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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν κατά τα εγκαίνια του αγωγού διασύνδεσης φυσικού 
αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας. 
 

2. Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή εκδίδει πιο ευέλικτη ανακοίνωση ανεπίσηµης 
αντιμονοπωλιακής καθοδήγησης και αποσύρει το προσωρινό αντιμονοπωλιακό πλαίσιο 
COVID. 
 

3. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου 
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 
 

4. To Αρνάκι Λήμνου γίνεται προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. 
 

5. NextGenerationEU: Η Επιτροπή λαμβάνει αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή 3,56 δισ. ευρώ 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 

6. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου Σχοινά στα Δυτικά Βαλκάνια. 
 

7. Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ παραμένει σταθερό. 
 

8. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την έναρξη της θητείας του νέου Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

9. Επίσκεψη της Επιτρόπου Γκαμπριέλ στη Σίλικον Βάλεϊ για συζητήσεις σχετικά με την 
καινοτομία στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας  . 
 

10. Αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: μετά τις 6 πρώτες ελληνικές 
πόλεις, 12 ακόμη ελληνικές περιοχές εντάσσονται στις κλιματικά ουδέτερες περιοχές μέχρι 
το 2030. 
 

11. Η ΕΕ εγκαθιστά την πρώτη κβαντική τεχνολογία σε έξι τοποθεσίες ανά την Ευρώπη. 
 

12. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: η ΕΕ εγκρίνει το πρώτο σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην 
εξωτερική δράση της ΕΕ με σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία με τους νέους και τις νέες σε 
όλο τον κόσμο. 
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13. Ερευνητές που έχουν λάβει χρηματοδότηση της ΕΕ κέρδισαν το φετινό Νόμπελ Φυσικής. 
 

14. Αεροπορικές μεταφορές: Η ΕΕ χαιρετίζει την απομάκρυνση της Ρωσίας από το συμβούλιο 
του ΔΟΠΑ. 
 

15. Πακιστάν: Η ΕΕ διαθέτει 30 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ο Επίτροπος 
Λέναρτσιτς επισκέπτεται τη χώρα. 
 

16. Επιδημία Έμπολα: Η ΕΕ παρέχει άμεση στήριξη στην Ουγκάντα. 
 

17. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει γερμανικό μέτρο στήριξης της BASF, ύψους 134 
εκατ. ευρώ, για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου. 
 

18. Δασικές πυρκαγιές: 170 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του στόλου rescEU. 
 

19. Νέα συμφωνία συνεργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής - UEFA  για την προώθηση των αξιών 
και των στόχων του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. 
 

20. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η Επιτροπή ζητά τη γνώμη του κοινού σχετικά με την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 
 

21. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
προϋπολογισμούς του 2022 και του 2023. 
 

22. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει γερμανικό μέτρο στήριξης της Salzgitter, ύψους 
1. δισ. ευρώ, για την απανθρακοποίηση της παραγωγής χάλυβα μέσω της χρήσης 
υδρογόνου. 
 

23. Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών τιμά τους εκπαιδευτικούς και αναγνωρίζει τον καίριο 
ρόλο τους. 
 

24. Η Επιτροπή εγκρίνει ιταλικό μέτρο στήριξης της STMicroelectronics με 292,5 εκατ. ευρώ για 
την κατασκευή μονάδας που εντάσσεται στην αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών. 
 

25. Έκθεση για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της γεωργίας: Οι γεωργικές αγορές της ΕΕ 
παραμένουν σταθερές παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 
 

26. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά 
με την πρόταση τροποποίησης και παράτασης του προσωρινού πλαισίου κρίσης. 
 

27. Ουκρανία: η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για όγδοη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 
 

28. Έκθεση του 2022 για τη μετανάστευση και το άσυλο: η έγκριση του συμφώνου για τη 
μετανάστευση και το άσυλο παραμένει καίριας σημασίας για την επίτευξη διαρκούς 
προόδου. 
 

29. Η 10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού  φέρνει τον προγραμματισμό  
στα σχολεία και όχι μόνο. 
 

30. Η Eurostat εγκαινιάζει νέα ενότητα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον 
αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 
 

31. Προστασία των καταναλωτών: H πλατφόρμα SHOPIFY δεσμεύεται να υιοθετήσει πρακτικές 
που θα την καταστήσουν ασφαλέστερη για τους καταναλωτές. 
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32. Τελευταία ευκαιρία για εγγραφή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των 
Περιφερειών που ξεκινάει τη Δευτέρα. 
 

33. Η Eurostat δημοσιεύει την Περιφερειακή Επετηρίδα του 2022. 
 

34. Η Ευρώπη ενισχύει τις επενδύσεις στην έρευνα για το 6G και επιλέγει 35 νέα έργα αξίας 
250 εκατ. ευρώ. 
 

35. 20ή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών — Η πολιτική συνοχής κάνει 
πραγματική διαφορά. 
 

36. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η ΕΕ λαμβάνει νέα μέτρα για την παροχή ασφάλειας και 
πρόσβασης στην απασχόληση στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας. 
 

37. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στον Πειραιά, ενός 
από τα μεγαλύτερα έργα που χρηματοδοτεί η πολιτική συνοχής σε όλη την ΕΕ. 
 

38. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς στη Διάσκεψη της Βιέννης για τη Μετανάστευση. 
 

39. Η Επιτροπή βοηθάει τα κράτη μέλη να εντάξουν την ισότητα των φύλων στη χάραξη 
πολιτικής. 
 

40. Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι πολίτες συμφωνούν ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερες 
προσπάθειες για την επίτευξη της μιας  δίκαιης πράσινης μετάβασης. 
 

41. Η Επιτροπή χαιρετίζει το εκτελεστικό διάταγμα των ΗΠΑ περί ενός νέου πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ 
για την προστασία των δεδομένων. 
 

42. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η επιτυχημένη πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες» 
παρουσιάστηκε στην Επιτροπή. 
 

43. Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο της 
πανδημίας του κορονοϊού στην ψυχική υγεία των νέων. 
 

44. Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη: το μεγαλύτερο πρόγραμμα κινητικότητας της ΕΕ παρέχει 
νέες ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα. 
 

45. Η δράση DiscoverEU αυτό το φθινόπωρο προσφέρει 35.000 σιδηροδρομικά εισιτήρια σε 
νέους και νέες. 
 

46. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής: Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ για καινοτόμα έργα στις πόλεις. 
 

47. Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την 
προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των νέων. 
 

48. Πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την κατάρτιση ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίων στις 
υπερπροηγμένες τεχνολογίες. 
 

49. Επίσημη επίσκεψη της Επιτρόπου κ. Κυριακίδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 

50. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεσή της σχετικά με την 
επανεξέταση του κανονισμού περί τιτλοποιήσεων. 
 

51. Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τον Κλάδο των Ηλιακών 
Φωτοβολταϊκών. 
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52. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ πραγματοποιεί πολιτικό διάλογο με 
τους νέους. 
 

53. Οι εξαγωγές της ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών ξεπερνούν το 1 τρισ. 
ευρώ. 
 

54. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της 
ακεραιότητας του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. 
 

55. Η Επιτροπή ξεκινά τις εργασίες για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. 
 

56. Κοινή δήλωση της Επιτρόπου κ. Στέλλας Κυριακίδου, του Περιφερειακού Διευθυντή του 
ΠΟΥ για την Ευρώπη Δρ Χανς Χένρι Π. Κλούγκε και της Διευθύντριας του ECDC Δρ Αντρέα 
Αμμόν: Συνεργασία για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού και της εποχικής γρίπης για 
τον φετινό χειμώνα. 
 

57. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε άλλα 11 δισ. ευρώ για το NextGenerationEU και τη 
στήριξη της Ουκρανίας. 
 

58. Το EIT ανακοινώνει τους νικητές και τις νικήτριες των βραβείων του για το 2022. 
 

59. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 172,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ανταλλαγών 
προσωπικού στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και για τη συγχρηματοδότηση 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων. 
 

60. Άλλα 550 εκατ. EUR από τον Όμιλο ΕΤΕπ φθάνουν για άμεση βοήθεια στην Ουκρανία. 
 

61. Προκήρυξη νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, με προϋπολογισμό 277 εκατ. ευρώ, 
για τη στήριξη επενδύσεων σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας. 
 

62. Η Επίτροπος κ. Σίμσον επισκέπτεται την Κύπρο όπου θα συμμετάσχει στη διάσκεψη του 
EMGF για την ενεργειακή μετάβαση και στην τελετή εγκαινίων του έργου EuroAsia 
Interconnector. 
 

63. Επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ: οφέλη για τους πολίτες. 
 

64. Ημέρες Erasmus 2022: Ένας τριήμερος εορτασμός του προγράμματος Erasmus+. 
 

65. Η Επιτροπή ανακοινώνει τις νικήτριες του βραβείου δημοσιογραφίας Megalizzi-Niedzielski 
και δημοσιεύει μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 
 

66. Συμμετοχή των Επιτρόπων Ρεντέρς και Γιούανσον στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων της 13ης και 14ης Οκτωβρίου. 
 

67. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τους τρόπους αλληλεπίδρασης των Ευρωπαίων με τον 
κόσμο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
 

68. Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2023. 
 

69. Ο διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ για την πολιτική ανταγωνισμού στο τομέα της τεχνολογίας σημειώνει 
πρόοδο στη δεύτερη συνεδρίασή του. 
 

70. Άλλες 75 νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Accelerator του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. 
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71. Αερομεταφορές: Συμφωνία-ορόσημο μεταξύ ΕΕ-ASEAN για τη σύνδεση 1,1 
δισεκατομμυρίου ανθρώπων. 
 

72. Ελαφρά αυξημένοι, αλλά λιγότεροι από τα προ της πανδημίας επίπεδα οι θάνατοι από 
τροχαία ατυχήματα το 2021. 
 

73. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς στο Μαρόκο για την υπογραφή της πρώτης 
πράσινης εταιρικής σχέσης . 
 

74. Δήλωση της Επιτροπής επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας. 
 

75. Η Επιτροπή δημοσιεύει ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση του προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις λόγω του κορονοϊού. 
 

76. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόσθετες προτάσεις για την καταπολέμηση των υψηλών τιμών 
ενέργειας και την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού. 
 

77. Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2023: αντιμετώπιση των πλέον 
πιεστικών προκλήσεων, με παράλληλη διατήρηση της πορείας μας μακροπρόθεσμα. 
 

78. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα 
πρωτοβουλία για τη διαθεσιμότητα αμιγώς χορτοφαγικών γευμάτων. 
 

79. Η Επιτροπή καθορίζει δράσεις για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα με σκοπό τη 
βελτίωση της απόδοσης και της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 

80. Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 2 δισ. ευρώ έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής για την Ουκρανία. 
 

81. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος. 
 

82. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με προτάσεις για την καταπολέμηση των υψηλών τιμών 
ενέργειας και τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού. 
 

83. Κρίσιμες υποδομές: η Επιτροπή επιταχύνει τις εργασίες για ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανθεκτικότητας. 
 

84. Στήριξη του InvestEU για ένα ταμείο επενδύσεων που υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις 
βιώσιμης κινητικότητας. 
 

85. Βιοποικιλότητα: Ευρωπαϊκή διάσκεψη «Επιχειρήσεις και Φύση» υπέρ της προστασίας της 
φύσης στην COP15. 
 

86. Έκθεση εμπειρογνωμόνων εντοπίζει ελπιδοφόρες προσεγγίσεις για τον καλύτερο τρόπο 
επένδυσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
 

87. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει αναθεωρημένο πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία. 
 

88. Εγκαινιάστηκε ο νέος σταθμός Φόρτωσης Φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα. 
 

89. Η ΕΕ χρηματοδοτεί 49 έργα διαστημικής έρευνας με σχεδόν 200 εκατ. ευρώ. 
 

90. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς υπογράφει την πράσινη εταιρική σχέση ΕΕ-
Μαρόκου για την ενέργεια, το κλίμα και το περιβάλλον. 
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91. Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Νέο γραφείο του 
προγράμματος υποτροφιών της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
 

92. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου Σχοινά στη Μαδρίτη για συναντήσεις με υπουργούς της 
κυβέρνησης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. 
 

93. Ουκρανία: Η ΕΕ παρέχει στήριξη για τον χειμώνα και ενισχύει την ανθρωπιστική βοήθεια 
με 175 εκατ. ευρώ. 
 

94. Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα | Ψηφιακή πολιτιστική 
κληρονομιά της Κύπρου. 
 

95. Η Επιτροπή και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προωθούν μέτρα στήριξης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. 
 

96. Μηδενική ρύπανση: Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν σοβαρά για την ποιότητα του αέρα και 
ζητούν ισχυρότερη δράση. 
 

97. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας: Δήλωση των Επιτρόπων Κυριακίδου και 
Ουρπιλάινεν και της Διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων Δρ. Αντρέα Αμμόν. 
 

98. Η αντίδραση της ΕΕ στον τομέα της υγείας ενισχύθηκε με την έγκριση των τριών 
τελευταίων δομικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. 
 

99. Υγεία: HERA και CEPI συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την 
ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων. 
 

100. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ενισχύοντας την ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ στον τομέα της 
υγείας. 
 

101. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου 2022: Ενίσχυση της χρήσης του υδρογόνου μέσω της 
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο. 
 

102. Η Επίτροπος Ντάλι συμμετέχει στο Φόρουμ για την Ισότητα των Φύλων όπου συζητούνται 
οι αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων στην ΕΕ. 
 

103. Τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας: Μια γιορτή για τις 
καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας. 
 

104. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
πολιτική και την πρακτική της περί επιεικούς μεταχείρισης. 
 

105. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση 
του αιτήματος της Κύπρου για εκταμίευση 85 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
 

106. Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
καταρρίψουν τις εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και να 
προωθήσουν τη δεοντολογική χρήση της. 
 

107. Πράσινη εταιρική σχέση ΕΕ-Μαρόκου: 115 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης των 
τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας στο Μαρόκο. 
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108. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το αίτημα εκταμίευσης της Κύπρου στο πλαίσιο του 
NextGenerationEU. 
 

109. Ανταγωνισμός Έρευνες του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι οι πολίτες και οι ΜΜΕ της ΕΕ 
στηρίζουν σθεναρά την πολιτική ανταγωνισμού. 
 

110. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Νέες επιχορηγήσεις ύψους 295 εκατ. ευρώ για ερευνητές 
που θα ασχοληθούν με την αντιμετώπιση σύνθετων επιστημονικών προκλήσεων. 
 

111. Η ενδυνάμωση των κοριτσιών στην επιστήμη και την τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο 
του δεύτερου φόρουμ STEM που ξεκινά σήμερα. 
 

112. Η ΕΕ και η Ιαπωνία ενισχύουν την οικονομική συνεργασία μέσω διαλόγου υψηλού 
επιπέδου. 
 

113. Η Επιτροπή εξασφαλίζει φιλόδοξη διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ για τη διάσκεψη COP27 
για το κλίμα και τη διάσκεψη COP15 για τη βιοποικιλότητα. 
 

114. Το Ηράκλειο ανάμεσα στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας. 
 

115. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για καθαρότερο αέρα και 
νερό. 
 

116. Ερωτήσεις και απαντήσεις για τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη ρύπανση των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
 

117. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες για την ποιότητα του αέρα. 
 

118. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων. 
 

119. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή πραγματοποιεί περαιτέρω διαβουλεύσεις με τα κράτη 
μέλη σχετικά με την παράταση και την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης. 
 

120. Η Επιτροπή και η UEFA εγκαινιάζουν για δεύτερη χρονιά την εκστρατεία για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: «Γίνε οπαδός και της εξοικονόμησης ενέργειας». 
 

121. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν μεταβαίνει στα Δυτικά Βαλκάνια για να συζητήσει τη στήριξη 
της ΕΕ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. 
 

122. Η ΕΕ αυξάνει τις εξαγωγές σιτηρών σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για το εμπόριο 
αγροδιατροφικών προϊόντων. 
 

123. Ο Επίτροπος κ. Βάρχεϊ επισκέπτεται την Τουρκία για να συζητήσει τις διμερείς σχέσεις. 
 

124. Πληρωμές: Η Επιτροπή προτείνει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη άμεσων πληρωμών σε ευρώ. 
 

125. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ παραμένουν κατά 4% χαμηλότερες από τα 
προ πανδημίας επίπεδα. 
 

126. Η επιτάχυνση της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα στην ατζέντα της συνόδου 
κορυφής της ΕΕ για τις βιώσιμες επενδύσεις. 
 

127. Πυροβόλα όπλα: Επικαιροποιημένοι κανόνες για την αύξηση της ασφάλειας και τη 
διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. 
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128. Οχήματα μηδενικών εκπομπών: έως το 2035 θα πρέπει να έχουν σταματήσει οι πωλήσεις 
καινούργιων αυτοκινήτων που εκπέμπουν CO2 στην Ευρώπη βάσει της συμφωνίας «Fit for 55». 
 

129. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο κρίσης. 
 

130. Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: τίθενται σε ισχύ κανόνες για τους ψηφιακούς ρυθμιστές 
της πρόσβασης με σκοπό τη διασφάλιση ανοικτών αγορών. 
 

131. Οι νέοι κανόνες της ταξινομίας για την υποχρέωση γνωστοποίησης θα αυξήσουν τη 
διαφάνεια των παραγόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς στους τομείς του φυσικού 
αερίου και της πυρηνικής ενέργειας. 
 

132. Μέσα στην τελευταία εξαετία σημειώθηκαν οι τρεις χειρότερες περίοδοι δασικών 
πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ. 
 

133. Μεγάλη εκδήλωση για το μέλλον του διαδικτύου μεθαύριο στην Πράγα. 
 

134. Η Επιτροπή διαθέτει άλλα 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των κρατών μελών που 
φιλοξενούν πρόσφυγες από την Ουκρανία. 

________________________________________________________________________________ 

1. Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν κατά τα εγκαίνια του αγωγού διασύνδεσης φυσικού 
αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας 

Sofia, 1 Οκτωβρίου 2022 
 
Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Ράντεφ, που μας καλέσατε σε αυτήν την σημαντικότατη εκδήλωση. 
Κυρίες/κύριοι* πρόεδροι, Κυρίες/κύριοι *πρωθυπουργοί, Εξοχότατοι/-ες*, Κυρίες και κύριοι, 
Το έργο του αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας βρίσκεται στο 
τραπέζι εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. Αρκετά μεγάλο διάστημα. Ξεκίνησε το 2009, σε 
μια περίοδο κατά την οποία η Βουλγαρία επλήγη σοβαρά από την απόφαση της Gazprom να 
σταματήσει τις ροές φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας. Χρειάστηκε μεγάλη αποφασιστικότητα 
για την επίτευξη του στόχου. Και είδαμε το βίντεο, ακούσαμε τα λόγια σας. Πράγματι χρειάζεται 
μεγάλο πάθος πίσω από ένα τέτοιο έργο. Και σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ICGB, αλλά 
επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βουλγαρική και την ελληνική κυβέρνηση για την υλοποίησή 
του. Χρειάζεται μεγάλη αντοχή, μεγάλη στρατηγική υπομονή. Νομίζω ότι υπήρξαν 
σκαμπανεβάσματα αλλά τα καταφέρατε. Και, όπως ειπώθηκε ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε 
το έργο από την πρώτη ημέρα, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, με περίπου 250 εκατ. ευρώ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_5912/S
TATEMENT_22_5912_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

2. Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή εκδίδει πιο ευέλικτη ανακοίνωση ανεπίσηµης αντιμονοπωλιακής 
καθοδήγησης και αποσύρει το προσωρινό αντιμονοπωλιακό πλαίσιο COVID 

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη ανακοίνωση ανεπίσηµης καθοδήγησης που 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ζητούν ανεπίσηµη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_5912/STATEMENT_22_5912_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_5912/STATEMENT_22_5912_EL.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/aa6057d9-c027-4a24-97e2-2120c13e3003_en
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κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ σε καινοφανή ή ανεπίλυτα ζητήματα. Η αναθεωρημένη 
ανακοίνωση ανεπίσηµης καθοδήγησης θέτει πιο ευέλικτους όρους και επιδιώκει μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου προς όφελος των επιχειρήσεων που αναζητούν καθοδήγηση κατά την 
αξιολόγηση της νομιμότητας των ενεργειών τους βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Η 
ανεπίσημη καθοδήγηση θα λάβει τη μορφή «επιστολών καθοδήγησης».   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5887/IP_22_58
87_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

3. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, το οποίο εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 
20 Ιουλίου 2022, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει 
σοβαρή διαταραχή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5890/IP_22_58
90_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και τα άλλα μέτρα που έχει 
λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας είναι διαθέσιμες εδώ : https://competition-policy.ec.europa.eu/state-
aid/ukraine_en 
________________________________________________________________________________ 
 
4. To Αρνάκι Λήμνου γίνεται προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης  
  
Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα ελληνική Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ): το «Αρνάκι 
Λήμνου».  
Το κρέας του χαρακτηρίζεται από τρυφερή, χυμώδη και απαλή υφή, ενώ έχει ιδιαίτερη, 
χαρακτηριστική και ευχάριστη γεύση και οσμή. Παράγεται από αρνιά που γεννιούνται στη Λήμνο 
και στον Άγιο Ευστράτιο και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οφείλονται στην 
παραδοσιακή μέθοδο εκτροφής των αρνιών και των προβάτων και στη διατροφή τους, η οποία 
συνίσταται κυρίως στην πλούσια χλωρίδα των βοσκοτόπων των νησιών. Το «Αρνάκι Λήμνου» 
είναι ένα ευρέως διαδεδομένο προϊόν, το οποίο παράγεται  αδιάλειπτα εδώ και πολλά χρόνια 
στα δύο νησιά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5887/IP_22_5887_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5887/IP_22_5887_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5890/IP_22_5890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5890/IP_22_5890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.229.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2022%3A229%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.229.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2022%3A229%3ATOC
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_
22_5945_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ποιότητας είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο 
και στην πύλη GIView. 
________________________________________________________________________________ 
 
5. NextGenerationEU: Η Επιτροπή λαμβάνει αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή 3,56 δισ. ευρώ 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
  
Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2022 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή έλαβε από την Ελλάδα το δεύτερο αίτημα πληρωμής στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την εκταμίευση χρηματοδοτικής 
στήριξης ύψους 3,56 δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση), εκ των οποίων 
1,72 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,85 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτηθεί με συνολικά 17,43 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,73 
δισ. ευρώ σε δάνεια. Οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
εξαρτώνται από τις επιδόσεις και από την υλοποίηση, εκ μέρους της Ελλάδας, των επενδύσεων 
και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_
22_5945_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-
facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου Σχοινά στα Δυτικά Βαλκάνια  
  
Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2022 

Καθώς συνεχίζεται η αύξηση των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων κατά μήκος της οδού των 
Δυτικών Βαλκανίων, ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων για συνομιλίες 
με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων, ώστε να κατανοήσει καλύτερα την κατάσταση επί 
τόπου και να διερευνήσει πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα σε πνεύμα συνεργασίας. Ο 
Αντιπρόεδρος βρίσκεται σήμερα στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας, όπου θα συναντηθεί με 
τον Πρωθυπουργό κ. Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αρμόδιο για 
θέματα ΕΕ κ. Μπόγιαν Μάριτσικ και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Όλιβερ Σπασόφσκι. Εν συνεχεία 
θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι της Σερβίας την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, στα Τίρανα της Αλβανίας την 
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και στο Σαράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_
22_5945_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm
https://www.tmdn.org/giview/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/greeces-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
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7. Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ παραμένει σταθερό  
  
Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2022 

Η τελευταία μηνιαία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων που δημοσιεύθηκε 
σήμερα δείχνει ότι το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθε συνολικά σε 34 δισ. 
ευρώ τον Ιούνιο του 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 2,6% σε μηνιαία βάση και αύξηση κατά 
24% σε σύγκριση με τον περσινό Ιούνιο. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν οριακά σε 19,5 δισ. ευρώ (+1% 
σε μηνιαία βάση), ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 14,5 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 7% σε 
σχέση με τον Μάιο. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021, τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν 
αύξηση ύψους 19,5% στην αξία των εξαγωγών και 31% στην αξία των εισαγωγών.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_
22_5945_EN.pdf  
  
Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία είναι διαθέσιμα στην έκθεση  :  
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-
analysis_el 
και εδώ : https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-remains-stable-2022-10-03_el 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την έναρξη της θητείας του νέου Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου  
  
Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2022 

Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν, σε σημερινή της δήλωση ανέφερε τα εξής: «Θα ήθελα να 
συγχαρώ θερμά τον κ. Tony Murphy, ο οποίος μόλις ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επόμενη τριετία και προσβλέπω στη συνεργασία 
μαζί του. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, o ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, 
διαδραματίζει ζωτικό ρόλο ως θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ, συμβάλλοντας στη 
βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ.»  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_
22_5945_EN.pdf 
 
Ολόκληρη η δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5944/
STATEMENT_22_5944_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Επίσκεψη της Επιτρόπου Γκαμπριέλ στη Σίλικον Βάλεϊ για συζητήσεις σχετικά με την 
καινοτομία στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας   
  
Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2022 

Από τις 3 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ πραγματοποιεί επίσκεψη στη 

https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf 
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-remains-stable-2022-10-03_el
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-remains-stable-2022-10-03_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5944
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5944
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5944/STATEMENT_22_5944_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_5944/STATEMENT_22_5944_EN.pdf
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Σίλικον Βάλεϊ των ΗΠΑ, όπου θα παρουσιάσει το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας και θα 
συναντηθεί με πανεπιστημιακούς, πρωτοπόρους της τεχνολογίας και επενδυτές σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_
22_5945_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: μετά τις 6 πρώτες ελληνικές 
πόλεις, 12 ακόμη ελληνικές περιοχές εντάσσονται στις κλιματικά ουδέτερες περιοχές μέχρι το 
2030 
  
Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2022 

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 100 επιπλέον περιφέρειες και 
τοπικές αρχές προσχωρούν στον Χάρτη της αποστολής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, μετά την ανακοίνωση των πρώτων μερών τον Απρίλιο. Ο συνολικός αριθμός των 
περιοχών που συμμετέχουν στην  αποστολή ανέρχεται πλέον σε 215, οι οποίοι προέρχονται από 
24 κράτη μέλη, ενώ 13 υπογράφοντα μέρη προέρχονται από χώρες συνδεδεμένες ή δυνητικά 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη».  
________________________________________________________________________________ 

11. Η ΕΕ εγκαθιστά την πρώτη κβαντική τεχνολογία σε έξι τοποθεσίες ανά την Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2022 

Η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (κοινή επιχείρηση 
EuroHPC) ανακοίνωσε την επιλογή έξι τοποθεσιών που θα φιλοξενήσουν τους πρώτους 
ευρωπαϊκούς κβαντικούς υπολογιστές: στην Τσεχία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία και την Πολωνία. Θα ενσωματωθούν επιτόπου σε υφιστάμενους υπερυπολογιστές και θα 
αποτελέσουν ένα ευρύ δίκτυο ανά την Ευρώπη. Οι συνολικές προγραμματισμένες επενδύσεις 
υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ, το ήμισυ των οποίων προέρχεται από την ΕΕ και το υπόλοιπο 
ήμισυ από τις 17 χώρες που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση EuroHPC. Οι πανεπιστημιακοί 
ερευνητές και η βιομηχανία, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην Ευρώπη, θα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους έξι κβαντικούς υπολογιστές που βασίζονται σε ευρωπαϊκή 
τεχνολογία αιχμής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5914/IP_22_59
14_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου της κοινής επιχείρησης EuroHPC: Επιλογή έξι τοποθεσιών για τη φιλοξενία των 
πρώτων ευρωπαϊκών κβαντικών υπολογιστών 
Quantum 
Εμβληματική πρωτοβουλία στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών 
Πρωτοβουλία «EuroQCI» 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5945/MEX_22_5945_EN.pdf
https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-09/EU_HE_Missions_Climate_RevealOfRegions_Factsheet_V7_0.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change_el
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change_el
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/822ee360-c9bf-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-256649647
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5914/IP_22_5914_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5914/IP_22_5914_EL.pdf
https://eurohpc-ju.europa.eu/selection-six-sites-host-first-european-quantum-computers-2022-10-04_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/55
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/56
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10147
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12. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: η ΕΕ εγκρίνει το πρώτο σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην 
εξωτερική δράση της ΕΕ με σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία με τους νέους και τις νέες σε όλο 
τον κόσμο 

