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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση: η Επιτροπή χαιρετίζει τους νέους 
δυνητικούς υπογράφοντες και ζητεί εις βάθος και έγκαιρη αναθεώρηση. 
 

2. Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής. 
 

3. Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών: Η Επιτροπή εγκαινιάζει εργαλείο για τη στήριξη των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών. 
 

4. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις 
σχετικά με το σχέδιο πρότασης για την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής μέτρων 
ενίσχυσης που προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
 

5. Γεωργία: Η Επιτροπή θεσπίζει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα και 
του τομέα των οπωροκηπευτικών. 
 

6. Διαδικτυακή εκδήλωση Speak Date 2021, 9-10 Οκτωβρίου 2021. 
 

7. Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. 
 

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ. 
 

9. Δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 
 

10. Η Επιτροπή ξεκινάει διαρθρωμένο διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την ψηφιακή 
εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες. 
 

11. Μηδενική ρύπανση: η έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της νιτρορρύπανσης των υδάτων. 
 

12. Η ενωσιακή πολιτική συνοχής στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης: Σε μόλις 4 μήνες 
εγκρίθηκαν 34 δισ. ευρώ για τους δήμους και τις περιφέρειες. 
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13. Η Επιτροπή θα διαθέσει 60.000 κάρτες σιδηροδρομικών μετακινήσεων σε νέες και νέους της 
Ευρώπης. 
 

14. Δράση για το κλίμα: Κοινό δελτίο Τύπου ΕΕ-Κίνας σχετικά με την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής ενόψει της COΡ26. 
 

15. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας: Ας προχωρήσουμε μαζί. 
 

16. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει επιτυχώς το πρώτο πράσινο ομόλογο για 
τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάκαμψης. 
 

17. Αφγανιστάν: Η Επιτροπή ανακοινώνει δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 1 δισ. ευρώ για το 
Αφγανιστάν. 
 

18. Τιμές της ενέργειας: η Επιτροπή παρουσιάζει μια εργαλειοθήκη μέτρων για την 
αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης και των επιπτώσεών της* 
 

19. Ερωτήσεις και απαντήσεις: ανακοίνωση της Επιτροπής για τις τιμές της ενέργειας. 
 

20. Ισχυρότερη δέσμευση της ΕΕ για μία πιο πράσινη, ειρηνική και ευημερούσα Αρκτική. 
 

21. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική. 
 

22. Η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του βραβείου Megalizzi-Niedzielski 2021 για επίδοξους 
δημοσιογράφους και δημοσιεύει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 
 

23. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Μπορέλ μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον. 
 

24. Πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία: Η Επιτροπή προτείνει ειδικές ρυθμίσεις προς 
όφελος της Βόρειας Ιρλανδίας. 
 

25. Δημόσια υγεία: Η Επιτροπή προτείνει σταδιακή εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα in 
vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
 

26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ανακοινώνει νέο κύμα πρωταθλητών νεοφυών 
επιχειρήσεων. 
 

27. Η Επιτροπή ξεκινά τις εργασίες για την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους 
Νεολαίας. 
 

28. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: ένα παγκόσμιο πρότυπο με περισσότερα από 591 
εκατομμύρια πιστοποιητικά. 
 

29. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στηρίζει το Νέο Ευρωπαϊκό 
Μπάουχαους με 5 εκατ. ευρώ. 
 

30. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις εξαγωγές εμβολίων. 
 

31. Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ: Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα 
διαβούλευσης για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση της 
διατλαντικής συνεργασίας. 
 

32. Η Επιτροπή ξεκινά εκ νέου την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. 
 

33. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή ξεκινά εκ νέου την επανεξέταση της οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ. 
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34. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022: μαζί για μια ισχυρότερη Ευρώπη. 
 

35. Αεροπορικές μεταφορές: Η ΕΕ και το Κατάρ υπογράφουν συμφωνία ορόσημο για τις 
αεροπορικές μεταφορές. 
 

36. Δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση 2021: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί και καθορίζει 
μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. 
 

37. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: η ολομέλεια θα συζητήσει τις συνεισφορές των 
πολιτών. 
 

38. Τιμές της ενέργειας: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει μέτρα βοήθειας για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και τονίζει τη σημασία της μετάβασης στην πράσινη 
ενέργεια. 
 

39. Ευρωβαρόμετρο: Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις εμπλουτίζουν τις τουριστικές υπηρεσίες αλλά 
έχουν αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες. 
 

40. Η Επιτροπή καθιστά το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πιο συμπεριληπτικά. 
 

41. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: Αναζητάμε τις ιδέες και τις προσδοκίες των νέων! 
 

42. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή καταρτίζει χαρτοφυλάκιο με τις 10 πιο ελπιδοφόρες 
θεραπείες για τη νόσο COVID-19. 
 

43. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κατάλογο 10 υποψήφιων φαρμακοθεραπευτικών 
μέσων κατά της COVID-19. 
 

44. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ γιορτάζει 20 χρόνια παροχής βοήθειας στους 
πολίτες. 
 

45. Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα: Η Επιτροπή 
ετοιμάζει διάλογο για την κυκλοφορία των ταινιών, των τηλεοπτικών σειρών και του 
οπτικοακουστικού περιεχομένου. 
 

46. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας ξεκινά τη Δευτέρα θέτοντας στο επίκεντρο την 
πορεία της ΕΕ προς το 2030. 
 

47. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 
 

48. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας δίνει ώθηση στη βιώσιμη ανάκαμψη 
και ανάπτυξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη. 
 

49. Για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη: η Επιτροπή επενδύει 1,5 δισ. ευρώ 
σε καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας. 
 

50. Δράση της EE για το κλίμα: Οι εκθέσεις προόδου δείχνουν ότι το 2020 οι εκπομπές 
μειώθηκαν κατά 31 % σε σχέση με το 1990, ενώ το 76 % των εσόδων του ΣΕΔΕ 
χρησιμοποιούνται για την πράσινη μετάβαση. 
 

51. Η κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης το 2021: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπερνούν 
τα ορυκτά καύσιμα ως κύρια πηγή ενέργειας της ΕΕ. 
 

52. Οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν χάρη στην ενισχυμένη εφαρμογή και επιβολή των εμπορικών 
συμφωνιών και των παγκόσμιων κανόνων. 
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53. Δέσμη μέτρων για τις τράπεζες 2021: νέοι κανόνες της ΕΕ για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των τραπεζών και την καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον. 
 

54. Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 

55. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων. 
 

56. Η Τουρκία συνδέεται με σημαντικά προγράμματα της ΕΕ για την έρευνα, την καινοτομία και 
την εκπαίδευση. 
 

57. Η Επιτροπή γιορτάζει τα αποτελέσματα της προκήρυξης του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
για την Πράσινη Συμφωνία : 73 επιλεγέντα έργα θα λάβουν 1 δισ. ευρώ. 
 

58. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα όρια για μερικές από τις πλέον 
επιβλαβείς χημικές ουσίες στα απόβλητα. 
 

59. COP26: Η ΕΕ ενθαρρύνει τους εταίρους να μετατρέψουν τη φιλοδοξία σε δράση και να 
υλοποιήσουν τη συμφωνία του Παρισιού. 
 

60. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την COP26. 
 

61. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για έναν ισχυρότερο 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 
 

62. Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές: η κλιματική αλλαγή γίνεται κάθε 
χρόνο και πιο αισθητή. 
 

63. Η Επιτροπή ενισχύει την κυβερνοασφάλεια των ασύρματων συσκευών και προϊόντων. 
________________________________________________________________________________ 

1. Κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση: η Επιτροπή χαιρετίζει τους νέους 
δυνητικούς υπογράφοντες και ζητεί εις βάθος και έγκαιρη αναθεώρηση 

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2021 

Το θέμα της παραπληροφόρησης παραμένει προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της 
Επιτροπής. Χθες, κατά την τελευταία συνεδρίαση της συνέλευσης των υπογραφόντων, οκτώ νέοι 
δυνητικοί υπογράφοντες προσχώρησαν στη διαδικασία αναθεώρησης του κώδικα δεοντολογίας 
για την παραπληροφόρηση. Εξέφρασαν την προθυμία τους να αναλάβουν δεσμεύσεις στο 
πλαίσιο της ενισχυμένης έκδοσης του κώδικα. Ο κώδικας είναι το πρώτο πλαίσιο τέτοιου είδους 
παγκοσμίως, στο οποίο καθορίζονται οι δεσμεύσεις των πλατφορμών και του κλάδου για την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4945/IP_21_49
45_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4945/IP_21_4945_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4945/IP_21_4945_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
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Έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας για την 
παραπληροφόρηση 
Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με το Έγγραφο καθοδήγησης 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 

2. Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής 

Στρασβούργο,  5 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής. Με τον αντισημιτισμό να αυξάνεται 
ανησυχητικά, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, η στρατηγική καθορίζει μια σειρά μέτρων που 
διαρθρώνονται γύρω από τρεις πυλώνες: την πρόληψη κάθε μορφής αντισημιτισμού· την 
προστασία και διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής· και την προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης 
και της μνήμης του Ολοκαυτώματος. Η στρατηγική προτείνει μέτρα για την εντατικοποίηση της 
συνεργασίας με τις διαδικτυακές εταιρείες με σκοπό τον περιορισμό του αντισημιτισμού στο 
διαδίκτυο, μέτρα για την καλύτερη προστασία των δημόσιων χώρων και των χώρων λατρείας, 
καθώς και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου έρευνας για τον σύγχρονο αντισημιτισμό και 
ενός δικτύου τοποθεσιών όπου πραγματοποιήθηκε το Ολοκαύτωμα. Τα μέτρα αυτά θα 
ενισχυθούν από τις διεθνείς προσπάθειες της ΕΕ να ηγηθεί του παγκόσμιου αγώνα κατά του 
αντισημιτισμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4990/IP_21_49
90_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής 
ζωής 
Ενημερωτικό δελτίο για τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη 
διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ιστότοπος για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού 
Συντονιστής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής στην 
ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

3. Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών: Η Επιτροπή εγκαινιάζει εργαλείο για τη στήριξη των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών 

Βρυξέλλες,  5 Οκτωβρίου 2021 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα 
νέο διαδικτυακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν 
απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στις 
διδακτικές τους δραστηριότητες. Με βάση σειρά ερωτήσεων, το εργαλείο με την ονομασία 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/712047
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/712047
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2586
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/strengthening-eu-code-practice-disinformation_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_el
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4990/IP_21_4990_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4990/IP_21_4990_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_el
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_4991
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/coordinator-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/coordinator-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life_el
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«SELFIEforTEACHERS» μπορεί να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν τις ψηφιακές ικανότητές τους 
και να εντοπίσουν πού χρειάζονται περαιτέρω κατάρτιση και υποστήριξη. Η επίτροπος 
Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, και η 
υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού της Σλοβενίας, κα Σιμόνα Κούστετς, εγκαινιάζουν 
επίσημα το εργαλείο στη Λιουμπλιάνα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4964/IP_21_49
64_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: SELFIEforTEACHERS 
Εργαλείο SELFIEforTEACHERS 
Εργαλείο SELFIE   
Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
Πρόγραμμα Erasmus+ 
________________________________________________________________________________ 

4. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις 
σχετικά με το σχέδιο πρότασης για την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής μέτρων 
ενίσχυσης που προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 

Βρυξέλλες,  6 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένες προτεινόμενες τροποποιήσεις στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ). Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι να 
αποτυπωθούν οι αλλαγές σε διάφορες δέσμες κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις, οι οποίες επί του παρόντος επανεξετάζονται, και να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
δημόσια στήριξη για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν 
στο να τεθούν τα σωστά θεμέλια για μια βιώσιμη οικονομία κατά την περίοδο ανάκαμψης από 
τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Τα κράτη μέλη και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5027/IP_21_50
27_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

5. Γεωργία: Η Επιτροπή θεσπίζει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα και 
του τομέα των οπωροκηπευτικών 

Βρυξέλλες,  6 Οκτωβρίου 2021 

Τα μέτρα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα, τα οποία εγκρίθηκαν, περιλαμβάνουν την αύξηση 
της στήριξης για εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως η ασφάλιση της συγκομιδής και τα ταμεία 
αλληλοβοήθειας, και την παράταση των μέτρων ευελιξίας που εφαρμόζονται ήδη, έως τις 15 
Οκτωβρίου 2022. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, η στήριξη στις οργανώσεις 

https://ec.europa.eu/educators-go-digital
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4964/IP_21_4964_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4964/IP_21_4964_EL.pdf
https://ec.europa.eu/education/file/12424/download_en?token=dbdAWo3Z
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-teachers_el
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20170710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20170710
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5027/IP_21_5027_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5027/IP_21_5027_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-extends-package-support-measures-wine-sector-2021-jan-28_en
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παραγωγών — που συνήθως υπολογίζεται με βάση την αξία παραγωγής — θα αντισταθμιστεί, 
ώστε να μην είναι χαμηλότερη από το 85 % του επιπέδου του προηγούμενου έτους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4922/IP_21_49
22_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Παρατηρητήριο της αγοράς οίνου 
Παρατηρητήριο οπωροκηπευτικών 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Διαδικτυακή εκδήλωση Speak Date 2021, 9-10 Οκτωβρίου 2021 
 
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021 

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ο Σύλλογος Αποφοίτων «Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ευρώπη» 
σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση Speak Date 2021, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 
Οκτωβρίου 2021. 
Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών μπορείτε 
να πάρετε μια γεύση από μια ξένη γλώσσα που θέλατε πάντοτε να μάθετε ή να συμμετάσχετε σε 
πολυγλωσσικές δραστηριότητες και να μάθετε ενδιαφέρουσα στοιχεία για πάνω από 20 ξένες 
γλώσσες και πολιτισμούς.  
Οι παρουσιάσεις διαρκούν μόλις 20 λεπτά η καθεμία και να τις παρακολουθήσετε δεν είναι 
απαραίτητη η γνώση της ξένης γλώσσας. 
 
H συμμετοχή είναι ελεύθερη. 
Γραφτείτε σε ένα ή περισσότερα Speak Date εδώ: https://speakdate2021.reenio.eu 
________________________________________________________________________________ 

7. Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

Βρυξέλλες,  7 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
με τίτλο «Σταματήστε το (((5G)) — Ας μείνουμε συνδεδεμένοι αλλά προστατευμένοι» («Stop 
(((5G)) — Stay Connected but Protected»). Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την καλύτερη προστασία όλων των μορφών ζωής από 
ορισμένους εικαζόμενους κινδύνους των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων και της 
ακτινοβολίας μικροκυμάτων, για την προστασία από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
τεχνολογίας 5G και της συναφούς ψηφιοποίησης, και για τη διασφάλιση αποτελεσματικής 
προστασίας, μεταξύ άλλων κατά του κυβερνοεγκλήματος, των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτές τις νέες μορφές τεχνολογίας 
επικοινωνιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4995/IP_21_49
95_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4922/IP_21_4922_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4922/IP_21_4922_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/wine_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_en
https://speakdate2021.reenio.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4995/IP_21_4995_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4995/IP_21_4995_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
«Σταματήστε το (((5G)) — Ας μείνουμε συνδεδεμένοι αλλά προστατευμένοι» 
5G και ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών — ιστότοπος 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  7 Οκτωβρίου 2021 

Η προφορική παρουσίαση της απόφασης του πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου εγείρει 
σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και την εξουσία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Επιτροπή στηρίζει και επιβεβαιώνει τις θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της Ένωσης, 
δηλαδή ότι: 
 το δίκαιο της ΕΕ υπερισχύει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών 

διατάξεων· 
 όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτικές για τις αρχές 

όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_5142/S
TATEMENT_21_5142_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

9. Δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν  

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2021 
 
Έχω προβληματιστεί ιδιαίτερα από τη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας. 
Έδωσα εντολή στις υπηρεσίες της Επιτροπής να την αναλύσουν διεξοδικά και άμεσα. Βάσει αυτής 
της ανάλυσης, θα αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα.  
Η ΕΕ αποτελεί κοινότητα αξιών και νόμων. Αυτό δένει την Ένωσή μας και την κάνει πιο δυνατή. 
Θα υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της Ένωσής μας. Οι 450 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι βασίζονται σ' αυτό.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_5163/S
TATEMENT_21_5163_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Η Επιτροπή ξεκινάει διαρθρωμένο διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την ψηφιακή 
εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες 
 
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2021 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/5g-and-electromagnetic-fields
https://europa.eu/citizens-initiative/home_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_5142/STATEMENT_21_5142_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_5142/STATEMENT_21_5142_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_5163/STATEMENT_21_5163_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_5163/STATEMENT_21_5163_EL.pdf
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Η ψηφιακή μετάβαση, βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, 
βασίζεται σε ένα ψηφιακά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, σε πολίτες με ψηφιακές ικανότητες 
και σε ένα ισχυρό σύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης.  
Μετά την έκκληση που απηύθυνε η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ένωσης το 2021 για «προσοχή των ηγετών και διαρθρωμένο διάλογο σε ανώτατο 
επίπεδο» και για υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και του σχεδίου 
δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη 
αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου με τα κράτη μέλη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5165/MEX_
21_5165_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

11. Μηδενική ρύπανση: η έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της νιτρορρύπανσης των υδάτων 

Βρυξέλλες,  11 Οκτωβρίου 2021 

Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση 
(με βάση στοιχεία για την περίοδο 2016-2019) προειδοποιεί ότι τα νιτρικά ιόντα προκαλούν 
ακόμη σοβαρή ρύπανση στα ύδατα της ΕΕ. Οι υπερβολικές τιμές νιτρικών στα ύδατα είναι 
επιζήμιες τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για τα οικοσυστήματα, καθώς προκαλούν 
εξάντληση του οξυγόνου και ευτροφισμό. Όταν οι εθνικές αρχές και οι γεωργοί καθάρισαν τα 
ύδατα, αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στην παροχή πόσιμου νερού και στη βιοποικιλότητα, καθώς 
και σε τομείς που εξαρτώνται από αυτά, όπως είναι η αλιεία και ο τουρισμός. Ωστόσο, η 
υπερβολική χρήση λιπασμάτων παραμένει πρόβλημα σε πολλά μέρη της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5109/IP_21_51
09_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την οδηγία για την νιτρορρύπανση 
Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση για την 
περίοδο 2016-2019 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την εφαρμογή της οδηγίας για 
τη νιτρορρύπανση για την περίοδο 2016-2019 
Διαδικτυακό πρόγραμμα προβολής σχετικά με την ποιότητα των υδάτων και τη γεωργία στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

12. Η ενωσιακή πολιτική συνοχής στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης: Σε μόλις 4 μήνες 
εγκρίθηκαν 34 δισ. ευρώ για τους δήμους και τις περιφέρειες 

Βρυξέλλες,  11 Οκτωβρίου 2021 

Στη συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των 
Περιφερειών 2021, η Επιτροπή έκανε απολογισμό της υλοποίησης της Συνδρομής στην 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5165/MEX_21_5165_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5165/MEX_21_5165_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/nitrates/implementation_nitrates_directive.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1561542776070&uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5109/IP_21_5109_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5109/IP_21_5109_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5110
https://ec.europa.eu/environment/pdf/nitrates/implementation_nitrates_directive.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/nitrates/implementation_nitrates_directive.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/nitrates/swd_implementation_nitrates_directive.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/nitrates/swd_implementation_nitrates_directive.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
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Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU). Μέσω του REACT-EU έχουν 
εγκριθεί 34,1 δισ. ευρώ και έχουν ήδη καταβληθεί 3,5 δισ. ευρώ σε μόλις τέσσερις μήνες, γεγονός 
που το καθιστά το πρώτο μέσο του NextGenerationEU που πραγματοποιεί πληρωμές για την 
ανάκαμψη των κρατών μελών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5130/IP_21_51
30_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σελίδα πληροφοριών για το REACT-EU 
REACT-EU: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
REACT-EU: ζωντανή παρακολούθηση της προόδου 
NextGenerationEU 
Πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII) και πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού+ (CRII+) 
Πίνακας αποτελεσμάτων για τον κορονοϊό  
Έρευνα Ευρωβαρόμετρου 
Διαδικτυακή μετάδοση της συνέντευξης Τύπου για την έναρξη της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
των Δήμων και των Περιφερειών 2021 
________________________________________________________________________________ 

13. Η Επιτροπή θα διαθέσει 60.000 κάρτες σιδηροδρομικών μετακινήσεων σε νέες και νέους 
της Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  11 Οκτωβρίου 2021 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας DiscoverEU η Επιτροπή θα διαθέσει δωρεάν κάρτες 
σιδηροδρομικών μετακινήσεων σε 60.000 Ευρωπαίες και Ευρωπαίους ηλικίας 18 έως 20 ετών. Η 
περίοδος υποβολής αιτήσεων για μια ταξιδιωτική περίοδο το 2022, που θα είναι το Ευρωπαϊκό 
Έτος Νεολαίας, ξεκινά αύριο, 12 Οκτωβρίου, το μεσημέρι και λήγει στις 26 Οκτωβρίου, το 
μεσημέρι. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5105/IP_21_51
05_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
DiscoverEU 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Δράση για το κλίμα: Κοινό δελτίο Τύπου ΕΕ-Κίνας σχετικά με την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής ενόψει της COΡ26 

Βρυξέλλες,  11 Οκτωβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5130/IP_21_5130_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5130/IP_21_5130_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_948
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/infographic/2021/measuring-citizens-awareness-and-perception-of-eu-regional-policy
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5105/IP_21_5105_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5105/IP_21_5105_EL.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://europa.eu/youth/home_el
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0158_youth_2021-10-07_eu_discover_factsheet-final.pdf
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Μετά τον δεύτερο διάλογο υψηλού επιπέδου για το περιβάλλον και το κλίμα, ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Φρανς Τίμερμανς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Hang 
Zheng επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη Συμφωνία του Παρισιού και στην επιτυχή έκβαση 
της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) που θα πραγματοποιηθεί 
στη Γλασκόβη.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5201/MEX_
21_5201_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συζήτηση είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/joint-press-communique-following-second-eu-
china-high-level-environment-and_en 
________________________________________________________________________________ 

15. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας: Ας προχωρήσουμε μαζί 

Kyiv,  12 Οκτωβρίου 2021 

Κατά την 23η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στο Κίεβο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία 
επιβεβαίωσαν εκ νέου την ισχυρή εταιρική τους σχέση και την προσήλωσή τους στην ενίσχυση 
της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Σαρλ Μισέλ και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Τζουζέπ Μπορέλ, εκπροσώπησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνάντηση με τον πρόεδρο της 
Ουκρανίας, κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία συμφώνησαν σε κοινή 
δήλωση, η οποία καταδεικνύει την πληθώρα των θεμάτων της διμερούς ατζέντας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο των δηλώσεων της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην κοινή 
συνέντευξη Τύπου εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5222/
STATEMENT_21_5222_EN.pdf 
Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία σημείωσαν πρόοδο σε 
ορισμένους βασικούς τομείς συνεργασίας, με τρεις νέες σημαντικές συμφωνίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5203/IP_21_52
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας 
Ιστότοπος της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ουκρανία 
Ιστότοπος της ομάδας στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία 
Διεθνείς αεροπορικές σχέσεις της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5201/MEX_21_5201_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5201/MEX_21_5201_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/joint-press-communique-following-second-eu-china-high-level-environment-and_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/joint-press-communique-following-second-eu-china-high-level-environment-and_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/joint-press-communique-following-second-eu-china-high-level-environment-and_en
https://www.consilium.europa.eu/media/52383/20211012-joint-statement-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52383/20211012-joint-statement-final.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5222
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5222/STATEMENT_21_5222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5222/STATEMENT_21_5222_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5203/IP_21_5203_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5203/IP_21_5203_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4081/eu-ukraine-relations_el
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation_en
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16. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει επιτυχώς το πρώτο πράσινο ομόλογο 
για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάκαμψης 

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το πρώτο πράσινο ομόλογο NextGenerationEU και συγκέντρωσε 
12 δισ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινου ομολόγου στην ιστορία, σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Με τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU, η ΕΕ αναμένεται να κατακτήσει 
τη θέση του μακράν μεγαλύτερου εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο, παρέχοντας 
σημαντική ώθηση στις βιώσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές και χρηματοδοτώντας την πιο 
πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ από την πανδημία. Χάρη στο υψηλό ποσοστό υπερκάλυψης και τους 
εξαιρετικούς όρους τιμολόγησης, η σημερινή έκδοση είναι μια ελπιδοφόρα αρχή του 
προγράμματος πράσινων ομολόγων NextGenerationEU, το οποίο θα φτάσει έως και τα 250 δισ. 
ευρώ έως το τέλος του 2026. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5207/IP_21_52
07_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις & Απαντήσεις Πρώτο πράσινο ομόλογο 
Δελτίο Τύπου Πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα και επικαιροποιημένη στρατηγική 
χρηματοδότησης 
Ερωτήσεις & Απαντήσεις Πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα και επικαιροποιημένη στρατηγική 
χρηματοδότησης 
Πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

17. Αφγανιστάν: Η Επιτροπή ανακοινώνει δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 1 δισ. ευρώ για το 
Αφγανιστάν 

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2021 

Κατά τη σύνοδο της G20 για το Αφγανιστάν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, θα ανακοινώσει δέσμη μέτρων στήριξης ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ για τον 
αφγανικό λαό και τις γειτονικές χώρες, προς αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών στη χώρα 
και την περιοχή. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στο Αφγανιστάν επιδεινώνεται, θέτοντας 
εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανούς σε κίνδυνο ενόψει της έλευσης του χειμώνα. Η ανθρωπιστική 
βοήθεια από μόνη της δεν θα είναι αρκετή για την αποτροπή του λιμού και της σοβαρής 
ανθρωπιστικής κρίσης. 
Η συνολική αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν παραμένει δεσμευμένη. Τα πέντε 
κριτήρια αναφοράς που συμφωνήθηκαν από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ εξακολουθούν 
να ισχύουν. Πρέπει να πληρωθούν πριν από την επανέναρξη της τακτικής συνεργασίας για την 
ανάπτυξη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5207/IP_21_5207_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5207/IP_21_5207_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5211
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4565
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4565
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4567
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4567
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/legal-texts_en#nextgenerationeu-green-bond-framework
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/09/21/afghanistan-council-conclusions-set-out-the-eu-s-position-and-next-steps/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/09/21/afghanistan-council-conclusions-set-out-the-eu-s-position-and-next-steps/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5208/IP_21_52
08_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

18. Τιμές της ενέργειας: η Επιτροπή παρουσιάζει μια εργαλειοθήκη μέτρων για την 
αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης και των επιπτώσεών της* 

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις τιμές της ενέργειας με σκοπό την αντιμετώπιση 
της ραγδαίας αύξησης των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει όλο 
τον χειμώνα, και την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η 
ανακοίνωση περιλαμβάνει μια «εργαλειοθήκη» την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες επιπτώσεις των τρεχουσών αυξήσεων των 
τιμών και να ενισχύσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών κλυδωνισμών. Τα 
βραχυπρόθεσμα εθνικά μέτρα περιλαμβάνουν επείγουσα εισοδηματική στήριξη των 
νοικοκυριών, κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις και στοχευμένες μειώσεις φόρων. Η Επιτροπή 
θα στηρίξει επίσης επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης, θα εξετάσει πιθανά μέτρα για την αποθήκευση ενέργειας και την αγορά 
αποθεμάτων φυσικού αερίου και θα αξιολογήσει τον τρέχοντα σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5204/IP_21_52
04_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για τις τιμές της ενέργειας 
Ερωταποκρίσεις σχετικά με την ανακοίνωση για τις τιμές της ενέργειας 
Ενημερωτικό δελτίο για την αγορά ενέργειας της ΕΕ και τις τιμές της ενέργειας 
Ενημερωτικό δελτίο για την εργαλειοθήκη 
Ιστοσελίδα για τις τιμές της ενέργειας στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

19. Ερωτήσεις και απαντήσεις: ανακοίνωση της Επιτροπής για τις τιμές της ενέργειας 

Βρυξέλλες,  13 Οκτωβρίου 2021 

1. Γιατί εξέδωσε η Επιτροπή ανακοίνωση για τις τιμές της ενέργειας;  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, αντιμετωπίζει επί του 
παρόντος απότομη εκτίναξη των τιμών ενέργειας. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρή ανησυχία 
στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις κυβερνήσεις σε όλη την ΕΕ. 

Η εκτίναξη των τιμών οφείλεται κυρίως στην αυξημένη παγκόσμια ζήτηση ενέργειας, ειδικότερα 
φυσικού αερίου, η οποία σχετίζεται με την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Αν και υπήρξαν και 
στο παρελθόν διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας, η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί εξαίρεση, 
διότι τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την προοπτική 
υψηλότερων λογαριασμών ενέργειας ενώ δεν έχουν ακόμα ξεπεράσει το πλήγμα της απώλειας 
εισοδήματος εξαιτίας της πανδημίας. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5208/IP_21_5208_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5208/IP_21_5208_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5204/IP_21_5204_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5204/IP_21_5204_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5202
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_5212
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_5213
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/EU-energy-prices_en
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ανάκαμψη της Ευρώπης, καθώς και τον δίκαιο και συμμετοχικό χαρακτήρα της, και να 
επιδεινώσει την ενεργειακή φτώχεια. Ενέχει επίσης τον κίνδυνο να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη 
στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και την υποστήριξη αυτής, που απαιτούνται όχι μόνο για να 
αποτραπεί η καταστροφική κλιματική αλλαγή, αλλά και για να καταστεί η ΕΕ λιγότερο ευάλωτη 
στην αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5202/QAN
DA_21_5202_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες : Δελτίο Τύπου 
________________________________________________________________________________ 

20. Ισχυρότερη δέσμευση της ΕΕ για μία πιο πράσινη, ειρηνική και ευημερούσα Αρκτική 

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2021 

Ο ύπατος εκπρόσωπος και η Επιτροπή παρουσίασαν την προσέγγισή τους για ισχυρότερη 
δέσμευση της ΕΕ για μία ειρηνική, βιώσιμη και ευημερούσα Αρκτική. Η περιοχή της Αρκτικής έχει 
καίρια στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κλιματικής αλλαγής, των πρώτων 
υλών, καθώς και της γεωστρατηγικής επιρροής. Η ανακοίνωση αποτελεί απάντηση σε αυτές τις 
γεωπολιτικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις καθώς και στα θέματα 
ασφάλειας, και αναφέρεται στις σχετικές ευκαιρίες. Επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία με 
τους εταίρους όσον αφορά βιώσιμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5214/IP_21_52
14_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Ισχυρότερη δέσμευση της ΕΕ για ειρήνη, βιωσιμότητα και ευημερία 
στην Αρκτική» 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 

21. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική 

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2021 

Γιατί πρέπει να εμπλακεί η ΕΕ στην Αρκτική; 
Ως γεωπολιτική δύναμη και ως σημαντικός οικονομικός παράγοντας, η ΕΕ έχει στρατηγικά και 
καθημερινά συμφέροντα στην Αρκτική και είναι συνυπεύθυνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο 
στις ευρωπαϊκές περιοχές όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής. Η ΕΕ έχει επίσης 
θεμελιώδες συμφέρον να στηρίξει την πολυμερή συνεργασία στην Αρκτική και καταβάλλει 
προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η Αρκτική παραμένει ασφαλής, σταθερή, βιώσιμη, ειρηνική 
και ευημερούσα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5202/QANDA_21_5202_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5202/QANDA_21_5202_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5204
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105481/joint-communication-stronger-eu-engagement-peaceful-sustainable-and-prosperous-arctic_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5214/IP_21_5214_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5214/IP_21_5214_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105481/joint-communication-stronger-eu-engagement-peaceful-sustainable-and-prosperous-arctic_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105481/joint-communication-stronger-eu-engagement-peaceful-sustainable-and-prosperous-arctic_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5164
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_5231
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5164/QAN
DA_21_5164_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του βραβείου Megalizzi-Niedzielski 2021 για 
επίδοξους δημοσιογράφους και δημοσιεύει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου Megalizzi-Niedzielski 2021 για επίδοξους 
δημοσιογράφους. Πρόκειται για την Ισπανίδα Irene Barahona Fernández και τον Ιρλανδό Jack 
Ryan. Η Irene και ο Jack βραβεύτηκαν για το πολλά υποσχόμενο έργο τους και την προσήλωσή 
τους στην ποιοτική δημοσιογραφία και στις αξίες της ΕΕ.  
 

