
Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2022 

https://home-affairs.ec.europa.eu/commission-communication-guidelines-visa-external-borders_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/communication-providing-guidelines-visa-issuance-relation-russian-applicants_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/09/council-adopts-full-suspension-of-visa-facilitation-with-russia/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+full+suspension+of+visa+facilitation+with+Russia
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-European-Critical-Raw-Materials-Act_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-European-Critical-Raw-Materials-Act_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_22_5911_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_22_5911_EN.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget
https://education.ec.europa.eu/el/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_22_5911_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_22_5911_EN.pdf


09  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 - 75 

  
Ξεκινά ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας, που συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια και ο 
οποίος έχει τον τίτλο «Σκέψου πριν κάνεις κλικ — Επιλέγω να είμαι ασφαλής στο διαδίκτυο».  
 
Η εκστρατεία διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου και προσφέρει συμβουλές και 
τεχνάσματα για την εφαρμογή της κυβερνοϋγιεινής και τον εντοπισμό κυβερνοαπειλών, όπως το 
λυτρισμικό και το ηλεκτρονικό «ψάρεμα». Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και περισσότερους από 300 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων 
δημόσιων αρχών, πανεπιστημίων, ομάδων προβληματισμού, ΜΚΟ και επαγγελματικών ενώσεων 
από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Συνέδρια, σεμινάρια κατάρτισης και διαδικτυακές 
δραστηριότητες σχετικά με την κυβερνοασφάλεια είναι στη διάθεση του κοινού σε διάφορες 
γλώσσες. Η διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων για την 
κυβερνοασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη και έναν διαδραστικό χάρτη για την ενημέρωση 
σχετικά με τους εθνικούς οργανισμούς στους οποίους μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε 
περίπτωση έκθεσης σε κινδύνους στο διαδίκτυο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_
22_5911_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ENISA : 
https://www.enisa.europa.eu/news/european-cybersecurity-month-2022-ten-years-of-raising-
cyber-awareness-throughout-
europeareness%20Throughout%20Europe%20%E2%80%94%20ENISA%20(europa.eu) 
________________________________________________________________________________  

https://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/about/el
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/about/el
https://cybersecuritymonth.eu/activities?containsDate=&endDate=&perPage=10&reqPage=1&searchText=&sortOrder=ascending&startDate=September%2030%2C%202022
https://cybersecuritymonth.eu/activities?containsDate=&endDate=&perPage=10&reqPage=1&searchText=&sortOrder=ascending&startDate=September%2030%2C%202022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_22_5911_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_22_5911_EN.pdf
https://www.enisa.europa.eu/news/european-cybersecurity-month-2022-ten-years-of-raising-cyber-awareness-throughout-europeareness%20Throughout%20Europe%20%E2%80%94%20ENISA%20(europa.eu)
https://www.enisa.europa.eu/news/european-cybersecurity-month-2022-ten-years-of-raising-cyber-awareness-throughout-europeareness%20Throughout%20Europe%20%E2%80%94%20ENISA%20(europa.eu)
https://www.enisa.europa.eu/news/european-cybersecurity-month-2022-ten-years-of-raising-cyber-awareness-throughout-europeareness%20Throughout%20Europe%20%E2%80%94%20ENISA%20(europa.eu)
https://www.enisa.europa.eu/news/european-cybersecurity-month-2022-ten-years-of-raising-cyber-awareness-throughout-europeareness%20Throughout%20Europe%20%E2%80%94%20ENISA%20(europa.eu)
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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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