Στρασβούργο, 4 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος ενέκριναν το σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην εξωτερική 
δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2022-2027, το πρώτο πλαίσιο πολιτικής για μια 
στρατηγική εταιρική σχέση με τις νέες και τους νέους σε όλο τον κόσμο για την οικοδόμηση ενός 
περισσότερο ανθεκτικού, βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος. Θα συμβάλει στην 
υλοποίηση διεθνών δεσμεύσεων, όπως το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη έως το 2030 και η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ενισχύοντας την ουσιαστική 
συμμετοχή και την ενδυνάμωση των νέων στις πολιτικές εξωτερικής δράσης της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5884/IP_22_58
84_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο δράσης για τη νεολαία: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Σχέδιο δράσης για τη νεολαία (κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου)  
Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους δείκτες που 
σχετίζονται με τη νεολαία 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 
Ανάλυση της στοχευμένης διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην 
εξωτερική δράση της ΕΕ – Ιανουάριος 2022 
Παραρτήματα της έκθεσης – Ανάλυση της στοχευμένης διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο 
δράσης για τη νεολαία 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Ερευνητές που έχουν λάβει χρηματοδότηση της ΕΕ κέρδισαν το φετινό Νόμπελ Φυσικής 
  
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2022 

Το φετινό Νόμπελ Φυσικής απονεμήθηκε σε δύο ερευνητές που έχουν λάβει χρηματοδότηση από 
την ΕΕ, τους καθηγητές Άντον Τσάιλινγκερ και Αλέν Ασπέ. Οι δυο ερευνητές μοιράζονται το 
βραβείο με τον Τζον Φ. Κλάουζερ για τα πειράματά τους με φωτόνια σε διεμπλοκή, με τα οποία 
απέδειξαν την παραβίαση των ανισοτήτων του Bell, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στην κβαντική 
πληροφορική. Ο Αλέν Ασπέ και ο Άντον Τσάιλινγκερ έχουν λάβει στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ). Ο Άντον Τσάιλινγκερ έχει επίσης συμμετάσχει και σε άλλα έργα που 
χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ μέσω του 5ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη, του 6ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και του 7ου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα. Εξάλλου, μόλις χτες ανακοινώθηκε ότι το Νόμπελ 
Φυσιολογίας ή Ιατρικής απονέμεται στον ερευνητή Σβάντε Πέεμπο, ο οποίος έχει επίσης λάβει 
χρηματοδότηση από την ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_
22_5962_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5884/IP_22_5884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5884/IP_22_5884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5882
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/fe1bcd30-58da-4a37-ab2a-61848789da60_en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130554
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130554
https://youth.europa.eu/year-of-youth_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/13731e4b-8447-4ccf-839c-44e6d4fa9628_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/13731e4b-8447-4ccf-839c-44e6d4fa9628_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/a7948052-54f0-4478-8b8e-aad737ef5e6a_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/a7948052-54f0-4478-8b8e-aad737ef5e6a_el
https://erc.europa.eu/homepage
https://erc.europa.eu/homepage
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-funded-scientist-wins-2022-nobel-prize-physiology-or-medicine-2022-10-03_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ. 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Αεροπορικές μεταφορές: Η ΕΕ χαιρετίζει την απομάκρυνση της Ρωσίας από το συμβούλιο 
του ΔΟΠΑ 
  
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2022 
 
Η ΕΕ χαιρετίζει τη σημερινή συμφωνία της 41ης Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για την απομάκρυνση της Ρωσίας από το συμβούλιο του οργανισμού για την 
επόμενη τριετή θητεία. Αυτή η άνευ προηγουμένου απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των σοβαρών 
παραβιάσεων από τη Ρωσία των διεθνών αεροπορικών κανόνων, από την αρχή του επιθετικού 
πολέμου κατά της Ουκρανίας. Ήδη από τον Ιούνιο, ο ΔΟΠΑ είχε κηρύξει μη ασφαλείς τις 
αεροπορικές μεταφορές στη Ρωσία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_
22_5962_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Πακιστάν: Η ΕΕ διαθέτει 30 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ο Επίτροπος 
Λέναρτσιτς επισκέπτεται τη χώρα  
  
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2022 
  
Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς επισκέπτεται το Πακιστάν αυτή την 
εβδομάδα, μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες που επιδείνωσαν ραγδαία την ανθρωπιστική 
κατάσταση στη χώρα. Κατά την επίσκεψή του, ο Επίτροπος ανήγγειλε νέα ανθρωπιστική βοήθεια 
της ΕΕ για το Πακιστάν, ύψους 30 εκατ. ευρώ. Η νέα αυτή χρηματοδότηση αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών στέγασης, ύδρευσης, αποχέτευσης, παροχής τροφίμων, 
υγείας, προστασίας, εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην παροχή χρηματικής 
βοήθειας, εστιάζοντας στις πλέον πληγείσες περιοχές της χώρας, ιδίως στις επαρχίες Σινδ, 
Μπαλουχιστάν, Πουντζάμπ και Χάιμπερ Παχτούνχουα. Δεδομένης της κλίμακας της κρίσης, θα 
παρασχεθούν και υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_
22_5962_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο  εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5946/IP_22_5
946_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Επιδημία Έμπολα: Η ΕΕ παρέχει άμεση στήριξη στην Ουγκάντα 
  
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2022 
  

https://erc.europa.eu/news-events/news/2022-Nobel-physics-prize
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5946
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5946/IP_22_5946_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5946/IP_22_5946_EN.pdf
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Καθώς τις τελευταίες εβδομάδες οι αρχές της Ουγκάντας εντόπισαν πάνω από 40 κρούσματα της 
νόσου του ιού Έμπολα, η ΕΕ κινητοποιεί αρχική έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για 
τη στήριξη του Ερυθρού Σταυρού της Ουγκάντας. Η χρηματοδότηση παρέχεται κατόπιν 
επείγοντος αιτήματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της 
Ερυθράς Ημισελήνου. Οι δράσεις του Ερυθρού Σταυρού της Ουγκάντας θα επικεντρωθούν στην 
περιφέρεια Mubende, όπου επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά η επιδημία, καθώς και σε πέντε 
άλλες περιοχές σε κίνδυνο, συνολικού πληθυσμού 2,7 εκατ. ανθρώπων, και εστιάζουν στον 
συντονισμό, την παρακολούθηση με ιχνηλάτηση επαφών, την ενημέρωση σχετικά με τους 
κινδύνους, και την εμπλοκή των κοινοτήτων για ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_
22_5962_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
17. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει γερμανικό μέτρο στήριξης της BASF, ύψους 134 
εκατ. ευρώ, για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου  
  
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα 
γερμανικό μέτρο στήριξης της BASF SE («BASF»), ύψους 134 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή 
ανανεώσιμου υδρογόνου, με στόχο την απανθρακοποίηση των χημικών διαδικασιών παραγωγής 
και την προαγωγή της χρήσης του υδρογόνου στις μεταφορές. 
Το μέτρο συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της ΕΕ για το υδρογόνο και των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην απεξάρτηση από τα ρωσικά 
ορυκτά καύσιμα και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σύμφωνα με το σχέδιο 
REPowerEU. Της σημερινής απόφασης είχαν προηγηθεί, στις 15 Ιουλίου 2022 και στις 21 
Σεπτεμβρίου 2022, οι εγκρίσεις δύο σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
(ΣΕΚΕΕ) στην αξιακή αλυσίδα του υδρογόνου, του «Hy2Tech» και του «Hy2Use».  

  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_
22_5962_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο  εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5943/IP_22_59
43_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

18. Δασικές πυρκαγιές: 170 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του στόλου rescEU 

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022 

Μετά την πρωτοφανή περίοδο δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, η Επιτροπή προτείνει τη 
χορήγηση ποσού ύψους 170 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ενίσχυση των 
επίγειων και εναέριων πόρων του rescEU, αρχής γενομένης από το καλοκαίρι του 2023. Ως εκ 
τούτου, ο μεταβατικός στόλος rescEU θα διαθέτει συνολικά 22 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, καθώς 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/hydrogen_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en%5E/ip_22_4544
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5962/MEX_22_5962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5946
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5943/IP_22_5943_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5943/IP_22_5943_EN.pdf
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και περισσότερες προεγκατεστημένες ομάδες εδάφους. Από το 2025, ο στόλος θα ενισχυθεί 
περαιτέρω διά της εσπευσμένης προμήθειας αεροσκαφών και ελικοπτέρων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5967/IP_22_59
67_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Δασικές πυρκαγιές 
Πρόγραμμα RescEU  
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
________________________________________________________________________________ 
 
19. Νέα συμφωνία συνεργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής - UEFA  για την προώθηση των αξιών 
και των στόχων του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου 
  
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022 

Στις Βρυξέλλες, ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Πρόεδρος της UEFA κ. Αλεξάντερ 
Τσέφεριν θα υπογράψουν τη νέα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της UEFA, η 
οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2022. Αξιοποιώντας τη μεγάλη δημοφιλία του ποδοσφαίρου στην 
Ευρώπη, η τρίτη αυτή συμφωνία συνεργασίας, η οποία έρχεται σε συνέχεια των συμφωνιών που 
υπογράφηκαν το 2014 και το 2018, αποσκοπεί στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και 
στόχων που ορίζονται στο ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_
22_5987_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η Επιτροπή ζητά τη γνώμη του κοινού σχετικά με την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 
  
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση, ζητώντας από το ευρύ κοινό να εκφράσει τις απόψεις του 
σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ήτοι συσκευασίες τροφίμων, μαγειρικά 
ή επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη μεταφορά 
τροφίμων. Οι απόψεις των οικονομικών φορέων, των δημόσιων αρχών, των ΜΚΟ και των 
πολιτών θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, η οποία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο». Στόχος της αναθεώρησης είναι η βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων 
και της δημόσιας υγείας, ιδίως μέσω της μείωσης της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, η 
στήριξη της χρήσης καινοτόμων, επαναχρησιμοποιήσιμων, ανακυκλώσιμων και φιλικών προς το 
περιβάλλον υλικών συσκευασίας, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας. 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_
22_5987_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5967/IP_22_5967_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5967/IP_22_5967_EL.pdf
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/forest-fires_el
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_el
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_el
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_el
https://sport.ec.europa.eu/news/new-study-on-the-european-sport-model
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1_el
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
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21. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
προϋπολογισμούς του 2022 και του 2023  
  
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθεί το σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2023 
μέσω διορθωτικής επιστολής και να επικαιροποιηθεί ο προϋπολογισμός της για το 2022 μέσω 
του υπ’ αριθμόν 5 σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού και δημοσιονομικών μεταφορών, ως 
απάντηση στις γεωπολιτικές προκλήσεις και την οικονομική κατάσταση.  
Μια σημαντική μεταφορά κονδυλίων αφορά την ενίσχυση του προϋπολογισμού της 
ανθρωπιστικής βοήθειας κατά 395 εκατ. ευρώ το 2022, για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας 
επισιτιστικής κρίσης εξαιτίας του πολέμου και τη στήριξη ευάλωτων πληθυσμών στην Ουκρανία 
και τη Μολδαβία. Με 100 εκατ. ευρώ θα στηριχθεί η αποκατάσταση ουκρανικών σχολείων που 
έχουν υποστεί ζημιές, όπως ανήγγειλε η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ένωσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_
22_5987_EN.pdf 
 
Βλ. τις πλήρεις αποφάσεις εδώ : https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm 
Το δελτίο Τύπου σχετικά με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2023 
είναι διαθέσιμο εδώ : https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm 
Το δελτίο Τύπου για την ενίσχυση του στόλου του rescEU είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5967/IP_22_5
967_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει γερμανικό μέτρο στήριξης της Salzgitter, ύψους 1. 
δισ. ευρώ, για την απανθρακοποίηση της παραγωγής χάλυβα μέσω της χρήσης υδρογόνου 
  
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, 
γερμανικό μέτρο ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα βοηθήσει τη Salzgitter Flachstahl GmbH 
(«Salzgitter») να απανθρακοποιήσει τις διαδικασίες παραγωγής χάλυβα μέσω της χρήσης 
υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένου ανανεώσιμου υδρογόνου, παραγόμενου επιτόπου, σε μια 
νέα μονάδα παραγωγής. Το μέτρο συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της ΕΕ για το 
υδρογόνο και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
απεξάρτηση από τα εισαγόμενα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και στην επιτάχυνση της πράσινης 
μετάβασης σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_
22_5987_EN.pdf 
 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5968/IP_22_59
68_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5967
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5967/IP_22_5967_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_5967/IP_22_5967_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX%3A52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5968/IP_22_5968_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5968/IP_22_5968_EN.pdf
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23. Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών τιμά τους εκπαιδευτικούς και αναγνωρίζει τον καίριο 
ρόλο τους 
  
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022 

Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, η Επιτροπή υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των διευθυντών σχολείων. Με αφορμή την ημέρα 
αυτή, το δίκτυο Ευρυδίκη δημοσιεύει την έκθεση «Teachers’ and Head of School Salaries and 
Allowances 2021/2022» (Μισθοί και επιδόματα δασκάλων και διευθυντών σχολείων 2021/2022). 
Πέραν άλλων παραγόντων, όπως οι συνθήκες εργασίας, οι προοπτικές σταδιοδρομίας, οι 
ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και η αναγνώριση, η αμοιβή αποτελεί  σημαντικό παράγοντα 
προσέλκυσης ατόμων στο επάγγελμα και κάνει τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται ότι χαίρουν 
εκτίμησης και ότι έχουν επαρκή κίνητρα για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Η έκθεση 
συνοδεύεται από πίνακες ανά χώρα που απεικονίζουν στοιχεία σχετικά με τους μισθούς και τα 
επιδόματα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Για 
πρώτη φορά, τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται ως ανοικτά δεδομένα και είναι διαθέσιμα εδώ.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_
22_5987_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
24. Η Επιτροπή εγκρίνει ιταλικό μέτρο στήριξης της STMicroelectronics με 292,5 εκατ. ευρώ για 
την κατασκευή μονάδας που εντάσσεται στην αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών 
  
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιταλικό 
μέτρο στήριξης της STMicroelectronics με 292,5 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την κατασκευή, στην Κατάνη της Σικελίας, μονάδας που εντάσσεται στην 
αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών. Το μέτρο θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, την 
ανθεκτικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης στις τεχνολογίες ημιαγωγών, σύμφωνα 
με τις φιλοδοξίες που ορίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα 
μικροκυκλώματα. Το μέτρο θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη της ψηφιακής και της πράσινης 
μετάβασης. Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 292,5 εκατ. ευρώ, με 
την οποία θα στηριχθεί επένδυση της STMicroelectronics, ύψους 730 εκατ. ευρώ, με σκοπό την 
κατασκευή μονάδας παραγωγής δισκίων από καρβίδιο του πυριτίου («SiC»).  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_
22_5987_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5970/IP_22_59
70_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Έκθεση για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της γεωργίας: Οι γεωργικές αγορές της ΕΕ 
παραμένουν σταθερές παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-20202021
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-20202021
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-20202021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83086
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83086
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5970/IP_22_5970_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5970/IP_22_5970_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκθεση για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των 
γεωργικών αγορών της ΕΕ.  
  