Το βραβείο Megalizzi-Niedzielski για επίδοξους δημοσιογράφους θεσπίστηκε το 2019 και τιμά τη 
μνήμη των Antonio Megalizzi και Bartek Pedro Orent-Niedzielski, νέων Ευρωπαίων 
δημοσιογράφων προσηλωμένων στην ΕΕ και τις αξίες της, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στα τέλη 
του 2018 σε τρομοκρατική επίθεση στο Στρασβούργο. 
Παραδείγματα επικοινωνιακών δράσεων προηγούμενων δικαιούχων μπορείτε να δείτε στον 
σχετικό διαδραστικό χάρτη : 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/comm_action_calls/ 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5241/MEX_
21_5241_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Μπορέλ μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον 
 
Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2021 

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Μπορέλ θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον από τις 13 ως 
τις 15 Οκτωβρίου.  
Εκεί θα έχει σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου, με θέμα τη σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, την προώθηση της 
διατλαντικής ατζέντας και επείγουσες διεθνείς εξελίξεις. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη 
επίσκεψη του κ. Μπορέλ στην Ουάσιγκτον από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα 
αμερικανική κυβέρνηση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5241/MEX_
21_5241_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105529/united-states-high-
representativevice-president-josep-borrell-travels-washington_en 
________________________________________________________________________________ 

24. Πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία: Η Επιτροπή προτείνει ειδικές ρυθμίσεις 
προς όφελος της Βόρειας Ιρλανδίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5164/QANDA_21_5164_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5164/QANDA_21_5164_EL.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211811
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/comm_action_calls/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/comm_action_calls/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5241/MEX_21_5241_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5241/MEX_21_5241_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5241/MEX_21_5241_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5241/MEX_21_5241_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105529/united-states-high-representativevice-president-josep-borrell-travels-washington_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105529/united-states-high-representativevice-president-josep-borrell-travels-washington_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105529/united-states-high-representativevice-president-josep-borrell-travels-washington_en
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Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
βιώνουν οι πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας λόγω του Brexit, διευκολύνοντας περαιτέρω την 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία. 
Προηγήθηκαν εκτενείς συζητήσεις με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τους 
τελευταίους μήνες, καθώς και ενέργειες προσέγγισης, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των 
πολιτικών ηγετών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών στη Βόρεια Ιρλανδία. Περιλαμβάνει επίσης ιδέες που βασίζονται σε στοιχεία που 
αναφέρονται στο κυβερνητικό έγγραφο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δημοσιεύτηκε τον 
Ιούλιο του 2021. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5215/IP_21_52
15_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς ανεπίσημα έγγραφα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Συγκεκριμένα παραδείγματα της σημερινής δέσμης μέτρων 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του πρωτοκόλλου 
Ενημερωτικό δελτίο: Παραδείγματα ευελιξίας που έχουν ήδη προσδιοριστεί 
________________________________________________________________________________ 

25. Δημόσια υγεία: Η Επιτροπή προτείνει σταδιακή εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα in 
vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη σταδιακή εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ώστε να μην διακοπεί ο εφοδιασμός της αγοράς με τα 
προϊόντα αυτά που είναι σημαντικά για την υγειονομική περίθαλψη. Για να αντιμετωπίσουν τις 
πρωτόγνωρες προκλήσεις της πανδημίας COVID-19, τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα υγείας και οι 
οικονομικοί φορείς αναγκάστηκαν να ανακατανείμουν τους πόρους τους, οπότε δεν είναι δυνατή 
η έγκαιρη συμμόρφωσή τους με τις αλλαγές που εισήγαγε ο κανονισμός. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5209/IP_21_52
09_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 όσον αφορά τις 
μεταβατικές διατάξεις για ορισμένα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την 
αναβολή της εφαρμογής των απαιτήσεων για τα εσωτερικά τεχνολογικά προϊόντα 
Κανονισμός για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
Επισκόπηση: Δημόσια υγεία (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5215/IP_21_5215_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5215/IP_21_5215_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_en#october-2021-package
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5230
https://ec.europa.eu/info/files/concrete-examples-todays-package_en
https://ec.europa.eu/info/files/benefits-protocol_en
https://ec.europa.eu/info/files/examples-flexibilities-already-identified_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5209/IP_21_5209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5209/IP_21_5209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5210
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_newregulations/docs/md_2017-746-regulation_2021-amendment_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_newregulations/docs/md_2017-746-regulation_2021-amendment_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_newregulations/docs/md_2017-746-regulation_2021-amendment_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0746
https://ec.europa.eu/health/md_sector/overview_en
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26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ανακοινώνει νέο κύμα πρωταθλητών νεοφυών 
επιχειρήσεων 

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξε 65 καινοτόμες 
νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ για να λάβουν χρηματοδότηση ύψους 363 εκατ. ευρώ για 
ρηξικέλευθες καινοτομίες. Κάθε εταιρεία θα λάβει έναν συνδυασμό επιχορηγήσεων και 
επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 17 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη και την επέκταση 
των πρωτοποριακών καινοτομιών της στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των ψηφιακών 
τεχνολογιών, της ενέργειας, της βιοτεχνολογίας, του διαστήματος και άλλους. Πρόκειται για την 
πρώτη δέσμη εταιρειών που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του πλήρως ανεπτυγμένου μέσου 
Accelerator του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5225/IP_21_52
25_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κατάλογος επιλεγμένων εταιρειών 
Κόμβος δεδομένων των έργων του ΕΣΚ 
Εγγραφή στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΣΚ 
________________________________________________________________________________ 

27. Η Επιτροπή ξεκινά τις εργασίες για την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους 
Νεολαίας 

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2021 

Μετά την εξαγγελία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της 
Ένωσης το 2021, η Επιτροπή εξέδωσε την επίσημη πρότασή της για την ανακήρυξη του 2022 ως 
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Η Ευρώπη χρειάζεται το όραμα, τη δέσμευση και τη συμμετοχή 
όλων των νέων για να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον — πιο πράσινο, πιο συμπεριληπτικό και 
πιο ψηφιακό. Με την πρόταση αυτή, η Ευρώπη προσπαθεί να προσφέρει στις νέες και στους 
νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης την 
τελευταία έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία παρέχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης 
των νέων Ευρωπαίων όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μάθηση, την απασχόληση 
και τη συμμετοχή στα κοινά και στην πολιτική ζωή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5226/IP_21_52
26_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
________________________________________________________________________________ 

https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5225/IP_21_5225_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5225/IP_21_5225_EL.pdf
https://eic.ec.europa.eu/document/download/20334dd4-243a-4048-85f2-e0d23c4651aa_en
https://eic.easme-web.eu/
https://eic.ec.europa.eu/events/save-date-european-innovation-council-summit_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)636&lang=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5226/IP_21_5226_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5226/IP_21_5226_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)636&lang=en
https://europa.eu/youth/home_el
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28. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: ένα παγκόσμιο πρότυπο με περισσότερα από 591 
εκατομμύρια πιστοποιητικά 

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση σχετικά με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ και την 
εφαρμογή του στο σύνολο της ΕΕ Η έκθεση δείχνει ότι το πιστοποιητικό της ΕΕ αποτέλεσε 
καθοριστικό στοιχείο της αντίδρασης της Ευρώπης στην πανδημία COVID-19, με την έκδοση πάνω 
από 591 εκατομμυρίων πιστοποιητικών. Το πιστοποιητικό, το οποίο καλύπτει τον εμβολιασμό 
κατά της COVID-19, τον διαγνωστικό της έλεγχο και την ανάρρωση από αυτή, διευκολύνει τα 
ασφαλή ταξίδια των πολιτών, ενώ συμβάλλει, επίσης, καθοριστικά στη στήριξη του ευρωπαϊκού 
τουριστικού κλάδου που έχει πληγεί σοβαρά. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ συνιστά 
επιτυχία παγκοσμίως: έθεσε ένα παγκόσμιο πρότυπο και αποτελεί επί του παρόντος το μοναδικό 
σύστημα που εφαρμόζεται ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο. 43 χώρες από τέσσερις ηπείρους έχουν 
συνδεθεί με το σύστημα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες μέσα στις επόμενες εβδομάδες και 
μήνες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5267/IP_21_52
67_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών 
πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από 
αυτή  
Παράρτημα της έκθεσης 
Ιστοσελίδα για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

29. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στηρίζει το Νέο Ευρωπαϊκό 
Μπάουχαους με 5 εκατ. ευρώ. 

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) δρομολογεί το πρόγραμμα «EIT 
Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures» (Μηχανισμός προώθησης της 
κοινότητας του ΕΙΤ — Επέκταση επιχειρηματικών σχεδίων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους) 
με σκοπό να στηρίξει την πρωτοβουλία «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους». Με την πρώτη 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα λάβουν στήριξη 20 καινοτομικές εταιρείες με 
προϋπολογισμό έως και 50.000 ευρώ καθεμία για να επιταχύνουν λύσεις που ενσωματώνουν τη 
βιωσιμότητα (από τους στόχους για το κλίμα έως την κυκλικότητα, τη μηδενική ρύπανση και τη 
βιοποικιλότητα), την αισθητική (ποιότητα εμπειρίας και στιλ, πέρα από τη λειτουργικότητα) και 
τη συμπεριληπτικότητα (με προτεραιότητα στην πολυμορφία, εξασφάλιση της προσβασιμότητας 
και της οικονομικής προσιτότητας). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5266/IP_21_52
66_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5267/IP_21_5267_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5267/IP_21_5267_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/first-report-of-the-commission-on-the-eu-digital-covid-certificate-regulation_el
https://ec.europa.eu/info/files/first-report-of-the-commission-on-the-eu-digital-covid-certificate-regulation_el
https://ec.europa.eu/info/files/first-report-of-the-commission-on-the-eu-digital-covid-certificate-regulation_el
https://ec.europa.eu/info/files/annex-first-report-commission-eu-digital-covid-certificate-regulation_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5266/IP_21_5266_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5266/IP_21_5266_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
Ιστότοπος του μηχανισμού προώθησης της κοινότητας του ΕΙΤ (EIT Community Booster) 
Ενημερωτικό δελτίο για την πρωτοβουλία της κοινότητας του EIT και του Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους. 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις εξαγωγές εμβολίων 
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2021 

"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
 «Έχουμε φτάσει σε ένα σημαντικό ορόσημο όσον αφορά την αποστολή εμβολίων κατά της 
COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Το τελευταίο δεκάμηνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαγάγει πάνω από 
1 δισ. δόσεις εμβολίων παγκοσμίως. Εμβόλια που παράγονται στην ΕΕ έχουν αποσταλεί σε πάνω 
από 150 χώρες σε όλες τις ηπείρους, από την Ιαπωνία ως την Τουρκία, από το Ηνωμένο Βασίλειο 
ως τη Νέα Ζηλανδία και από τη Νότιο Αφρική ως τη Βραζιλία. Μέσω του COVAX έχουμε 
παραδώσει γύρω στις 87 εκατ. δόσεις σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι ξεκάθαρα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας εμβολίων κατά του κορονοϊού. Από την αρχή 
μοιραζόμαστε δίκαια τα εμβόλιά μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε εξαγάγει ίδιες ποσότητες με 
αυτές που παραδώσαμε στους πολίτες της ΕΕ. Και πράγματι, τουλάχιστον το ένα στα δύο εμβόλια 
που παράγονται στην Ευρώπη εξάγεται. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5341/
STATEMENT_21_5341_EN.pdf  
Η δήλωση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. 
________________________________________________________________________________ 

31. Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ: Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα 
διαβούλευσης για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση της 
διατλαντικής συνεργασίας 

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινίασε μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης σχετικά με το Συμβούλιο Εμπορίου και 
Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC), η οποία επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάσσουν απόψεις και να 
υποβάλλουν κοινές προτάσεις σχετικά με τις μελλοντικές εργασίες. 

Μετά την πρώτη τους συνάντηση στο Πίτσμπουργκ τον προηγούμενο μήνα, εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και 
ανέλαβαν τη δέσμευση να διαβουλεύονται στενά με σειρά από ενδιαφερόμενα μέρη και από τις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού σχετικά με τις συντονισμένες προσεγγίσεις τους σε καίρια παγκόσμια 
τεχνολογικά, οικονομικά και εμπορικά ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ενιαία 

υπηρεσία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Futurium», με στόχο τη συλλογή στοιχείων από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το TTC. 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5308/IP_21_53
08_EL.pdf 
 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_el
https://eit.europa.eu/
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/
https://eit.europa.eu/library/eit-new-european-bauhaus-factsheet
https://eit.europa.eu/library/eit-new-european-bauhaus-factsheet
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5341/STATEMENT_21_5341_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5341/STATEMENT_21_5341_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5341
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_5341
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_21_5341
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_21_4951
https://futurium.ec.europa.eu/en/EU-US-TTC?language=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5308/IP_21_5308_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5308/IP_21_5308_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Πλατφόρμα TTC Futurium 
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ 
Σύσταση του TTC από την ΕΕ και ΗΠΑ 
Γενικό ενημερωτικό δελτίο για το TTC  
Ενημερωτικό δελτίο για την εναρκτήρια συνεδρίαση του TTC 
Εναρκτήρια κοινή δήλωση του TTC 
________________________________________________________________________________ 

32. Η Επιτροπή ξεκινά εκ νέου την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία προβαίνει σε απολογισμό των 
μεταβαλλόμενων συνθηκών για την οικονομική διακυβέρνηση, μετά την κρίση της COVID-19, και 
ξεκινά εκ νέου τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ. Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της ομιλίας της προέδρου φον ντερ 
Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης, στην οποία ανέλαβε δέσμευση για επίτευξη συναίνεσης 
όσον αφορά το μέλλον του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η Επιτροπή είχε 
προηγουμένως αναστείλει την εν λόγω δημόσια συζήτηση —η οποία ξεκίνησε για πρώτη φορά 
τον Φεβρουάριο του 2020— προκειμένου να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5321/IP_21_53
21_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή ξεκινά εκ νέου την επανεξέταση της οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ 
Ανακοίνωση: Η οικονομία της ΕΕ μετά την COVID-19 — επιπτώσεις για την οικονομική 
διακυβέρνηση 
Διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης 
Ανακοίνωση σχετικά με την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης — Φεβρουάριος 2020 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 
Οδηγός για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Σύνοψη της διαδικασίας για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες 
________________________________________________________________________________ 

33. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή ξεκινά εκ νέου την επανεξέταση της οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2021 

Τι παρουσιάζει η Επιτροπή; 

https://futurium.ec.europa.eu/en/EU-US-TTC?language=el
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2990
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/june/tradoc_159642.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159846.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_21_4951
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5321/IP_21_5321_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5321/IP_21_5321_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5322
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5322
https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-communication_el
https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-communication_el
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economic-governance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0055&qid=1613536504822&from=EL
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalances-procedure_el
https://ec.europa.eu/info/publications/vade-mecum-stability-and-growth-pact-2019-edition_el
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/macroeconomic-imbalance-procedure-rationale-process-application-compendium_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ανακοίνωση για την επανέναρξη της δημόσιας συζήτησης 
σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, προβαίνοντας σε 
απολογισμό των μεταβαλλόμενων συνθηκών μετά την κρίση της νόσου COVID-19. 
Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν τη 
λειτουργία της οικονομικής διακυβέρνησης και να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον 
τρόπο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς της. 
Στόχος της δημόσιας συζήτησης είναι η επίτευξη ευρείας συναίνεσης όσον αφορά τη μελλοντική 
πορεία αρκετά πριν από το 2023. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5322/QAN
DA_21_5322_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή ξεκινά εκ νέου την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ 
Ανακοίνωση: Η οικονομία της ΕΕ μετά την COVID-19: επιπτώσεις για την οικονομική 
διακυβέρνηση 
Διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης 
Ανακοίνωση σχετικά με την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης — Φεβρουάριος 2020 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 
Οδηγός για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Σύνοψη της διαδικασίας για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες 
________________________________________________________________________________ 

34. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022: μαζί για μια ισχυρότερη Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  19 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2022, στο οποίο καθορίζονται τα 
επόμενα βήματα στο τολμηρό και μετασχηματιστικό της θεματολόγιο προς μια πιο πράσινη, πιο 
δίκαιη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη μετά τη νόσο COVID-19. Αυτό το πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής περιλαμβάνει 42 νέες πρωτοβουλίες πολιτικής και στις έξι πρωταρχικές 
φιλοδοξίες των πολιτικών κατευθύνσεων της προέδρου φον ντερ Λάιεν, με βάση την ομιλία της 
για την κατάσταση της Ένωσης του 2021. Αποτυπώνει επίσης τα διδάγματα που αντλήθηκαν από 
την πρωτοφανή κρίση που προκάλεσε η πανδημία, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη 
νέα γενιά μας χάρη στο προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5246/IP_21_52
46_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022 - γενικό 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022 - παράρτημα Ι 
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022: μαζί για μια ισχυρότερη Ευρώπη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5322/QANDA_21_5322_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5322/QANDA_21_5322_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5321
https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-communication_en
https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-communication_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economic-governance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0055&qid=1634592579141&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/publications/vade-mecum-stability-and-growth-pact-2019-edition_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/macroeconomic-imbalance-procedure-rationale-process-application-compendium_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/files/political-guidelines-new-commission_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5246/IP_21_5246_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5246/IP_21_5246_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-commission-work-programme-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-commission-work-programme-new-policy-objectives-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en
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Ιστότοπος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2022 
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη 
NextGenerationEU 
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης 
Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

35. Αεροπορικές μεταφορές: Η ΕΕ και το Κατάρ υπογράφουν συμφωνία ορόσημο για τις 
αεροπορικές μεταφορές 

Λουξεμβούργο, 18 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κράτος του Κατάρ υπέγραψαν συνολική συμφωνία αεροπορικών 
μεταφορών, η οποία αναβαθμίζει τους κανόνες και τα πρότυπα για τις πτήσεις μεταξύ Κατάρ και 
ΕΕ. Η συμφωνία θέτει ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς, με τη δέσμευση και των δύο 
πλευρών για θεμιτό ανταγωνισμό και με τη συμπερίληψη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
προστασίας. Η υπογραφή διανοίγει νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές 
εταιρείες και τους αερολιμένες στο Κατάρ και την ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5344/IP_21_53
44_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Κατάρ 
Διεθνείς αεροπορικές σχέσεις της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

36. Δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση 2021: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί και καθορίζει 
μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία 

Στρασβούργο, 19 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων της του 2021 για τη διεύρυνση, η οποία 
παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της προόδου που έχουν 
σημειώσει τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία όσον αφορά την αντίστοιχη πορεία τους προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, καθώς 
και σαφή καθοδήγηση όσον αφορά τις μελλοντικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5275/IP_21_52
75_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής 
Για λεπτομερή συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με κάθε εταίρο, βλέπε: 
 Αλβανία: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· Έκθεση· Ενημερωτικό γράφημα 
 Βοσνία-Ερζεγοβίνη: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· Έκθεση· Ενημερωτικό γράφημα 

https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2022_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_el
https://europa.eu/next-generation-eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5344/IP_21_5344_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5344/IP_21_5344_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5345
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5275/IP_21_5275_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5275/IP_21_5275_EL.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/2021-communication-eu-enlargement-policy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5276
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/albania-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/a8e26bbb-ada8-4b61-ba63-ccfce93103e8_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5277
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/c9f70a09-5a77-42b6-88fb-e82d798f0c9e_en
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 Κόσοβο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· Έκθεση· Ενημερωτικό γράφημα 
 Μαυροβούνιο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· Έκθεση· Ενημερωτικό γράφημα 
 Βόρεια Μακεδονία: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· Έκθεση· Ενημερωτικό γράφημα 
 Σερβία: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· Έκθεση· Ενημερωτικό γράφημα 
 Τουρκία: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· Έκθεση· Ενημερωτικό γράφημα 

 
Γενικότερες πληροφορίες: 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο «Ενίσχυση της 
διαδικασίας προσχώρησης – Μια αξιόπιστη προοπτική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια» 
Ενημερωτικό δελτίο – Η προσχώρηση στην ΕΕ βήμα προς βήμα 
Ενημερωτικό δελτίο – Η διαδικασία προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ  
________________________________________________________________________________ 

37. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: η ολομέλεια θα συζητήσει τις συνεισφορές των 
πολιτών 

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2021 
 
Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα συζητήσει εκθέσεις από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, τις 
εθνικές ομάδες και εκδηλώσεις, την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE) και την 
πλατφόρμα. 
Η εν λόγω συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διάσκεψης αντιπροσωπεύει δύο σημαντικά ορόσημα 
στο πλαίσιο της Διάσκεψης. Από τη μία πλευρά, οι 80 εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων 
πολιτών που επελέγησαν από το σύνολο των 800 που συνεδρίασαν στο Στρασβούργο τον 
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα καταλάβουν τις έδρες τους. Από την άλλη πλευρά, για πρώτη 
φορά η Ολομέλεια θα συζητήσει τις συνεισφορές των πολιτών που απορρέουν από τις διάφορες 
συνιστώσες της Διάσκεψης ως έχουν επί του παρόντος, ενώ οι διαβουλεύσεις, οι εκδηλώσεις και 
ο διαδικτυακός διάλογος συνεχίζονται. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5269/IP_21_52
69_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό γράφημα: Χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης; 
Ενημερωτικό γράφημα: Διαδικασία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Τιμές της ενέργειας: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει μέτρα βοήθειας για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και τονίζει τη σημασία της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια 
 
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2021 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21-22 
Οκτωβρίου, η οποία θα επικεντρωθεί στην πρόσφατη αύξηση των τιμών της ενέργειας.  
Η Πρόεδρος, αφού υπενθύμισε ότι εισάγουμε το 90% του φυσικού αερίου που καταναλώνουμε, 
υπογράμμισε τα εξής: «Η Ευρώπη σήμερα είναι υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5278
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/kosovo-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/466234d5-0f60-4148-a04a-31736df75b34_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5279
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/52f830cf-df8f-4de5-8b1c-cb6aa0520dfb_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5280
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/north-macedonia-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/031b4b4e-1039-4510-a498-91a629c3d44f_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5281
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/3df06159-335d-49b3-b201-4168a333906f_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5282
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/turkey-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/efcefba0-166c-4bad-a68b-9b9a1bf14d4e_en
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/2bf63874-48d2-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/2bf63874-48d2-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/eu_accession_process_clusters.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/18102021_eu_wb_relations.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5269/IP_21_5269_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5269/IP_21_5269_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf
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από τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Αυτό μας καθιστά ευάλωτους. Η απάντηση σε αυτό το 
πρόβλημα είναι να διαφοροποιήσουμε τους προμηθευτές μας, αλλά και να διατηρήσουμε το 
φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο και, κυρίως, να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε καθαρές 
μορφές ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, πυλώνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής κυριαρχίας στον 21ο αιώνα.»  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5387/MEX_
21_5387_EN.pdf 
 