Η εν λόγω τακτική δημοσίευση παρουσιάζει μια γενική και τομεακή επισκόπηση των τελευταίων 
τάσεων και των μελλοντικών προοπτικών στις αγορές αγροδιατροφικών προϊόντων. Σύμφωνα με 
την έκθεση, η γεωργική παραγωγή της ΕΕ εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις επιπτώσεις του 
αδικαιολόγητου ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, την αύξηση των τιμών της ενέργειας, την 
αύξηση του κόστους των εισροών και τον πληθωρισμό στα τρόφιμα σε ολόκληρη την ΕΕ. Εκτός 
από τη γεωπολιτική αστάθεια, στην ΕΕ καταγράφηκε φέτος ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια 
στην ιστορία, το οποίο επηρέασε σημαντικά τις θερινές καλλιέργειες, όπως ο αραβόσιτος, οι 
σπόροι σόγιας και ο ηλίανθος. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν δύσκολες και για τους 
κτηνοτρόφους και τα ζώα που υπέφεραν από τη ζέστη και την έλλειψη ζωοτροφών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_
22_5987_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, την κατανάλωση και τις τιμές σε αυτούς 
και σε άλλους τομείς περιλαμβάνονται στην πλήρη έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών του 
καλοκαιριού του 2022 :  
https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/outlook/short-term_el 
και εδώ : https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-eu-agricultural-
markets-remain-stable-despite-russian-invasion-ukraine-2022-10-05_el 
________________________________________________________________________________ 

26. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά 
με την πρόταση τροποποίησης και παράτασης του προσωρινού πλαισίου κρίσης 

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προς διαβούλευση στα κράτη μέλη σχέδιο πρότασης για την 
παράταση και την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το 
οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν την ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να 
στηρίξουν την οικονομία εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το προσωρινό 
πλαίσιο κρίσης τροποποιήθηκε αρχικά στις 20 Ιουλίου 2022, προκειμένου να συμπληρωθεί η 
δέσμη μέτρων ετοιμότητας για τον χειμώνα και σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου 
REPowerEU.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6000/IP_22_60
00_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και τα άλλα μέτρα που έχει 
λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας είναι διαθέσιμες εδώ : https://competition-policy.ec.europa.eu/state-
aid/ukraine_el 
________________________________________________________________________________ 

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/outlook/short-term_el
https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/outlook/short-term_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5987/MEX_22_5987_EN.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/outlook/short-term_el
https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/outlook/short-term_el
https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/outlook/short-term_el
https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-eu-agricultural-markets-remain-stable-despite-russian-invasion-ukraine-2022-10-05_el
https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-eu-agricultural-markets-remain-stable-despite-russian-invasion-ukraine-2022-10-05_el
https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-eu-agricultural-markets-remain-stable-despite-russian-invasion-ukraine-2022-10-05_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6000/IP_22_6000_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6000/IP_22_6000_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_el
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_el
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_el
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27. Ουκρανία: η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για όγδοη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας 

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο της όγδοης δέσμης 
σκληρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας. Η δέσμη αυτή — η 
οποία διαμορφώθηκε σε στενό συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους μας — αποτελεί απάντηση 
στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση και τον παράνομο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μεταξύ 
άλλων με την παράνομη προσάρτηση ουκρανικών εδαφών βάσει εικονικών «δημοψηφισμάτων», 
την κινητοποίηση πρόσθετων στρατευμάτων και τη διατύπωση απροκάλυπτων πυρηνικών 
απειλών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5989/IP_22_59
89_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και της 
Λευκορωσίας 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία 
Ε & Α σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα 
________________________________________________________________________________ 

28. Έκθεση του 2022 για τη μετανάστευση και το άσυλο: η έγκριση του συμφώνου για τη 
μετανάστευση και το άσυλο παραμένει καίριας σημασίας για την επίτευξη διαρκούς προόδου 

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2022 

Η έκθεση παρουσιάζει τις βασικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και 
προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη 
μετανάστευση και το άσυλο κατά το προηγούμενο έτος. Προσδιορίζει τις βασικές μελλοντικές 
προκλήσεις και, παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο προς ένα υπεύθυνο και 
δίκαιο σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5985/IP_22_59
85_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση του 2022 για τη μετανάστευση και το άσυλο 
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 
Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο 
Δέσμη μέτρων για τις δεξιότητες και τα ταλέντα 
Στρατηγική Σένγκεν 
Στρατηγική της ΕΕ για την οικειοθελή επιστροφή και την επανένταξη 
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών 2021-2025 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Η 10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού  φέρνει τον προγραμματισμό  
στα σχολεία και όχι μόνο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5989/IP_22_5989_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5989/IP_22_5989_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5990
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el#documents
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5985/IP_22_5985_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5985/IP_22_5985_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el#documents
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0277
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1931
https://home-affairs.ec.europa.eu/renewed-eu-action-plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-com-2021-591_el
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Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2022 

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού γιορτάζει τη δέκατη επέτειό της και θα 
ξεκινήσει με μια εκδήλωση που θα μεταδοθεί ζωντανά από τις 18:00 έως τις 19:30 (ώρα Ελλάδος) 
με ομιλητές από την τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και εκπαιδευτικούς, 
σπουδαστές, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και άλλους εταίρους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6004/MEX_
22_6004_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Η Eurostat εγκαινιάζει νέα ενότητα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον 
αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
  
Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2022 

H Eurostat εγκαινίασε μια νέα ειδική ενότητα στον ιστότοπό της, στην οποία συγκεντρώνονται 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η νέα 
ενότητα έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στα αιτήματα για πληροφορίες που προκύπτουν από τον 
πόλεμο, παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τις μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις ανθρώπων, τη 
διαταραχή του διεθνούς εμπορίου και της ενέργειας, καθώς και τις αλυσίδες εφοδιασμού 
τροφίμων. Η νέα ενότητα διαρθρώνεται σε τρία κύρια θέματα: πληθυσμός και μετανάστευση, 
ενέργεια και οικονομία, εμπόριο και γεωργία. Για καθένα απ’ αυτά, περιλαμβάνονται οι 
τελευταίες δημοσιεύσεις της Eurostat μαζί με απεικονίσεις δεδομένων, ενημερωτικά γραφήματα, 
καθώς και συνδέσμους για πιο εμπεριστατωμένα σύνολα δεδομένων και επιλεγμένους πίνακες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6004/MEX_
22_6004_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Προστασία των καταναλωτών: H πλατφόρμα SHOPIFY δεσμεύεται να υιοθετήσει πρακτικές 
που θα την καταστήσουν ασφαλέστερη για τους καταναλωτές 
  
Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2022 

Έπειτα από διάλογο με την Επιτροπή και το δίκτυο των εθνικών αρχών προστασίας των 
καταναλωτών, η Shopify δεσμεύτηκε να εισαγάγει βελτιώσεις ώστε να καταστήσει τις αγορές 
ασφαλέστερες για τους πελάτες της και να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ. Ο διάλογος 
ξεκίνησε έπειτα από την υποβολή πολυάριθμων καταγγελιών μέσω των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών, οι οποίες κορυφώθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Οι 
καταγγελίες αφορούσαν κυρίως διαδικτυακά καταστήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, 
τα οποία διαπιστώθηκε ότι επιδίδονται σε παράνομες πρακτικές, όπως ψευδείς προσφορές και 
ισχυρισμούς για έλλειψη προϊόντων, την πώληση προϊόντων απομίμησης ή τη μη γνωστοποίηση 
των στοιχείων επικοινωνίας των εμπόρων. 
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6043/MEX_
22_6043_EN.pdf 

https://codeweek.eu/
https://www.facebook.com/events/398952719092930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6004/MEX_22_6004_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6004/MEX_22_6004_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ukraine/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ukraine/population-and-migration
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ukraine/energy-and-economy
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ukraine/trade-and-agriculture
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ukraine/latest-releases
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6004/MEX_22_6004_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6004/MEX_22_6004_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6043/MEX_22_6043_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6043/MEX_22_6043_EN.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6014/IP_22_6
014_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Τελευταία ευκαιρία για εγγραφή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των 
Περιφερειών που ξεκινάει τη Δευτέρα  

 
Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2022 

Η 20ή «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών» (#EURegionsWeek), η 
μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για την πολιτική συνοχής, θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 10 
Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6043/MEX_
22_6043_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
33. Η Eurostat δημοσιεύει την Περιφερειακή Επετηρίδα του 2022  
 
Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2022 

Η Eurostat δημοσίευσε την Περιφερειακή Επετηρίδα της για το 2022, η οποία παρέχει μια 
λεπτομερή επισκόπηση ενός ευρέος φάσματος στατιστικών θεμάτων στις περιφέρειες των 
κρατών μελών της ΕΕ. Η Περιφερειακή Επετηρίδα («Regional Yearbook») της Eurostat για το 2022 
παρέχει στατιστικές σε επίπεδο περιφέρειας για διάφορα θέματα: πληθυσμό, υγεία, εκπαίδευση, 
αγορά εργασίας, συνθήκες διαβίωσης, ψηφιακή κοινωνία, οικονομία, επιχειρήσεις, έρευνα και 
ανάπτυξη, τουρισμό, μεταφορές, περιβάλλον και γεωργία.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_6043/MEX_2
2_6043_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
34. Η Ευρώπη ενισχύει τις επενδύσεις στην έρευνα για το 6G και επιλέγει 35 νέα έργα αξίας 250 
εκατ. ευρώ 
 
Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2022 

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» δημιούργησε το πρώτο της χαρτοφυλάκιο 
επιλέγοντας 35 έργα έρευνας, καινοτομίας και δοκιμών για την εξέλιξη των οικοσυστημάτων 5G 
και την προώθηση της έρευνας για την τεχνολογία 6G στην Ευρώπη. Το νέο αυτό χαρτοφυλάκιο 
έχει συνδυασμένη χρηματοδότηση ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με στόχο  τη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκής 
αλυσίδας εφοδιασμού για προηγμένα συστήματα 5G και η οικοδόμηση ικανοτήτων τεχνολογίας 
6G στην Ευρώπη.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_6043/MEX_2
2_6043_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6014
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6014/IP_22_6014_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6014/IP_22_6014_EN.pdf
https://twitter.com/hashtag/EURegionsWeek?src=hashtag_click
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6043/MEX_22_6043_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6043/MEX_22_6043_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/ks-ha-22-001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_6043/MEX_22_6043_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_6043/MEX_22_6043_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/9806
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_6043/MEX_22_6043_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_6043/MEX_22_6043_EN.pdf


10  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2022  -  23 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11217 
________________________________________________________________________________ 

35. 20ή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών — Η πολιτική συνοχής κάνει 
πραγματική διαφορά 

Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2022 

Στη συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 20ής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των 
Περιφερειών, η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Vasco Alves Cordeiro, υπενθύμισαν τη σημασία της επείγουσας 
ανταπόκρισης της πολιτικής συνοχής στις αλληλένδετες κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και 
υπογράμμισαν τον κεντρικό της ρόλο για το μέλλον ως βασικό μέρος του αναπτυξιακού μοντέλου 
της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6002/IP_22_60
02_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Έγγραφο εργασίας σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2014-2020 
8η έκθεση για τη συνοχή 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής 
2021-2027 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή 
Κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής ανά κράτος μέλος 
Kohesio 
REACT-EU — Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης). 
CARE – Δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη 
Συμφωνίες εταιρικής σχέσης 2021-2027 
@ElisaFerreiraEC  
@EUinmyRegion     
@EU_Social  
________________________________________________________________________________ 

36. Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η ΕΕ λαμβάνει νέα μέτρα για την παροχή ασφάλειας και 
πρόσβασης στην απασχόληση στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας. 

Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για τη συνέχιση της στήριξης όσων προσπαθούν να 
ξεφύγουν από την απρόκλητη ρωσική επίθεση. 
Ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης εργασίας, που εγκαινιάστηκε σήμερα, θα βοηθήσει τα 
άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να βρουν με 
επιτυχία εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού εγγραφούν στην πιλοτική πρωτοβουλία της 
δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ, οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας θα μπορούν να 
τηλεφορτώσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, ώστε τα προφίλ τους να είναι διαθέσιμα σε 
περισσότερους από 4.000 εργοδότες, εθνικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και ιδιωτικά 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11217
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11217
https://europa.eu/regions-and-cities
https://europa.eu/regions-and-cities
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6002/IP_22_6002_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6002/IP_22_6002_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2022/the-rhomolo-impact-assessment-of-the-2014-2020-cohesion-policy-in-the-eu-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications/communications/2022/cohesion-in-europe-towards-2050-8th-cohesion-report
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/negotiations_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3059
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_3059
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/care/
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-eu-funds-2021-2027_el
https://twitter.com/ElisaFerreiraEC
https://twitter.com/EUinmyRegion
https://twitter.com/EU_Social
https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en
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γραφεία απασχόλησης. Η διασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής ένταξης στην αγορά 
εργασίας είναι σημαντική τόσο για τις κοινότητες υποδοχής όσο και για τα άτομα που 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, ώστε να είναι σε θέση να ανασυγκροτήσουν τη ζωή 
τους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5998/IP_22_59
98_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ — αρχική σελίδα (στα αγγλικά, επίσης 
διατίθεται στα ουκρανικά και στα ρωσικά) 
Πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ — ερωτήσεις και απαντήσεις (στα αγγλικά, 
επίσης διατίθεται στα ουκρανικά και στα ρωσικά) 
Ιστότοπος — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία  
Ιστότοπος — Πληροφορίες για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία 
Ιστότοπος — Δεξιότητες και ταλέντα 
Έκθεση για τη μετανάστευση 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στον Πειραιά, ενός 
από τα μεγαλύτερα έργα που χρηματοδοτεί η πολιτική συνοχής σε όλη την ΕΕ 
  
Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2022 
   
Εγκαινιάζεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής 
στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ, η επέκταση της γραμμής του μετρό της Αθήνας προς τον Πειραιά. 
Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 470 εκατ. ευρώ από την ΕΕ.  
Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Χάρη στα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής, θα βελτιωθεί η ζωή των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας και του Πειραιά. Το μετρό θα φτάσει στην πόλη του Πειραιά, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της Ελλάδας, συνδέοντας το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας με το μεγαλύτερο λιμάνι της σε 
λιγότερο από μία ώρα. Αυτό το μείζον έργο θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και ωφελήσει 
σημαντικά την εθνική οικονομία της Ελλάδας».  
   