Διαβάστε την πλήρη ομιλία στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά και παρακολουθήστε 
την εδώ :  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-212342 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Ευρωβαρόμετρο: Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις εμπλουτίζουν τις τουριστικές υπηρεσίες αλλά 
έχουν αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες 
 
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2021 
 
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που δημοσιεύτηκε, οι 
βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων καθιστούν ελκυστικότερη την προσφορά τουριστικών 
υπηρεσιών στην ΕΕ, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες επιπτώσεις τους στις τοπικές 
κοινότητες.  
Η έρευνα παρέχει στοιχεία που υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισορροπημένη ανάπτυξη του 
κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων καταλυμάτων. Αυτό σημαίνει να διατηρηθούν οι 
ευκαιρίες για τις καινοτόμους πλατφόρμες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών, αλλά να υπάρχει παράλληλα συμμόρφωση με στόχους της δημόσιας πολιτικής, όπως 
η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγης και η προστασία των κέντρων των πόλεων. Βάσει 
της έρευνας που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2021 σε όλη την ΕΕ, το 25 % των Ευρωπαίων 
κάνουν κράτηση σε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και η μεγάλη 
πλειονότητα (89 %) από όσους έχουν κάνει τέτοιες κρατήσεις θεωρούν ότι πρόκειται για μια 
θετική εμπειρία την οποία θα συνιστούσαν και σε άλλους. Σύμφωνα μάλιστα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο διευρυμένη 
προσφορά καταλυμάτων, στην εξασφάλιση καλύτερων τιμών (63 %), σε καλύτερες παροχές (49%) 
και σε καλύτερες τοποθεσίες (43 %).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5387/MEX_
21_5387_EN.pdf 
 
Ολόκληρη η έκθεση του Ευρωβαρόμετρου και ενημερωτικό δελτίο με βασικά στοιχεία της 
έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ : https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2279 
________________________________________________________________________________ 

40. Η Επιτροπή καθιστά το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πιο συμπεριληπτικά 

Βρυξέλλες,  22 Οκτωβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5387/MEX_21_5387_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5387/MEX_21_5387_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_5381
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_21_5381
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_21_5381
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-212342
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-212342
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5387/MEX_21_5387_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5387/MEX_21_5387_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2279
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2279
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Η Επιτροπή ενέκρινε το πλαίσιο για την ενίσχυση της ένταξης και της πολυμορφίας του 
προγράμματος Erasmus+ και του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την 
περίοδο 2021-2027. Με τα μέτρα αυτά υλοποιείται η δέσμευση της προέδρου της Επιτροπής, κ. 
φον ντερ Λάιεν, για ουσιαστική ενίσχυση και των δύο προγραμμάτων, όχι μόνο επειδή παρέχουν 
σε πολύ περισσότερα άτομα δυνατότητες μάθησης ή προσφοράς εθελοντικής εργασίας σε άλλη 
χώρα, αλλά ιδίως επειδή απευθύνονται σε αυξανόμενο αριθμό ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. 
Με το πλαίσιο μέτρων ένταξης που εγκρίθηκε, η Επιτροπή δίνει ισχυρή ώθηση στην ενίσχυση της 
ισότητας και της ένταξης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και ανταποκρίνεται στη δέσμευση 
της πρώτης αρχής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία 
κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και 
διά βίου μάθηση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5402/IP_21_54
02_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων ένταξης για το Erasmus+ 
και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
Στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία στο πλαίσιο του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: Αναζητάμε τις ιδέες και τις προσδοκίες των νέων! 

Βρυξέλλες,  22 Οκτωβρίου 2021 

Μετά την έγκριση της επίσημης πρότασης για την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας, η Επιτροπή τώρα καλεί τους νέους να μοιραστούν τις προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα και 
τις ιδέες τους σχετικά με το τι θέλουν να περιλαμβάνει και να επιτύχει το Έτος αυτό.  
Μέσα από την έρευνα που ξεκίνησε, θα διευκρινιστούν οι θεματικές και οι τύποι δραστηριοτήτων 
που επιθυμούν οι νέοι για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, αλλά και το τι παρακαταθήκη θέλουν να 
αφήσει πίσω του. Η έρευνα θα είναι ανοιχτή ως τις 17 Νοεμβρίου 2021.  
Η Ευρώπη χρειάζεται το όραμα, τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των νέων για να 
οικοδομήσει ένα καλύτερο, πιο οικολογικό, συμπεριληπτικό και ψηφιακό μέλλον. Μέσα από το 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η Ευρώπη φιλοδοξεί να προσφέρει στους νέους περισσότερες και 
καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5429/MEX_
21_5429_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

42. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή καταρτίζει χαρτοφυλάκιο με τις 10 πιο ελπιδοφόρες 
θεραπείες για τη νόσο COVID-19 

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2021 

Υλοποιώντας μια βασική δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά 
μέσα κατά της COVID-19, η Επιτροπή καταρτίζει χαρτοφυλάκιο με 10 πιθανά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5402/IP_21_5402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5402/IP_21_5402_EL.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2656
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2656
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2596
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2596
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5226
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d6053480-a3d3-00fa-598a-a6a8b6119df3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5429/MEX_21_5429_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5429/MEX_21_5429_EN.pdf
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φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19. Ο εν λόγω κατάλογος βασίζεται σε ανεξάρτητες 
επιστημονικές συμβουλές και επικεντρώνεται στις υποψήφιες θεραπείες κατά της COVID-19 που 
είναι πιθανόν να εγκριθούν και, ως εκ τούτου, να καταστούν σύντομα διαθέσιμες στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Τα φαρμακοθεραπευτικά αυτά μέσα θα προσφέρουν άμεσα θεραπευτικές 
αγωγές σε ασθενείς σε όλη την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητά τους επιβεβαιωθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5366/IP_21_53
66_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κατάλογος των δέκα ελπιδοφόρων φαρμακοθεραπευτικών μέσων 
Έκθεση της υποομάδας φαρμακοθεραπευτικών μέσων κατά της Covid-19: χαρτοφυλάκιο 
φαρμακοθεραπευτικών μέσων κατά της COVID-19 — κατάλογος δέκα ελπιδοφόρων υποψηφίων 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: φαρμακοθεραπευτικά μέσα 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων — φαρμακοθεραπευτικά μέσα COVID-19 
Μελέτη σκοπιμότητας, σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοτύπου για μια πλατφόρμα 
χαρτογράφησης για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της νόσου COVID-19 στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

43. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κατάλογο 10 υποψήφιων φαρμακοθεραπευτικών 
μέσων κατά της COVID-19 

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2021 

Ο εμβολιασμός αποτελεί το πρωταρχικό εργαλείο μας για την προστασία από τις λοιμώξεις, τη 
σοβαρή νόσηση και τη νοσηλεία, και τελικά τον τερματισμό της πανδημίας. Ωστόσο, για όσους 
μολύνονται, τα ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 είναι 
ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, τα άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν, τα άτομα που δεν 
έχουν ακόμη εμβολιαστεί και, σε μικρότερο βαθμό, τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί αλλά δεν 
έχουν επαρκή ανοσολογική απόκριση εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5367/QAN
DA_21_5367_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ γιορτάζει 20 χρόνια παροχής βοήθειας στους 
πολίτες 

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει την 20ή επέτειο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ο 
οποίος έχει ενεργοποιηθεί πάνω από 500 φορές για να συντονίσει την παροχή βοήθειας σε 
όσους πλήττονται από φυσικές καταστροφές και άλλες κρίσεις στην Ευρώπη και σε όλο τον 
κόσμο. Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει την αποστολή εκατομμυρίων ειδών ιατρικού υλικού κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και την αποστολή ειδών έκτακτης ανάγκης μετά 
από σεισμούς και πλημμύρες.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5366/IP_21_5366_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5366/IP_21_5366_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5367
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=el&groupId=3791&fromMembers=true&memberType=1&memberId=96351
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=el&groupId=3791&fromMembers=true&memberType=1&memberId=96351
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el#-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-treatments
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477523-2021:TEXT:EL:HTML&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477523-2021:TEXT:EL:HTML&tabId=1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5367/QANDA_21_5367_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5367/QANDA_21_5367_EL.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5429/MEX_
21_5429_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_5459/IP_21_5
459_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα: Η Επιτροπή 
ετοιμάζει διάλογο για την κυκλοφορία των ταινιών, των τηλεοπτικών σειρών και του 
οπτικοακουστικού περιεχομένου 

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου μέσα από την οποία 
έθεσε φιλόδοξους στόχους για τον επικείμενο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη 
βελτίωση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας του οπτικοακουστικού περιεχομένου σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_5459/IP_21_5
459_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας ξεκινά τη Δευτέρα θέτοντας στο επίκεντρο την 
πορεία της ΕΕ προς το 2030 
 
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2021 
 
Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η 
Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον θα εγκαινιάσουν τη 16η Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της 
ΕΕ (EUSEW) με θέμα «Προς το 2030: Αναδιαμορφώνοντας το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα».  
Η τετραήμερη διάσκεψη πολιτικής που θα πραγματοποιηθεί κυρίως διαδικτυακά και θα 
περιλαμβάνει 32 διαφορετικές συνεδριάσεις και 40 συζητήσεις για θέματα ενέργειας, θα 
εξετάσει το πώς ο τομέας της ενέργειας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, με απώτερο 
στόχο η ήπειρος να καταστεί τελικά κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Τα κυριότερα σημεία του 
φετινού προγράμματος περιλαμβάνουν την τελετή απονομής των βραβείων EUSEW τη Δευτέρα 
στη 1:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, σε 5 διαφορετικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου 
«Woman in Energy» και του νέου βραβείου «Young Energy Trailblazer».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5429/MEX_
21_5429_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.eusew.eu. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5429/MEX_21_5429_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5429/MEX_21_5429_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_5459/IP_21_5459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_5459/IP_21_5459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_5459/IP_21_5459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_5459/IP_21_5459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5429/MEX_21_5429_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5429/MEX_21_5429_EN.pdf
http://www.eusew.eu/
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47. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
 
Στρασβούργο,  23 Οκτωβρίου 2021 
 
Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου η δεύτερη σύνοδος της Ολομέλειας της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε 
στο Στρασβούργο για να συζητήσει τα θέματα που έθεσαν οι πολίτες. 
Οι 80 εκπρόσωποι των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών ανέλαβαν τα καθήκοντά τους ως μέλη της 
Ολομέλειας, στην οποία συζητήθηκαν για πρώτη φορά τα θέματα που έχουν θέσει οι πολίτες: 
 στις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών (πρώτες εντυπώσεις, άξονες εργασίας και επιμέρους θέματα) 
 στις εθνικές ομάδες πολιτών και τις εθνικές εκδηλώσεις (εκπρόσωποί τους παρουσίασαν τις 

εκθέσεις τους) 
 στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (εκπρόσωποι της EYE2021 παρουσίασαν τις 20 

δημοφιλέστερες ιδέες) 
 και μέσω της δεύτερης έκθεσης από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης. 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια πρωτόγνωρη και ανοιχτή διαδικασία 
δημοκρατικής συμμετοχής που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Για τους σκοπούς της 
δημιουργήθηκε μια ειδική πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία όλοι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για διάφορα θέματα και να 
συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5501/IP_21_5
501_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 
Ενημερωτικό γράφημα: Χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
Ενημερωτικό γράφημα: Διαδικασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

48. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας δίνει ώθηση στη βιώσιμη ανάκαμψη 
και ανάπτυξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  26 Οκτωβρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) δρομολογεί μια νέα σύμπραξη 
καινοτομίας, με τη μορφή κοινότητας γνώσης και καινοτομίας, για τη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των τομέων και των επιχειρήσεων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας στην Ευρώπη. Η νέα σύμπραξη θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάκαμψης 
των εν λόγω τομέων και θα απελευθερώσει αναξιοποίητες οικονομικές ευκαιρίες στους κλάδους 
της αρχιτεκτονικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σχεδίου, της μόδας, του κινηματογράφου, 
της μουσικής, των εκδόσεων, των τεχνών του θεάματος και των βιντεοπαιχνιδιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5467/IP_21_54
67_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=el
https://futureu.europa.eu/meetings?locale=el
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_EL-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_EL-interactive.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=el
https://futureu.europa.eu/?locale=el
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5501/IP_21_5501_EL.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5501/IP_21_5501_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/19114/big_CoFoE_Timeline_EL.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/19114/big_CoFoE_Timeline_EL.jpg
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/q20fccixsrjy9bid5yeaogicblb0?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFoE_Process_EL.jpg%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFoE_Process_EL.jpg&response-content-type=image%2Fjpeg&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211022%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211022T081943Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=880469903b420ea9a6e1ac52179496174f1b9ebd6f9cd935f3417a1f9674aa79
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/q20fccixsrjy9bid5yeaogicblb0?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFoE_Process_EL.jpg%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFoE_Process_EL.jpg&response-content-type=image%2Fjpeg&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211022%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211022T081943Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=880469903b420ea9a6e1ac52179496174f1b9ebd6f9cd935f3417a1f9674aa79
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/5/EL_-_ΚΟΙΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΣΧΕΤΙΚΑ_ΜΕ_ΤΗ_ΔΙΑΣΚΕΨΗ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΜΕΛΛΟΝ_ΤΗΣ_ΕΥΡΩΠΗΣ.pdf
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5467/IP_21_5467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5467/IP_21_5467_EL.pdf
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EIT «Πολιτισμός και δημιουργικότητα» — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2021 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
________________________________________________________________________________ 

49. Για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη: η Επιτροπή επενδύει 1,5 δισ. ευρώ 
σε καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας 

Βρυξέλλες,  26 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας 
στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα σε παγκόσμιο 
επίπεδο για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το Ταμείο Καινοτομίας, με προϋπολογισμό 
1,5 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση, χρήση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5473/IP_21_54
73_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ταμείο Καινοτομίας 
Διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς 
Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης 
κλίμακας 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 

50. Δράση της EE για το κλίμα: Οι εκθέσεις προόδου δείχνουν ότι το 2020 οι εκπομπές 
μειώθηκαν κατά 31 % σε σχέση με το 1990, ενώ το 76 % των εσόδων του ΣΕΔΕ 
χρησιμοποιούνται για την πράσινη μετάβαση 

Βρυξέλλες,  26 Οκτωβρίου 2021 

Μαζί με την ετήσια έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, η Επιτροπή ενέκρινε τρεις 
εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα το 2020: την έκθεση προόδου 
της δράσης της ΕΕ για το κλίμα, την έκθεση για την αγορά άνθρακα και την έκθεση για την 
ποιότητα των καυσίμων. Η έκθεση προόδου της δράσης της ΕΕ για το κλίμα δείχνει ότι, σε 
σύγκριση με το 2019, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ των 27 το 2020 μειώθηκαν 
κατά σχεδόν 10 %, μια άνευ προηγουμένου μείωση των εκπομπών λόγω της πανδημίας COVID-
19, η οποία οδήγησε σε συνολικές μειώσεις των εκπομπών κατά 31 % σε σύγκριση με το 1990, 
έτος αναφοράς για τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5555/IP_21_55
55_EL.pdf 

https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
https://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/sectors/cultural-and-creative-sectors
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5473/IP_21_5473_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5473/IP_21_5473_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/innovfund
https://cinea.ec.europa.eu/events/innovation-fund-second-large-scale-call-projects-info-day_en
https://cinea.ec.europa.eu/events/innovation-fund-second-large-scale-call-projects-info-day_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/clima/document/download/cc21a745-d691-4028-bb0f-7527d115587c_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/cc21a745-d691-4028-bb0f-7527d115587c_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/abe3f38e-b4d0-4c4b-9459-9f05d618b493_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/c940f24b-030c-4731-8b8b-2a1901d064c2_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/c940f24b-030c-4731-8b8b-2a1901d064c2_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5555/IP_21_5555_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5555/IP_21_5555_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκτη έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής 
Ένωσης 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
Έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα 
Έκθεση για την αγορά ανθρακούχων εκπομπών 
Έκθεση για την ποιότητα των καυσίμων 
Έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
Ιστοσελίδα της έκθεσης για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
________________________________________________________________________________ 

51. Η κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης το 2021: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπερνούν 
τα ορυκτά καύσιμα ως κύρια πηγή ενέργειας της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  26 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε τις εκθέσεις της για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης το 2021, στις 
οποίες καταγράφεται η πρόοδος που σημειώνει η ΕΕ στο πλαίσιο της μετάβασής της σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αν 
και σημειώνονται διάφορες ενθαρρυντικές τάσεις, θα απαιτηθούν εντατικότερες προσπάθειες 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της μείωσης των καθαρών εκπομπών κατά τουλάχιστον 
55 % έως το 2030 και της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Τα δεδομένα θα 
πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά κατά το επόμενο έτος έτσι ώστε να εντοπιστούν πιο 
μακροπρόθεσμες τάσεις μετά την πανδημία COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5554/IP_21_55
54_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με την έκτη έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
Δελτίο τύπου σχετικά με τις εκθέσεις για το κλίμα 
Έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα 
Παράρτημα για τις επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας της ΕΕ 
Πρόοδος όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας 
Έκθεση για την αγορά άνθρακα 
Έκθεση για την ποιότητα των καυσίμων 
Ιστοσελίδα της έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
________________________________________________________________________________ 

52. Οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν χάρη στην ενισχυμένη εφαρμογή και επιβολή των 
εμπορικών συμφωνιών και των παγκόσμιων κανόνων 

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5554
https://ec.europa.eu/clima/document/download/cc21a745-d691-4028-bb0f-7527d115587c_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/abe3f38e-b4d0-4c4b-9459-9f05d618b493_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/c940f24b-030c-4731-8b8b-2a1901d064c2_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union/sixth-report-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5554/IP_21_5554_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5554/IP_21_5554_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5555
https://ec.europa.eu/clima/document/download/cc21a745-d691-4028-bb0f-7527d115587c_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/annex_to_the_state_of_the_energy_union_report_on_energy_subsidies_in_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/progress_on_the_competitiveness_of_clean_energy_technologies.pdf
https://ec.europa.eu/clima/document/download/abe3f38e-b4d0-4c4b-9459-9f05d618b493_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/c940f24b-030c-4731-8b8b-2a1901d064c2_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union/sixth-report-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_el
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Η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και των διεθνών 
εμπορικών κανόνων προσέθεσαν 5,4 δισ. ευρώ στις εξαγωγές της ΕΕ το 2020. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδίδουν καρπούς. Τα απτά 
αποτελέσματα κυμαίνονται από την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών έως την αντιμετώπιση 
των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και την ανάληψη δράσης για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Επίσης, τον προηγούμενο χρόνο η Επιτροπή ανέπτυξε περαιτέρω νομικά μέσα για την 
ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να υπερασπίζεται τα βασικά συμφέροντά της και να προστατεύει 
την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5545/IP_21_55
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βασικά στοιχεία 
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ 
Πρόλογος του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις 
Φυλλάδιο για την έκθεση 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση 
Χρησιμοποίηση προτιμήσεων στις εισαγωγές της ΕΕ 
Χρησιμοποίηση προτιμήσεων και ποσοστά εξοικονόμησης από δασμούς στις εξαγωγές της ΕΕ 
Δασμολογικές ποσοστώσεις και ποσοστά χρησιμοποίησης για την ΕΕ και τις χώρες εταίρους 
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση προτιμήσεων και τις δασμολογικές ποσοστώσεις 
Στατιστικά στοιχεία για το προτιμησιακό εμπόριο της ΕΕ 
Νέος κανονισμός για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται στην ενιαία αγορά 
από τις ξένες επιδοτήσεις 
Νέα πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού 
Επανεξέταση διατάξεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
Μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις 
________________________________________________________________________________ 

53. Δέσμη μέτρων για τις τράπεζες 2021: νέοι κανόνες της ΕΕ για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των τραπεζών και την καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον 

Βρυξέλλες,  27 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επανεξέταση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ (κανονισμός για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις και οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις). Οι νέοι αυτοί κανόνες θα 
διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες της ΕΕ θα καταστούν πιο ανθεκτικές σε ενδεχόμενους 
μελλοντικούς οικονομικούς κλυδωνισμούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάκαμψη της 
Ευρώπης από την πανδημία COVID-19 και στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5401/IP_21_54
01_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5545/IP_21_5545_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5545/IP_21_5545_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159886.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159794.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159887.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159888.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159786.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159883.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159798.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159797.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159852.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159796.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1325
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=301
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2082
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5401/IP_21_5401_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5401/IP_21_5401_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5386
https://ec.europa.eu/info/files/211027-banking-package-factsheet_en
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Νομικές πράξεις 
Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 
________________________________________________________________________________ 

54. Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την 
προστασία του περιβάλλοντος 

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο 
«Έκκληση για δράση — Η προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις πολιτικές». Οι διοργανωτές 
της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προτείνει νομική πράξη ώστε τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά τη θέσπιση εθνικών μέτρων. Η 
Επιτροπή κρίνει νομικά αποδεκτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), καθότι πληροί τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία των 
προτάσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5589/IP_21_55
89_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΠΠ με τίτλο «Έκκληση για δράση — Η προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις πολιτικές» 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων 