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην Ελλάδα 
είναι διαθέσιμες εδώ :  https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/GR 
Πληροφορίες για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου και δηλώσεις της Επιτρόπου Συνοχής 
και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα εδώ: https://bit.ly/3CownAv  
________________________________________________________________________________ 
 
38. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς στη Διάσκεψη της Βιέννης για τη Μετανάστευση 
  
Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2022 
  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς συμμετέχει στη Διάσκεψη της Βιέννης για τη 
Μετανάστευση.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5998/IP_22_5998_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5998/IP_22_5998_EL.pdf
https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en
https://eures.ec.europa.eu/viprobuvalniy-proekt-fond-talantiv-es-ukrainska_en
https://eures.ec.europa.eu/pilotnaya-iniciativa-eu-talent-pool-russkiy_en
https://eures.ec.europa.eu/system/files/2022-09/EU%20Talent%20Pool%20Pilot%20QA_final.pdf
https://eures.ec.europa.eu/system/files/2022-10/EU%20Talent%20Pool%20Pilot%20-%20Q%26A%20-%20UA.pdf
https://eures.ec.europa.eu/system/files/2022-10/EU%20Talent%20Pool%20Pilot%20-%20Q%26A%20-%20RU.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_el
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-access-jobs_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum/skills-and-talent_el
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_740_1_en_act_part1_v4.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/GR
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/GR
https://bit.ly/3CownAv
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Ο Αντιπρόεδρος θα συναντηθεί με τον Αυστριακό Καγκελάριο κ. Καρλ Νέχαμερ και με τον 
υπουργό Εσωτερικών κ. Γκέρχαρντ Κάρνερ, με τους οποίους θα συζητήσει τις τελευταίες 
προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση. Η Διάσκεψη της Βιέννης για τη Μετανάστευση 
διοργανώνεται από το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD). Οι 
συζητήσεις θα εστιάσουν στις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στο πώς οι 
μεταβολές στην περιφερειακή και την παγκόσμια γεωπολιτική και οικονομική κατάσταση μπορεί 
να επηρεάσουν τη δυναμική της μετανάστευσης, καθώς και στις αναγκαίες διεθνείς συνεργασίες 
και πολιτικά μέτρα.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_
22_6074_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Η Επιτροπή βοηθάει τα κράτη μέλη να εντάξουν την ισότητα των φύλων στη χάραξη 
πολιτικής 
  
Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή ξεκίνησε ένα έργο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές για την 
ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων. Το έργο, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης, θα βοηθήσει εθνικές και περιφερειακές 
αρχές να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις και να επενδύουν δημόσιους 
πόρους κατά τρόπο που να ωφελεί εξίσου τους άνδρες και τις γυναίκες.  
Μέσα από εργαστήρια, συνέδρια, σεμινάρια κατάρτισης και επισκέψεις μελέτης, οι 
συμμετέχοντες από τις δημόσιες αρχές θα αποκτήσουν νέα εργαλεία, δεξιότητες και γνώσεις που 
θα τους επιτρέψουν να καταρτίζουν νόμους και προϋπολογισμούς κατά τρόπο που να μην 
αποκλείει άμεσα ή έμμεσα τους πολίτες λόγω του φύλου τους. Στο έργο θα συμμετάσχουν 9 
εθνικές και περιφερειακές αρχές από 7 κράτη μέλη που υπέβαλαν αίτημα για στήριξη: Γαλλία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_
22_6074_EN.pdf 
 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ : https://reform-support.ec.europa.eu/gender-
mainstreaming-public-policy-and-budget-processes_en 
________________________________________________________________________________ 
40. Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι πολίτες συμφωνούν ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερες 
προσπάθειες για την επίτευξη της μιας  δίκαιης πράσινης μετάβασης 
  
Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή δημοσίευσε ειδικό Ευρωβαρόμετρο με τίτλο «Απόψεις σχετικά με τον δίκαιο 
χαρακτήρα της πράσινης μετάβασης», με βάση έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου 
και Ιουνίου 2022.  
Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων —σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες 
(88%)— συμφωνούν ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα πρέπει να αφήσει κανέναν στο περιθώριο, 
ενώ οι περισσότεροι (77%) αισθάνονται προσωπική ευθύνη για την ανάληψη δράσης. Οι μισοί 
Ευρωπαίοι (50%) πιστεύουν ότι η ΕΕ καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για να διασφαλίσει μια 

https://www.icmpd.org/about-us/vienna-migration-conference
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://europa.eu/!RqT74y
https://reform-support.ec.europa.eu/gender-mainstreaming-public-policy-and-budget-processes_en
https://reform-support.ec.europa.eu/gender-mainstreaming-public-policy-and-budget-processes_en
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δίκαιη πράσινη μετάβαση, ενώ το ίδιο πιστεύει το 50% των ερωτηθέντων για τις περιφερειακές, 
δημοτικές ή τοπικές δημόσιες αρχές τους, το 47% για την εθνική τους κυβέρνηση και το 43% για 
τον επιχειρηματικό τομέα. Όσον αφορά τις ευκαιρίες που προσφέρει η πράσινη μετάβαση, 
σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες συμφωνούν ότι οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή θα 
δημιουργήσουν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας απ’ όσες θα καταργήσουν, ενώ το 61% 
πιστεύει ότι οι θέσεις αυτές θα είναι καλής ποιότητας.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_
22_6074_EN.pdf 
 
Η πλήρης έκθεση αποτελεσμάτων του Ευρωβαρόμετρου,  ένα ενημερωτικό γράφημα και 
ενημερωτικά δελτία ανά χώρα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.  
________________________________________________________________________________ 
 
41. Η Επιτροπή χαιρετίζει το εκτελεστικό διάταγμα των ΗΠΑ περί ενός νέου πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ 
για την προστασία των δεδομένων 
  
Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2022 
  
Στις 25 Μαρτίου 2022, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία επί 
ενός νέου πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων. Το πλαίσιο θα προάγει τις 
διατλαντικές ροές δεδομένων και θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που διατύπωσε το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση Schrems II τον Ιούλιο του 2020. Στη συνέχεια, ομάδες από 
την ΕΕ και τις ΗΠΑ εργάστηκαν εντατικά για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της παραπάνω 
συμφωνίας και να την μετατρέψουν σε νομικό πλαίσιο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_
22_6074_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η επιτυχημένη πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες» 
παρουσιάστηκε στην Επιτροπή 
  
Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2022 
  
Η πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες και τους γεωργούς! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική 
προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον» έγινε η έβδομη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
που κατάφερε να συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δηλώσεις στήριξης Ευρωπαίων 
πολιτών, σύμφωνα με τους διοργανωτές της.  
Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομικά μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των 
συνθετικών φυτοφαρμάκων έως το 2035, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη στήριξη 
των γεωργών κατά τη μετάβαση αυτή.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_
22_6074_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2087
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, επισκεφτείτε τον σχετικό ιστότοπο.  
________________________________________________________________________________ 
 
43. Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο της 
πανδημίας του κορονοϊού στην ψυχική υγεία των νέων 
  
Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2022 
  
Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, το δίκτυο «Youth Wiki» της Επιτροπής 
δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο «The Impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of 
young people — Policy responses in European countries» (Ο αντίκτυπος της πανδημίας του 
κορονοϊού στην ψυχική υγεία των νέων — Μέτρα πολιτικής στις ευρωπαϊκές χώρες). Η έκθεση 
αυτή εξετάζει τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στην ψυχική υγεία των νέων και τα 
μέτρα πολιτικής που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη για τον μετριασμό των επιπτώσεων των 
περιοριστικών μέτρων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα μοναξιά και απομόνωση για πολλούς 
νέους Ευρωπαίους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_
22_6074_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες προσπάθειές μας στον τομέα της ψυχικής 
υγείας είναι διαθέσιμες εδώ : https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-
health_el 
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/publications/the-impact-of-the-covid-19-
pandemic-on-the-mental-health-of-young-people 
________________________________________________________________________________ 

44. Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη: το μεγαλύτερο πρόγραμμα κινητικότητας της ΕΕ παρέχει 
νέες ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα 

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2022 

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή εγκαινιάζει το 
πρόγραμμα «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη», το νέο μόνιμο πρόγραμμα κινητικότητας για 
καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, και απευθύνει μια πρώτη πρόσκληση για 
ατομική κινητικότητα. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 21 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για περίοδο τριών ετών (2022-2025), «Ο πολιτισμός κινεί 
την Ευρώπη» καθίσταται το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας για καλλιτέχνες 
και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που απευθύνεται σε όλες τις χώρες και τους τομείς 
του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» που καλύπτονται από τη συνιστώσα «Πολιτισμός» 
του προγράμματος. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6046/IP_22_60
46_EL.pdf 
 

https://europa.eu/citizens-initiative/find-initiative_el?STATUS%255B0%255D=ANSWERED
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_el
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_el
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_el
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/publications/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-mental-health-of-young-people
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/publications/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-mental-health-of-young-people
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/publications/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-mental-health-of-young-people
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals#:~:text=Culture%20Moves%20Europe%20is%20a%20scheme%20that%20supports,It%20is%20part%20of%20Creative%20Europe%E2%80%99s%20Culture%20strand.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6046/IP_22_6046_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6046/IP_22_6046_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη: κινητικότητα για καλλιτέχνες και 
επαγγελματίες 
Ινστιτούτο Goethe: Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη 
Facebook: Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη· Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 
Twitter: Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη· Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 
Instagram: Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη· Δημιουργική Ευρώπη 
Χάσταγκ: #CreativeEurope #EuropeforCulture 
________________________________________________________________________________ 

45. Η δράση DiscoverEU αυτό το φθινόπωρο προσφέρει 35.000 σιδηροδρομικά εισιτήρια σε 
νέους και νέες 

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τη φθινοπωρινή πρόσκληση της δράσης DiscoverEU που θα προσφέρει 
δωρεάν κάρτες ταξιδιωτικών μετακινήσεων με τρένο σε 35.000 νέους και νέες με σκοπό να 
εξερευνήσουν την Ευρώπη και τον πλούσιο πολιτισμό της. 
Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν άτομα από χώρες του προγράμματος Erasmus+ έως και το 
μεσημέρι της 25ης Οκτωβρίου. Για να κερδίσουν την ταξιδιωτική κάρτα, οι νέοι και οι νέες 
καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, να απαντήσουν 
σε 5 ερωτήσεις κουίζ και σε μία ακόμη πρόσθετη ερώτηση. Οι αιτούντες και οι αιτούσες που θα 
απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις του κουίζ επιλογής και έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 
2004 και 31ης Δεκεμβρίου 2004 θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη έως και για 30 
ημέρες κατά τη διάρκεια της ταξιδιωτικής περιόδου μεταξύ 1ης Μαρτίου 2023 και 29ης 
Φεβρουαρίου 2024. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6047/IP_22_60
47_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
DiscoverEU 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
________________________________________________________________________________ 

46. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής: Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ για καινοτόμα έργα στις πόλεις 

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (EUI) δρομολογεί σήμερα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της αστικής καινοτομίας και των ικανοτήτων των πόλεων για 
την οικοδόμηση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί τέλεια εφαρμογή 
στην πράξη των βασικών αξιών του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (ΝΕB): αισθητική, 
βιωσιμότητα και συμπεριληπτικότητα. Θα επιτρέψει την υλοποίηση της δεύτερης γενιάς έργων 
επίδειξης του NEB μετά τα πρώτα έξι έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζων Ευρώπη. H EUI αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals#:~:text=Culture%20Moves%20Europe%20is%20a%20scheme%20that%20supports,It%20is%20part%20of%20Creative%20Europe%E2%80%99s%20Culture%20strand.
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals#:~:text=Culture%20Moves%20Europe%20is%20a%20scheme%20that%20supports,It%20is%20part%20of%20Creative%20Europe%E2%80%99s%20Culture%20strand.
https://www.goethe.de/ins/be/en/kul/eur/ipo.html
http://www.facebook.com/EHDays
https://www.facebook.com/CultureMovesEurope/
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/
https://twitter.com/culturemoveseu
https://twitter.com/europe_creative
https://www.instagram.com/culturemoveseurope/
https://www.instagram.com/creative.eu/
https://youth.europa.eu/discovereu_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6047/IP_22_6047_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6047/IP_22_6047_EL.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://europa.eu/youth/home_el
http://www.urban-initiative.eu/
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2780
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6003/IP_22_60
03_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία 
Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 
________________________________________________________________________________ 

47. Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την 
προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των νέων 

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτικούς 
στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τρόπους για την 
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού στις 
αίθουσες διδασκαλίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πρακτική υποστήριξη στους 
διδάσκοντες και τους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνουν ορισμούς τεχνικών εννοιών, ασκήσεις 
για την τάξη και τρόπους για την ενθάρρυνση της υγιούς συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Αυτή η 
εργαλειοθήκη καλύπτει τρία κύρια θέματα: ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού, 
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και εκτίμηση και αξιολόγηση του ψηφιακού 
γραμματισμού. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6048/IP_22_60
48_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές σχετικά με την 
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης —εν ευθέτω χρόνω. 
Τελική έκθεση 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ενημερωτικό γράφημα 
Βίντεο 
________________________________________________________________________________ 
 
48. Πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την κατάρτιση ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίων στις 
υπερπροηγμένες τεχνολογίες 
  
Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022 

Στη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), η Επίτροπος κ. 
Μαρίγια Γκαμπριέλ ανήγγειλε την πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative» για ταλέντα στον 
τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, η οποία αποτελεί μία από τις εμβληματικές δράσεις του 
ευρωπαϊκού θεματολόγιου καινοτομίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το ΕΙΤ θα θέσει τον 
στόχο για την κατάρτιση 1 εκατ. Ευρωπαίων σε διάφορους τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας 
έως το 2025. Οι καινοτομίες υπερπροηγμένης τεχνολογίας βασίζονται στην επιστήμη, την 
τεχνολογία και τη μηχανική αιχμής, συχνά σε συνδυασμό με την πρόοδο στη φυσική, τη βιολογία 
και τις ψηφιακές τεχνολογίες, με σκοπό την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών αναγκών. Η 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6003/IP_22_6003_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6003/IP_22_6003_EL.pdf
http://www.urban-initiative.eu/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en
https://data.europa.eu/doi/10.2766/28248
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6048/IP_22_6048_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6048/IP_22_6048_EL.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2766/28248
https://data.europa.eu/doi/10.2766/283100
https://education.ec.europa.eu/el/focus-topics/digital-education/action-plan/action-7
https://education.ec.europa.eu/el/focus-topics/digital-education/action-plan/action-7
https://education.ec.europa.eu/el/focus-topics/digital-education/action-plan/action-7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52022DC0332
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Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ  απηύθυνε πρόσκληση σε εταίρους, ενδιαφερόμενους φορείς και στα 
κράτη μέλη να προσυπογράψουν τη δέσμευση και να στηρίξουν τις προσπάθειες του ΕΙΤ για την 
επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της πρωτοβουλίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_
22_6106_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΙΤ 
: https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge 
Για να προσυπογράψετε τη δέσμευση, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας : 
https://www.eitdeeptechtalent.eu/ 
Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή ετοιμάζεται να 
παρουσιάσει τα σχέδιά της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, το οποίο πρότεινε η 
Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην πρόσφατη ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_5493/SPE
ECH_22_5493_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
49. Επίσημη επίσκεψη της Επιτρόπου κ. Κυριακίδου στις Ηνωμένες Πολιτείες 
  

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022 

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου θα βρίσκεται στην 
Ουάσινγκτον την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, όπου θα συναντήσει 
εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αξιωματούχους της δημόσιας υγείας και φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην πολιτική κατά του καρκίνου. 
Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ για τον καρκίνο, στα επόμενα 
βήματα της διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού και στην ενίσχυση της πρόληψης, της 
ετοιμότητας και της αντίδρασης σε πανδημίες σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_
22_6106_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
50. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεσή της σχετικά με την 
επανεξέταση του κανονισμού περί τιτλοποιήσεων 
  
Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού περί 
τιτλοποιήσεων. Η τιτλοποίηση αποτελεί ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών. Παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση και αποδεσμεύει πόρους στους 
ισολογισμούς των τραπεζών, δίνοντας στις τράπεζες τη δυνατότητα να δανείζουν περισσότερο, 
συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος που 
χρηματοδοτεί αποτελεσματικά την πραγματική οικονομία. Λειτουργεί ως σημαντικό εργαλείο για 
την κεφαλαιακή διαχείριση, τη ρευστότητα και τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες. Επιπλέον, η 
τιτλοποίηση καθιστά προσβάσιμα στους επενδυτές νέα περιουσιακά στοιχεία, παρέχοντας έτσι 
διαφοροποιημένες ευκαιρίες για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Η σημερινή έκθεση 
βασίζεται στα πορίσματα ευρείας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στα 
στοιχεία που παρείχαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge
https://www.eitdeeptechtalent.eu/
https://www.eitdeeptechtalent.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_22_5493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_5493/SPEECH_22_5493_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_5493/SPEECH_22_5493_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_5302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://finance.ec.europa.eu/news/capital-markets-union-commission-publishes-its-report-review-securitisation-regulation-2022-10-11_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_
22_6106_EN.pdf 
 
Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://finance.ec.europa.eu/news/capital-markets-union-
commission-publishes-its-report-review-securitisation-regulation-2022-10-11_el 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τον Κλάδο των Ηλιακών 
Φωτοβολταϊκών 
  

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσημα τη δημιουργία της Συμμαχίας για τον Κλάδο των Ηλιακών 
Φωτοβολταϊκών, με στόχο την επέκταση της χρήσης των τεχνολογιών κατασκευής καινοτόμων 
φωτοβολταϊκών προϊόντων και εξαρτημάτων. Η Συμμαχία θα συμβάλει στην επιτάχυνση της 
διάδοσης της ηλιακής ενέργειας σε όλη την ΕΕ και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 
ενεργειακού συστήματος της ΕΕ.  
Η Συμμαχία αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια 
που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2022 στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU για να βοηθήσει την ΕΕ 
να επιτύχει τον στόχο νεοεγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής ηλιακής φωτοβολταϊκής 
ενέργειας άνω των 320 GW έως το 2025 και σχεδόν 600 GW έως το 2030. Η σημερινή έγκριση 
ανοίγει τον δρόμο για τη δημοσίευση, τον Νοέμβριο, της πρόσκλησης προσχώρησης στη 
συμμαχία.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_
22_6106_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ πραγματοποιεί πολιτικό διάλογο με 
τους νέους 
  

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022 

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια 
Γκαμπριέλ θα συναντηθεί με νέους για να συζητήσουν πώς μπορούν να στηριχθούν και να 
ενισχυθούν περισσότερο η δημιουργικότητά τους και το πνεύμα καινοτομίας τους. Το θέμα του 
πολιτικού διαλόγου είναι «Έρευνα και καινοτομία στο σχολείο — ο ρόλος των νέων».  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_
22_6106_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σημερινό διάλογο είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://youth.europa.eu/year-of-youth/activities/4841_el 
________________________________________________________________________________ 

53. Οι εξαγωγές της ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών ξεπερνούν το 1 τρισ. 
ευρώ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://finance.ec.europa.eu/news/capital-markets-union-commission-publishes-its-report-review-securitisation-regulation-2022-10-11_el
https://finance.ec.europa.eu/news/capital-markets-union-commission-publishes-its-report-review-securitisation-regulation-2022-10-11_el
https://finance.ec.europa.eu/news/capital-markets-union-commission-publishes-its-report-review-securitisation-regulation-2022-10-11_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2022%3A221%3AFIN&qid=1653034500503
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf
https://youth.europa.eu/year-of-youth/activities/4841_el
https://youth.europa.eu/year-of-youth/activities/4841_el
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Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022 

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ σημαίνουν αύξηση των εξαγωγών, πιο σταθερές οικονομικές 
σχέσεις και εξασφαλισμένη πρόσβαση σε πόρους, όπως προκύπτει από μια νέα έκθεση που 
δημοσιεύτηκε σήμερα. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς προτιμησιακούς εταίρους ξεπέρασαν για πρώτη 
φορά το 1 τρισ. ευρώ το 2021, σύμφωνα με τη 2η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι 
προσπάθειες της ΕΕ για την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών και τη στήριξη των μικρών 
επιχειρήσεων βοηθούν τις εξαγωγές της ΕΕ και, ως εκ τούτου, στηρίζουν την απασχόληση στην 
Ευρώπη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6069/IP_22_60
69_EL.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
 Βασικά στοιχεία (ενημερωτικό γράφημα και δεκασέλιδο ενημερωτικό δελτίο) 
 Η έκθεση και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
 Φυλλάδιο σχετικά με την έκθεση 
 Πρόλογος από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις 

 

Περαιτέρω πηγές 
 Χρησιμοποίηση προτιμήσεων στις εισαγωγές της ΕΕ 
 Χρησιμοποίηση προτιμήσεων και εξοικονόμηση δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ 
 Ποσοστό χρησιμοποίησης δασμολογικών ποσοστώσεων από την ΕΕ προς τρίτες χώρες 
 Ποσοστό χρησιμοποίησης δασμολογικών ποσοστώσεων από τρίτες χώρες προς την ΕΕ 
 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση προτιμήσεων και τις δασμολογικές 

ποσοστώσεις 
 Προηγούμενες εκδόσεις των εκθέσεων εφαρμογής των ΣΕΣ της ΕΕ 

________________________________________________________________________________ 
 
54. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της 
ακεραιότητας του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης 
Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2022 
 
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
τυποποίηση που παρουσίασε στις 2 Φεβρουαρίου 2022. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν 
πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκριση του νομικού κειμένου από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6116/IP_22_61
16_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 όσον αφορά τις 
αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα 
παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6069/IP_22_6069_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6069/IP_22_6069_EL.pdf
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/46c42158-a338-4995-97c9-a5b6a246a5a3/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/e52253dd-3aa9-49ca-94a0-85467d8c896e/details?download=true
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)730&lang=el
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2022)730&lang=enRegister
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/5834407c-46b0-482f-a11d-6232924a5fb0/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/aa4a82db-bf10-42d2-b950-43066fa71dfb/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/59ef920b-2ed8-4dd4-acef-f51b5d62305c/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/97a8fd73-3a4c-49d7-974e-f52f1f2cf170/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/e552d6df-5c72-4896-9342-b03a044ab73a/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/e5a7de68-1164-4670-8d50-2b2b07188957/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/7765b74a-b251-4eda-9533-99c046769e63/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/7fc51410-46a1-4871-8979-20cce8df0896/library/7765b74a-b251-4eda-9533-99c046769e63/details?download=true
https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/implementing-and-enforcing-eu-trade-agreements/previous-versions-eus-fta-implementation-reports_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6116/IP_22_6116_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6116/IP_22_6116_EL.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599
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Στρατηγική της ΕΕ για την τυποποίηση: Δημιουργία παγκόσμιων προτύπων για μια ανθεκτική, 
πράσινη και ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση το 2022 
Ακολουθήστε την @EU_GROW στο Twitter 
________________________________________________________________________________ 

55. Η Επιτροπή ξεκινά τις εργασίες για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2022 

Μετά την εξαγγελία της προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ένωσης το 2022, η Επιτροπή εξέδωσε την πρότασή της για την ανακήρυξη του 
2023 ως Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. 
Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και την 
οικονομία της ΕΕ. Όταν οι άνθρωποι διαθέτουν τις σχετικές δεξιότητες μπορούν να 
αντεπεξέρχονται στις αλλαγές της αγοράς εργασίας και να δραστηριοποιούνται πλήρως στην 
κοινωνία και τη δημοκρατία. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω 
και ότι η οικονομική ανάκαμψη, καθώς και η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, θα είναι 
κοινωνικά δίκαιες και πρόσφορες. Αν το εργατικό δυναμικό διαθέτει τις δεξιότητες που 
απαιτούνται, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία κερδίζουν έδαφος, και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων βελτιώνεται. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6086/IP_22_60
86_EL.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 
Δικτυακός τόπος — Δεξιότητες και προσόντα 
________________________________________________________________________________ 
56. Κοινή δήλωση της Επιτρόπου κ. Στέλλας Κυριακίδου, του Περιφερειακού Διευθυντή του 
ΠΟΥ για την Ευρώπη Δρ Χανς Χένρι Π. Κλούγκε και της Διευθύντριας του ECDC Δρ Αντρέα 
Αμμόν: Συνεργασία για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού και της εποχικής γρίπης για τον 
φετινό χειμώνα 
  
Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2022 

 «Αν και η κατάσταση δεν είναι όπως πριν από ένα χρόνο, είναι σαφές ότι η πανδημία του 
κορονοϊού δεν έχει ακόμη τελειώσει. Δυστυχώς, οι δείκτες αυξάνονται και πάλι στην Ευρώπη, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει ξεκινήσει ένα ακόμη κύμα λοιμώξεων. Με την άφιξη του 
φθινοπώρου και του χειμώνα, αναμένεται επίσης η επανεμφάνιση της γρίπης. Υπό το πρίσμα 
αυτό, επιβεβαιώνουμε εκ νέου την ανάγκη προστασίας της υγείας των ανθρώπων, ιδίως των 
πλέον ευάλωτων, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του 
εμβολιασμού. Τα μέτρα ετοιμότητας πρέπει να συνεχιστούν στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και δεν 
πρέπει να επαναπαυθούμε. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_6117/S
TATEMENT_22_6117_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://twitter.com/EU_Growth
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_22_5493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_22_5493
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6086/IP_22_6086_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6086/IP_22_6086_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1146
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_6117/STATEMENT_22_6117_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_22_6117/STATEMENT_22_6117_EN.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_
22_6137_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πολιτική εμβολιασμού της ΕΕ 
Στρατηγική της Επιτροπής για τα εμβόλια 
Ευρωπαϊκή πύλη πληροφοριών εμβολιασμού 
Ιστότοπος του ECDC 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) Ευρώπης — Θέτοντας υπό έλεγχο τον κορονοϊό και τη 
γρίπη φέτος το φθινόπωρο / τον χειμώνα. Προετοιμασία, πρόληψη, προστασία 
ΠΟΥ Ευρώπης: Φωτογραφίες — Ομάδες υψηλού κινδύνου που εμβολιάστηκαν κατά της γρίπης 
και κατά του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε άλλα 11 δισ. ευρώ για το NextGenerationEU και τη 
στήριξη της Ουκρανίας 
  
Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ομόλογα ύψους 11 δισ. ευρώ σε συναλλαγή δύο δόσεων.  
Το ποσό που αντλήθηκε θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της Ουκρανίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος μακροοοικονομικής συνδρομής και για την ανάκαμψη της Ευρώπης στο πλαίσιο 
του προγράμματος NextGenerationEU. Η συναλλαγή συνίσταται σε συνεχή έκδοση υφιστάμενου 
7ετούς ομολόγου ύψους 5 δισ. ευρώ που λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2029 και σε νέο 20ετές 
ομόλογο ύψους 6 δισ. ευρώ που λήγει στις 4 Νοεμβρίου 2042.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_
22_6137_EN.pdf 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6097/IP_22_6
097_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Το EIT ανακοινώνει τους νικητές και τις νικήτριες των βραβείων του για το 2022 
  
Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοίνωσε τους νικητές και τις 
νικήτριες των βραβείων του για το 2022. Πρόκειται για βραβεία υψηλού κύρους που 
επιβραβεύουν τους πλέον υποσχόμενους επιχειρηματίες και φορείς καινοτομίας από το 
οικοσύστημα καινοτομίας του ΕΙΤ σε όλη την Ευρώπη.  
Η διεθνής κριτική επιτροπή απένειμε το βραβείο της κατηγορίας CHANGE στην κ. Anna 
Vanderbruggen, ενώ ο Bernhard Adler τιμήθηκε με το βραβείο Innovator Award, ο Christoph 
Berger διακρίθηκε στην κατηγορία Venture και η Catherine Schreiber διακρίθηκε στην κατηγορία 
Women Leadership. Τα πρώτα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ. Οι 
παραπάνω νικητές και νικήτριες βραβεύτηκαν για τις καινοτομίες τους στους τομείς των πρώτων 
υλών, των καθαρών τεχνολογιών, της ενεργειακής απόδοσης και της υγείας αντίστοιχα. Οι 
νικητές και οι νικήτριες που κατετάγησαν δεύτεροι και τρίτοι στην κάθε κατηγορία έλαβαν 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://health.ec.europa.eu/vaccination/overview_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el
https://vaccination-info.eu/el
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2022/10/12/default-calendar/keeping-covid-19-and-influenza-at-bay-this-autumn-winter.-prepare--prevent--protect
https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2022/10/12/default-calendar/keeping-covid-19-and-influenza-at-bay-this-autumn-winter.-prepare--prevent--protect
https://photos.euro.who.int/galleries/356/keeping-covid19-and-influenza-at-bay-this-autumnwi
https://photos.euro.who.int/galleries/356/keeping-covid19-and-influenza-at-bay-this-autumnwi
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6097
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6097/IP_22_6097_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6097/IP_22_6097_EN.pdf
https://eit.europa.eu/fr/in-your-language
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χρηματικά έπαθλα ύψους 20.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αντίστοιχα. Η Sabrina Maria Malpede 
κέρδισε το βραβείο του κοινού, κατόπιν ψηφοφορίας.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_
22_6137_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές και τα βραβεία, βλ. το σχετικό δελτίο 
Τύπου του ΕΙΤ : https://eit.europa.eu/news-events/news/celebrating-european-innovation-
announcing-winners-2022-eit-awards 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 172,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ανταλλαγών 
προσωπικού στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και για τη συγχρηματοδότηση 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων 

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή προκηρύσσει δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για ανταλλαγές προσωπικού και 
συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND). Η 
πρόσκληση COFUND του 2022, συνολικού προϋπολογισμού 95 εκατ. ευρώ, θα είναι ανοιχτή ως 
τις 9 Φεβρουαρίου 2023, ενώ η πρόσκληση για τις ανταλλαγές προσωπικού του 2022, 
προϋπολογισμού 77,5 εκατ. ευρώ, θα είναι ανοιχτή ως τις 8 Μαρτίου 2023.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_
22_6137_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση για ανταλλαγές προσωπικού είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-
eu775m-call-for-staff-exchanges 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων COFUND είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu95m-
call-to-co-fund-doctoral-and-postdoctoral-programmes 
________________________________________________________________________________ 
 
60. Άλλα 550 εκατ. EUR από τον Όμιλο ΕΤΕπ φθάνουν για άμεση βοήθεια στην Ουκρανία 

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκταμίευσε τη δεύτερη δόση της άμεσης βοήθειας 
προς την Ουκρανία.  
Το ποσό των 550 εκατ. ευρώ που εκταμιεύθηκε αυτή την εβδομάδα θα βοηθήσει την ουκρανική 
κυβέρνηση να καλύψει επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες, να αποκαταστήσει ορισμένες από 
τις πλέον κρίσιμες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, να ξαναρχίσει να παρέχει δημοτικές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μεταφορών και των δικτύων υποδομών 
ζωτικής σημασίας, και να στηρίξει τις πόλεις στην προσπάθειά τους να ξαναπροσφέρουν βασικές 
λειτουργίες και υπηρεσίες για τον πληθυσμό. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://eit.europa.eu/news-events/news/celebrating-innovative-energy-health-agriculture-and-climate-solutions-announcing
https://eit.europa.eu/news-events/news/celebrating-innovative-energy-health-agriculture-and-climate-solutions-announcing
https://eit.europa.eu/news-events/news/celebrating-european-innovation-announcing-winners-2022-eit-awards
https://eit.europa.eu/news-events/news/celebrating-european-innovation-announcing-winners-2022-eit-awards
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/staff-exchanges
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/cofund
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu775m-call-for-staff-exchanges
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu775m-call-for-staff-exchanges
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu775m-call-for-staff-exchanges
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu95m-call-to-co-fund-doctoral-and-postdoctoral-programmes
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu95m-call-to-co-fund-doctoral-and-postdoctoral-programmes
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu95m-call-to-co-fund-doctoral-and-postdoctoral-programmes
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_
22_6137_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6123/IP_22_61
23_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

61. Προκήρυξη νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, με προϋπολογισμό 277 εκατ. ευρώ, 
για τη στήριξη επενδύσεων σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας 

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 
ψηφιακού προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με προβλεπόμενο 
προϋπολογισμό ύψους 277 εκατ. ευρώ.  
Στόχος είναι να στηριχθούν έργα για ασφαλή, γρήγορα και υψηλής χωρητικότητας δίκτυα, 
βασικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της κβαντικής επικοινωνίας, της ομοσπονδίας 
υπολογιστικού νέφους και των υποβρύχιων καλωδίων, να ενισχυθούν τα δίκτυα που συνδέουν 
αγροτικές, απομακρυσμένες και υπερπόντιες περιοχές, καθώς και να αυξηθεί η ψηφιοποίηση των 
δικτύων μεταφορών και ενέργειας. Η χρηματοδότηση θα στοχεύει ειδικά σε έργα που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των βασικών υποδομών συνδεσιμότητας εντός της Ευρώπης και με 
διεθνείς εταίρους, στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway.  
  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_
22_6137_EN.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 
________________________________________________________________________________ 

62. Επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ: οφέλη για τους πολίτες 

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, στην 
οποία εκθέτει το έργο της για να διασφαλίσει ότι το δίκαιο της ΕΕ τηρείται και ότι οι πολίτες και 
οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρη στην 
ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, αναπνέουμε καθαρότερο αέρα, ταξιδεύουμε και 
εργαζόμαστε ελεύθερα οπουδήποτε στην ΕΕ ή μας επιστρέφονται τα έξοδα για την υγειονομική 
περίθαλψη που χρειαστήκαμε στο εξωτερικό. Η νομοθεσία της ΕΕ έχει πραγματικό αντίκτυπο 
στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιβολή της 
νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6110/IP_22_61
10_EL.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: Επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για μια Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα 
Ενημερωτικό δελτίο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6123/IP_22_6123_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6123/IP_22_6123_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/180
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/10573
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6137/MEX_22_6137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-2022;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-enforcing-eu-law-europe-delivers_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6110/IP_22_6110_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6110/IP_22_6110_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-enforcing-eu-law-europe-delivers_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_6111
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Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
63. Η Επίτροπος κ. Σίμσον επισκέπτεται την Κύπρο όπου θα συμμετάσχει στη διάσκεψη του 
EMGF για την ενεργειακή μετάβαση και στην τελετή εγκαινίων του έργου EuroAsia 
Interconnector 

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2022 

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον φθάνει σήμερα στην Κύπρο για να συναντηθεί με τις 
εθνικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς του ενεργειακού τομέα.  
Το απόγευμα, θα συναντηθεί με την Υπουργό Ενέργειας κ. Νατάσα Πηλείδη, ενώ στη συνέχεια 
από κοινού με την Υπουργό θα συναντήσει εκπροσώπους διαφόρων εταιρειών ενέργειας που 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Αύριο το πρωί, η Επίτροπος θα εκφωνήσει ομιλία στη διάσκεψη 
για την ενεργειακή μετάβαση του Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου για το φυσικό αέριο 
(EMGF) και θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την Υπουργό κ. Πηλείδη, τον 
Υπουργό Ενέργειας της Αιγύπτου κ. Tarek El Molla, τον Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας κ. Κώστα 
Σκρέκα, τον Υπουργό Ενέργειας της Ιορδανίας κ. Saleh A. Al-Kharabsheh και τον Γενικό Γραμματέα 
του EMGF κ. Osama Mobarez.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_
22_6166_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Ημέρες Erasmus 2022: Ένας τριήμερος εορτασμός του προγράμματος Erasmus+ 

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2022 

Οι Ημέρες Erasmus επιστρέφουν για ένα εορταστικό τριήμερο στην Ευρώπη και σε όλο τον 
κόσμο, από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο διεθνής αυτός εορτασμός φέτος συμπίπτει με την 35η 
επέτειο του εμβληματικού προγράμματος και περιλαμβάνει 5.000 εκδηλώσεις που προωθούν τις 
ευρωπαϊκές αξίες και προβάλλουν τα οφέλη της κινητικότητας και τα αποτελέσματα των έργων 
Erasmus+.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_
22_6166_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
65. Η Επιτροπή ανακοινώνει τις νικήτριες του βραβείου δημοσιογραφίας Megalizzi-Niedzielski 
και δημοσιεύει μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων  

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις νικήτριες του φετινού βραβείου Megalizzi-Niedzielski για 
επίδοξους δημοσιογράφους. Πρόκειται για την Ani Arveladze από τη Γεωργία και τη Laura Bannier 
από τη Γαλλία. Η Επιτροπή απένειμε το βραβείο στην Ani και τη Laura για το ταλέντο τους, την 
αφοσίωσή τους στην ποιοτική δημοσιογραφία και την προσήλωσή τους στις αξίες της ΕΕ.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
https://www.erasmusdays.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/35-years-of-erasmus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/35-years-of-erasmus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn


10  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2022  -  38 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_
22_6166_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

66. Συμμετοχή των Επιτρόπων Ρεντέρς και Γιούανσον στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων της 13ης και 14ης Οκτωβρίου 

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2022 

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, συμμετέχει στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης που 
πραγματοποιείται στις 13 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Οι υπουργοί θα εξετάσουν τους 
τρέχοντες νομοθετικούς φακέλους, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής 
για το περιβαλλοντικό έγκλημα. Ο Επίτροπος Ρεντέρς θα παρουσιάσει επίσης τις πρόσφατες 
προτάσεις της Επιτροπής για νέους κανόνες περί ευθύνης που γεννάται από προϊόντα και την 
τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κόβεσι θα παρουσιάσει στους 
υπουργούς τις τελευταίες εργασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όσον αφορά την Ουκρανία, ο 
Επίτροπος κ. Ρεντέρς θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με πρόσφατη επίσκεψή του, κατά 
την οποία συναντήθηκε με τον Ουκρανό Γενικό Εισαγγελέα κ. Αντρίι Κόστιν και θα υπογραμμίσει 
το έργο που επιτελεί η Επιτροπή για να επιβάλει τις κυρώσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ειδικής 
ομάδας «Δέσμευση και κατάσχεση», και για να βοηθήσει την Ουκρανία να διασφαλίσει 
λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_
22_6166_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

67. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τους τρόπους αλληλεπίδρασης των Ευρωπαίων με τον 
κόσμο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
 
Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τους τρόπους 
χρήσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τους Ευρωπαίους, ιδίως με δεδομένη τη 
συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποίησή τους και την ανάπτυξη βιώσιμης χρηματοδότησης.  
Συνολικά το 86 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι αισθάνονται σιγουριά όταν διαχειρίζονται τα 
προσωπικά τους οικονομικά, ενώ το 73 % αισθάνονται σιγουριά όταν κάνουν τραπεζικές 
συναλλαγές στο διαδίκτυο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ανά 
φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να συνεχίσει να 
δίνεται έμφαση στον χρηματοοικονομικό γραμματισμό. Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται επίσης για 
τη βιώσιμη χρηματοδότηση, αλλά δεν διαθέτουν σχετικές πληροφορίες τις οποίες να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν. Το Ευρωβαρόμετρο βασίζεται στις απαντήσεις 27.862 Ευρωπαίων από τα 27 
κράτη μέλη σε 16 ερωτήσεις.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_
22_6166_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6744
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6744
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_5807
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_5807
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3264
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6166/MEX_22_6166_EN.pdf
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Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6162/IP_22_61
62_EN.pdf 

 
Δείτε εδώ την έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, ενημερωτικά δελτία 
ανά χώρα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ενημερωτικό γράφημα για τα αποτελέσματα σε 
επίπεδο ΕΕ : https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2666 
________________________________________________________________________________ 

68. Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2023   

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2022 

H Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023 για τη 
Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων 
ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στη δήλωση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας . Αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία 
της Επιτροπής να καταστήσει βιώσιμη την αλιεία σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, σύμφωνα 
με τη στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) για το 2030 , η οποία 
είναι η περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας που είναι αρμόδια για τη διατήρηση και 
τη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο.    
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6134/IP_22_61
34_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2023, των αλιευτικών 
δυνατοτήτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες 
αποθεμάτων ιχθύων  
________________________________________________________________________________ 
 
69. Ο διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ για την πολιτική ανταγωνισμού στο τομέα της τεχνολογίας σημειώνει 
πρόοδο στη δεύτερη συνεδρίασή του 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2022 