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της 
οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η έκθεση καλύπτει τα 16 κράτη μέλη που 
κοινοποίησαν στην Επιτροπή πλήρη μεταφορά έως τον Ιούλιο του 2021. Η οδηγία, η οποία 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2019, αποσκοπεί στην προστασία των γεωργών, των οργανώσεων 
γεωργών και άλλων προμηθευτών αγροδιατροφικών προϊόντων που είναι σε ασθενέστερη θέση 
έναντι ισχυρότερων αγοραστών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5621/MEX_
21_5621_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/commission-
publishes-report-state-play-unfair-trading-practices-directive-2021-oct-27_en 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/prudential-requirements_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5589/IP_21_5589_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5589/IP_21_5589_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000010_en
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/interim-report-state-transposition-implementation-utp-directive.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/unfair-trading-practices_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5621/MEX_21_5621_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5621/MEX_21_5621_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-report-state-play-unfair-trading-practices-directive-2021-oct-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-report-state-play-unfair-trading-practices-directive-2021-oct-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-report-state-play-unfair-trading-practices-directive-2021-oct-27_en
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56. Η Τουρκία συνδέεται με σημαντικά προγράμματα της ΕΕ για την έρευνα, την καινοτομία και 
την εκπαίδευση 

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για στενότερη συνεργασία στα προγράμματα 
έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης της ΕΕ. Για την περίοδο 2021-2027, παραχωρήθηκε στην 
Τουρκία καθεστώς σύνδεσης με το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 
Ευρώπη», το πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού Erasmus+ και το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Κατά συνέπεια, ερευνητές, φορείς καινοτομίας, σπουδαστές, 
μαθητές, ασκούμενοι, εκπαιδευτικοί και νέοι που είναι εγκατεστημένοι στην Τουρκία μπορούν 
πλέον να συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους με τους συμμετέχοντες από τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5621/MEX_
21_5621_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/turkey-joins-
horizon-europe-erasmus-and-solidarity-corps-programmes-2021-oct-27_en 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Η Επιτροπή γιορτάζει τα αποτελέσματα της προκήρυξης του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
για την Πράσινη Συμφωνία : 73 επιλεγέντα έργα θα λάβουν 1 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2021 

Σε μια ειδική εκδήλωση, η Επιτροπή γιορτάζει την έναρξη των 73 έργων που επελέγησαν για 
χρηματοδότηση με 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της προκήρυξης του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Πρόκειται για την τελευταία πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 
2014-2020 «Ορίζων 2020», η οποία σηματοδοτεί ένα σημαντικό σταθμό προς την επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Θα βοηθήσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις κρίσεις 
του κλίματος και της βιοποικιλότητας, και παράλληλα θα δώσει ώθηση σε μια δίκαιη και βιώσιμη 
ανάκαμψη μετά την πανδημία του κορονοϊού.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5621/MEX_
21_5621_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/commission-
celebrate-results-horizon-2020-european-green-deal-call-73-projects-selected-eu1-billion-funding-
2021-oct-27_en 
________________________________________________________________________________ 

58. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα όρια για μερικές από τις πλέον 
επιβλαβείς χημικές ουσίες στα απόβλητα 

Βρυξέλλες,  28 Οκτωβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος από ορισμένες από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες που περιέχονται στα 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5621/MEX_21_5621_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5621/MEX_21_5621_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/turkey-joins-horizon-europe-erasmus-and-solidarity-corps-programmes-2021-oct-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/turkey-joins-horizon-europe-erasmus-and-solidarity-corps-programmes-2021-oct-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/turkey-joins-horizon-europe-erasmus-and-solidarity-corps-programmes-2021-oct-27_en
https://ec.europa.eu/info/events/horizon-2020-european-green-deal-call-results-and-ambitions-future-2021-oct-27_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc10c455-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc10c455-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5621/MEX_21_5621_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5621/MEX_21_5621_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-celebrate-results-horizon-2020-european-green-deal-call-73-projects-selected-eu1-billion-funding-2021-oct-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-celebrate-results-horizon-2020-european-green-deal-call-73-projects-selected-eu1-billion-funding-2021-oct-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-celebrate-results-horizon-2020-european-green-deal-call-73-projects-selected-eu1-billion-funding-2021-oct-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-celebrate-results-horizon-2020-european-green-deal-call-73-projects-selected-eu1-billion-funding-2021-oct-27_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-amending-annexes-pops_en
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απόβλητα —τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP). Η πρόταση αυτή καθορίζει πιο αυστηρά 
όρια γι᾽ αυτές τις ουσίες στα απόβλητα, ώστε να αποτρέπεται η εκ νέου είσοδός τους στην 
οικονομία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5552/IP_21_55
52_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Πρόταση για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού για τους έμμονους 
οργανικούς ρύπους (POP)  
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση 
Ιστοσελίδα σχετικά με τα απόβλητα που περιέχουν POP 
Πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα 
________________________________________________________________________________ 

59. COP26: Η ΕΕ ενθαρρύνει τους εταίρους να μετατρέψουν τη φιλοδοξία σε δράση και να 
υλοποιήσουν τη συμφωνία του Παρισιού 

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2021 

Από την 1η έως τη 12η Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετάσχει στη διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, COP26, στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Κατά τις ημερομηνίες 1-2 Νοεμβρίου, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα εκπροσωπήσει την 
Επιτροπή στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής, η οποία εγκαινιάζει επίσημα την COP26. Ο 
εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας της ΕΕ. 
Στην COP26 θα παραστεί επίσης η επίτροπος κ. Κάντρι Σίμσον, ενώ η ΕΕ θα φιλοξενήσει 
περισσότερες από 150 παράλληλες εκδηλώσεις στο περίπτερο της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5623/IP_21_56
23_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ε&Α σχετικά με την ΕΕ στην COP26 
Από τη φιλοδοξία στη δράση: Κοινή δράση για τον πλανήτη (Ενημερωτικό δελτίο) 
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την COP26 και πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων 
________________________________________________________________________________ 

60. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την COP26 

Βρυξέλλες,  28 Οκτωβρίου 2021 

1. Τι είναι η COP26; 
Η 26η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (UNFCCC), γνωστότερη ως COP26, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 1-12 
Νοεμβρίου 2021 στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Η COP26 θα φέρει σε επαφή κυβερνήσεις, 
επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών για να συζητήσουν την παγκόσμια 
δράση για το κλίμα. Στους βασικούς στόχους της διάσκεψης περιλαμβάνονται η αύξηση της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5552/IP_21_5552_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5552/IP_21_5552_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-amending-annexes-pops_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-amending-annexes-pops_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5553
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-containing-pops_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling_en
https://unfccc.int/cop26/world-leaders-summit
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5623/IP_21_5623_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5623/IP_21_5623_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5482
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_5485
https://www.cop26eusideevents.eu/
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
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παγκόσμιας φιλοδοξίας όσον αφορά τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, ώστε να παραμείνουν εφικτοί οι στόχοι για τη θερμοκρασία που καθορίζονται στη 
συμφωνία του Παρισιού, και η ενίσχυση των παγκόσμιων προσπαθειών για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Επιπλέον, θα διεξαχθούν 
διαπραγματεύσεις σχετικά με το «εγχειρίδιο κανόνων» της συμφωνίας του Παρισιού για την 
παρακολούθηση της προόδου κάθε μέρους προς την επίτευξη της εθνικά καθορισμένης 
συνεισφοράς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της περιβαλλοντικής ακεραιότητας των 
διεθνών αγορών ανθρακούχων εκπομπών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5482/QAN
DA_21_5482_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Η ΕΕ στην COP26 — πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ στην COP26, παράλληλες 
εκδηλώσεις στο περίπτερο της ΕΕ και ενημερώσεις Τύπου της αντιπροσωπείας της ΕΕ 
Συμφωνία του Παρισιού 
Στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το 2050 — Καθαρός πλανήτης για όλους 
________________________________________________________________________________ 

61. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για έναν ισχυρότερο 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 

Βρυξέλλες,  28 Οκτωβρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την ενίσχυση 
του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στην προετοιμασία ενόψει και κατά 
τη διάρκεια υγειονομικών κρίσεων. Ο ΕΜΑ, χάρη στην αναθεωρημένη εντολή του, θα είναι σε 
θέση να παρακολουθεί στενά και να μετριάζει τις ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κατά τη διάρκεια σοβαρών συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και να συμβάλλει καθοριστικά στη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης και της ταχύτερης έγκρισης φαρμάκων που θα μπορούσαν να θεραπεύσουν ή να 
αποτρέψουν μια νόσο που προκαλεί κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5599/IP_21_55
99_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την 
ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι 
κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
Ενημερωτικό δελτίο για τους οργανισμούς της ΕΕ 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 

62. Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές: η κλιματική αλλαγή γίνεται κάθε 
χρόνο και πιο αισθητή 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5482/QANDA_21_5482_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5482/QANDA_21_5482_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/events/cop26-climate-change-conference_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5599/IP_21_5599_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5599/IP_21_5599_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2079
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
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Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2021 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (ΚΚΕρ) παρουσίασε την 21η ετήσια έκθεσή του για τις 
δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική το 2020. Μετά το 2019 
—τη χειρότερη χρονιά που καταγράφηκε ποτέ—, το 2020 ήταν ένα ακόμη έτος κατά το οποίο οι 
πυρκαγιές κατέκαψαν μεγάλες φυσικές εκτάσεις στην Ευρώπη. Παρά το αυξημένο επίπεδο 
ετοιμότητας στις χώρες της ΕΕ, κάηκαν περίπου 340.000 εκτάρια στην ΕΕ το 2020, έκταση κατά 
30 % μεγαλύτερη από το Λουξεμβούργο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5627/IP_21_56
27_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική το 2020 
Δασικές πυρκαγιές 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) 
Παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές (GWIS) 
Πρόγραμμα Copernicus της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

63. Η Επιτροπή ενισχύει την κυβερνοασφάλεια των ασύρματων συσκευών και προϊόντων 

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2021 

Η Επιτροπή έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας των ασύρματων συσκευών που 
διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα ρολόγια, οι 
συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και τα ασύρματα παιχνίδια είναι όλο και πιο 
παρόντα στην καθημερινή μας ζωή, οι κυβερνοαπειλές ενέχουν όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο για 
κάθε καταναλωτή. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη στο πλαίσιο της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό 
που εκδόθηκε έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι ασύρματες συσκευές είναι ασφαλείς πριν 
αρχίσουν να πωλούνται στην αγορά της ΕΕ. Η παρούσα πράξη θεσπίζει νέες νομικές απαιτήσεις 
για τις διασφαλίσεις κυβερνοασφάλειας, τις οποίες οι κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή των σχετικών προϊόντων. Θα προστατεύσει επίσης 
την ιδιωτική ζωή και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών, θα αποτρέψει τους 
κινδύνους χρηματοοικονομικής απάτης και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των 
δικτύων επικοινωνίας μας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5634/IP_21_56
34_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
Κατ' εξουσιοδότηση πράξη στο πλαίσιο της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό 
Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων 
Στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια 
________________________________________________________________________________  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC126766/annual_report_2020_final_topdf.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC126766/annual_report_2020_final_topdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1995
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1995
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5627/IP_21_5627_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5627/IP_21_5627_EL.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC126766/annual_report_2020_final_topdf.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en
https://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://gwis.jrc.ec.europa.eu/
https://www.copernicus.eu/el
https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5634/IP_21_5634_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5634/IP_21_5634_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_5635
https://ec.europa.eu/growth/document/download/492e4668-f9c2-495c-ac11-4379dd2533d9_el
https://ec.europa.eu/growth/document/download/5e61ae07-d278-467d-b433-60ab51b3b6be_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 27 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

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

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

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

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

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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