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, η Πρόεδρος 
της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ κ. Λίνα Χαν και ο Αναπληρωτής Γενικός 
Εισαγγελέας Αντιμονοπωλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κ. Τζόναθαν 
Κάντερ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για τη δεύτερη συνεδρίαση του κοινού διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ 
για την πολιτική ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνολογίας («TCPD»).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6202/MEX_
22_6202_EN.pdf 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6167/IP_22_61
67_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6162/IP_22_6162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6162/IP_22_6162_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2666
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2666
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_770
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/black-sea-countries-pledge-promote-sustainable-fisheries-and-aquaculture-2018-06-07_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6134/IP_22_6134_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6134/IP_22_6134_EL.pdf
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2023_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2023_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2023_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6202/MEX_22_6202_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6202/MEX_22_6202_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6167/IP_22_6167_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6167/IP_22_6167_EN.pdf
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70. Άλλες 75 νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Accelerator του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή επέλεξε 75 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης 
του μέσου Accelerator του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για φέτος, η προθεσμία 
της οποίας έληξε τον Ιούνιο. Οι νεοφυείς αυτές επιχειρήσεις επελέγησαν στο πλαίσιο μιας 
εξαιρετικά ανταγωνιστικής διαδικασίας, κατά την οποία κριτικές επιτροπές έμπειρων επενδυτών 
και επιχειρηματιών αξιολόγησαν 232 εταιρείες. Συνολικά, θα λάβουν χρηματοδότηση σχεδόν 400 
εκατ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων και επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου. Οι επενδύσεις 
μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ, το οποίο πλέον είναι 
πλήρως λειτουργικό. Οι επιλεγείσες εταιρείες έχουν ευρεία γεωγραφική διασπορά σε 21 χώρες, 
ενώ το 20 % των εταιρειών έχουν γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6202/MEX_
22_6202_EN.pdf 
 
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΕΣΚ : 
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-new-wave-deep-tech-start-ups-set-
receive-accelerator-grants-and-equity-2022-10-14_en 
________________________________________________________________________________ 

71. Αερομεταφορές: Συμφωνία-ορόσημο μεταξύ ΕΕ-ASEAN για τη σύνδεση 1,1 
δισεκατομμυρίου ανθρώπων 

Bali, 17 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)[1] υπέγραψαν 
συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, η οποία θα διανοίξει περισσότερες ευκαιρίες 
αεροπορικών μεταφορών και θα βελτιώσει την άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο περιοχών, 
αναβαθμίζοντας παράλληλα τους κανόνες και τα πρότυπα για τις πτήσεις. Η συμφωνία θα 
εφαρμόζεται αμέσως. Με τον καθορισμό παγκόσμιων κριτηρίων αναφοράς που δεσμεύουν το 
σύνολο των 37 χωρών των δύο περιοχών για θεμιτό ανταγωνισμό και βελτίωση των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών συνθηκών, η συμφωνία αποτελεί το πλέον πρόσφατο παράδειγμα μιας νέας 
γενιάς διεθνών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών. Η υπογραφή διανοίγει νέες ευκαιρίες για 
τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες τόσο στην Ευρώπη όσο και 
στις χώρες του ASEAN. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6126/IP_22_61
26_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ASEAN 
Διεθνείς αεροπορικές σχέσεις της ΕΕ 
[1] Μέλη του ASEAN: Σουλτανάτο του Μπρουνέι, Καμπότζη, Ινδονησία, Λαϊκή Δημοκρατία του 
Λάος, Μαλαισία, Μιανμάρ, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ. 
________________________________________________________________________________ 

https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-fund-set-be-fully-operational-2022-09-29_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6202/MEX_22_6202_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6202/MEX_22_6202_EN.pdf
https://europa.eu/!7NrFkR
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-new-wave-deep-tech-start-ups-set-receive-accelerator-grants-and-equity-2022-10-14_en
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-new-wave-deep-tech-start-ups-set-receive-accelerator-grants-and-equity-2022-10-14_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6126/IP_22_6126_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6126/IP_22_6126_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6125
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/international-aviation_el
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72. Ελαφρά αυξημένοι, αλλά λιγότεροι από τα προ της πανδημίας επίπεδα οι θάνατοι από 
τροχαία ατυχήματα το 2021 
  
Βρυξέλλες,  17 Οκτωβρίου 2022 

Πέρυσι στους δρόμους της ΕΕ έχασαν τη ζωή τους 19.900 άνθρωποι, σύμφωνα με τα τελικά 
στοιχεία για τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα το 2021, τα οποία δημοσίευσε σήμερα η 
Επιτροπή. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν καθώς η Επιτροπή διοργανώνει τα ετήσια βραβεία 
αριστείας στην οδική ασφάλεια, τα οποία επιβραβεύουν καινοτόμα έργα οδικής ασφάλειας σε 
όλη την Ευρώπη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_
22_6231_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://transport.ec.europa.eu/news/road-
safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2021-figures-road-2022-
10-17_en 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς στο Μαρόκο για την υπογραφή της πρώτης 
πράσινης εταιρικής σχέσης   
  
Βρυξέλλες,  17 Οκτωβρίου 2022 

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. 
Φρανς Τίμερμανς θα βρίσκεται στο Ραμπάτ του Μαρόκου, όπου θα υπογράψει την πράσινη 
εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βασιλείου του Μαρόκου για την ενέργεια, το κλίμα και το 
περιβάλλον. Οι δύο πλευρές, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να συνάψουν την εν λόγω εταιρική 
σχέση τον Ιούνιο του 2021, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας τους για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την τόνωση της πράσινης οικονομίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_
22_6231_EN.pdf 
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει την τελετή 
υπογραφής της πράσινης εταιρικής σχέσης εδώ : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ 
________________________________________________________________________________ 
 
74. Δήλωση της Επιτροπής επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας   
  
Βρυξέλλες,  17 Οκτωβρίου 2022 

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας, ο Επίτροπος Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμίτ θα προβεί σε δήλωση εξ ονόματος της Επιτροπής 
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απόψε το βράδυ περίπου στις 18:00 ώρα 
Ελλάδος.  
  

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/resources-knowledge/media-and-press/excellence-road-safety-awards-2022-finalists-announced_en
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/resources-knowledge/media-and-press/excellence-road-safety-awards-2022-finalists-announced_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_22_6231_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_22_6231_EN.pdf
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2021-figures-road-2022-10-17_en
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2021-figures-road-2022-10-17_en
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2021-figures-road-2022-10-17_en
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2021-figures-road-2022-10-17_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_22_6231_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_22_6231_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_
22_6231_EN.pdf 

Η δήλωση του Επιτρόπου κ. Σμιτ εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_6223/SPE
ECH_22_6223_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
75. Η Επιτροπή δημοσιεύει ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση του προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις λόγω του κορονοϊού  
  
Βρυξέλλες,  17 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση του προσωρινού πλαισίου 
για τις κρατικές ενισχύσεις λόγω του κορονοϊού, το οποίο εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 και 
τροποποιήθηκε έξι φορές, ώστε να συμβαδίζει με τα διάφορα κύματα της πανδημίας.  
Όπως ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2022, το προσωρινό πλαίσιο δεν παρατάθηκε πέραν της 
ορισθείσας ημερομηνίας λήξης της 30ής Ιουνίου 2022, με ορισμένες εξαιρέσεις. Σύμφωνα με το 
ενημερωτικό σημείωμα για τις κρατικές ενισχύσεις που δημοσιεύτηκε σήμερα, από την έναρξη 
της πανδημίας έως σήμερα, το προσωρινό πλαίσιο επέτρεψε στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
την πλήρη ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, με στόχο την έγκαιρη, 
στοχευμένη και αναλογική στήριξη των επιχειρήσεων που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης, 
διατηρώντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και τους 
οριζόντιους όρους που ισχύουν για όλους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_
22_6231_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

76. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόσθετες προτάσεις για την καταπολέμηση των υψηλών τιμών 
ενέργειας και την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού 

Στρασβούργο, 18 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει έναν νέο κανονισμό έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών 
τιμών αερίου στην ΕΕ και την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού τον φετινό χειμώνα. 
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω κοινών αγορών αερίου, μηχανισμών περιορισμού των τιμών στο 
χρηματιστήριο αερίου TTF και νέων μέτρων για τη διαφανή χρήση των υποδομών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και συνεχών προσπαθειών μείωσης της ζήτησης για 
αέριο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6225/IP_22_62
25_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της ενέργειας — προετοιμασία, 
αγορά και προστασία της ΕΕ από κοινού 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_22_6231_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_22_6231_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_6223
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_6223/SPEECH_22_6223_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_6223/SPEECH_22_6223_EN.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-10/state_aid_brief_3_2022_kdam22003enn_coronavirus.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/coronavirus_el
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/coronavirus_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_2980
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_4245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_22_6231_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_22_6231_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6225/IP_22_6225_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6225/IP_22_6225_EL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/communication-preparing-purchasing-and-protecting-eu-together_el
https://energy.ec.europa.eu/communication-preparing-purchasing-and-protecting-eu-together_el
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Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για καλύτερο συντονισμό των αγορών αερίου, των 
διασυνοριακών ανταλλαγών αερίου και αξιόπιστων δεικτών αναφοράς για τις τιμές 
Ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της ενέργειας 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για τις υψηλές τιμές της ενέργειας 
Έβδομη Έκθεση για την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης  
________________________________________________________________________________ 

77. Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2023: αντιμετώπιση των πλέον 
πιεστικών προκλήσεων, με παράλληλη διατήρηση της πορείας μας μακροπρόθεσμα 

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2023. Με το πρόγραμμα αυτό καθορίζει 
ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την αντιμετώπιση του συνόλου των κρίσεων που επηρεάζουν επί 
του παρόντος την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, ενώ παράλληλα ενισχύει τον εν εξελίξει 
πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή μας Ένωση πιο ανθεκτική. 
Στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή αποσκοπεί στη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων — είτε 
μέσω της μείωσης των τιμών της ενέργειας και της εξασφάλισης του εφοδιασμού που είναι 
ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανική μας ανταγωνιστικότητα και την επισιτιστική μας ασφάλεια 
είτε μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6224/IP_22_62
24_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2023 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023 - το 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής με απλά λόγια 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023 - παράρτημα I: 
νέοι στόχοι πολιτικής 
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023: μια σταθερή και ενωμένη Ένωση 
Ιστότοπος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής 
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη 
NextGenerationEU 
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης 
Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Παρατηρήσεις του αντιπροέδρου Σέφτσοβιτς σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 
για το 2023 
________________________________________________________________________________ 

78. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα 
πρωτοβουλία για τη διαθεσιμότητα αμιγώς χορτοφαγικών γευμάτων 

Strasbourg, 18 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για αμιγώς χορτοφαγικά γεύματα». 

https://energy.ec.europa.eu/regulation-proposal-enhancing-solidarity-through-better-coordination-gas-com2022549-and-annex_el
https://energy.ec.europa.eu/regulation-proposal-enhancing-solidarity-through-better-coordination-gas-com2022549-and-annex_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_6227
https://energy.ec.europa.eu/eus-response-high-energy-prices_el
https://ec.europa.eu/info/news/seventh-state-energy-union-report-highlights-challenges-2022-oct-18_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6224/IP_22_6224_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6224/IP_22_6224_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_el
https://ec.europa.eu/info/files/2023-commission-work-programme-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/files/2023-commission-work-programme-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/files/2023-commission-work-programme-factsheet-annex-i_el
https://ec.europa.eu/info/publications/2023-commission-work-programme-key-documents_el
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme_el
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/detail/el/SPEECH_22_6242
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_22_6242
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Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας ζητούν τη θέσπιση νόμου που θα 
προβλέπει ρητά την υποχρέωση να προσφέρεται μια εναλλακτική δυνατότητα επιλογής αμιγώς 
χορτοφαγικών γευμάτων (vegan) στους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους πώλησης τροφίμων και 
ποτών στην Ευρώπη. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριές της υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο 
αυτόν θα ληφθεί υπόψη η αναδυόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα 
των ζώων, πράγμα που θα συμβάλει τόσο στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης με την 
αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων φυτικής προέλευσης όσο και στη μείωση του κόστους των 
τροφίμων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6244/IP_22_62
44_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για αμιγώς χορτοφαγικά γεύματα 
Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Η Επιτροπή καθορίζει δράσεις για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα με σκοπό τη 
βελτίωση της απόδοσης και της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  
 
Strasbourg, 18 Οκτωβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο REPowerEU απαιτούν τον ριζικό μετασχηματισμό 
του ενεργειακού μας συστήματος, το οποίο πρέπει να γίνει πιο διαδραστικό και πιο έξυπνο ώστε 
να βοηθήσει τους καταναλωτές να δρέψουν τα οφέλη της πράσινης μετάβασης. 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο REPowerEU απαιτούν τον ριζικό μετασχηματισμό 
του ενεργειακού μας συστήματος, το οποίο πρέπει να γίνει πιο διαδραστικό και πιο έξυπνο ώστε 
να βοηθήσει τους καταναλωτές να δρέψουν τα οφέλη της πράσινης μετάβασης. Η Επιτροπή 
παρουσιάζει σχέδιο δράσης στο οποίο επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες 
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των ενεργειακών πόρων, να 
διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο και να 
εξοικονομήσουν κόστος για τους καταναλωτές και τις εταιρείες ενέργειας της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6228/IP_22_6
228_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος: Σχέδιο δράσης της ΕΕ 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το σχέδιο δράσης της ΕΕ: 
Σημείωμα Ε&Α 
Ενημερωτικό δελτίο 
Δέσμη αποτελεσμάτων CORDIS για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος  
Ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6244/IP_22_6244_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6244/IP_22_6244_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000009_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/spread-word/communication-material_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6228/IP_22_6228_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6228/IP_22_6228_EN.pdf
https://energy.ec.europa.eu/communication-digitalising-energy-system-eu-action-plan-com20225522_el
https://energy.ec.europa.eu/staff-working-document-digital-energy-action-plan-swd2022341_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6229
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6230
https://cordis.europa.eu/article/id/436700-digitalisation-of-the-energy-system
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/digitalisation-energy-sector_el
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80. Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 2 δισ. ευρώ έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής για την Ουκρανία  
  
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή εκταμίευσε μια πρώτη δόση ύψους 2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της πράξης έκτακτης 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) ύψους 5 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.  
Αποτελεί μέρος της δέσμης ΜΧΣ ύψους έως 9 δισ. ευρώ, η οποία ανακοινώθηκε στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Μαΐου σχετικά με την αρωγή και την ανασυγκρότηση της 
Ουκρανίας και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Ιουνίου 2022. Η Επιτροπή 
εκταμίευσε ήδη 1 δισ. ευρώ απ’ αυτή την έκτακτη δέσμη ΜΧΣ στις 1 και 2 Αυγούστου 2022. Το 
ποσό αυτό εκταμιεύθηκε ύστερα από ένα προηγούμενο δάνειο επείγουσας ΜΧΣ ύψους 1,2 δισ. 
ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στην Ουκρανία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Με τη σημερινή 
πληρωμή, η συνολική στήριξη ΜΧΣ που εκταμιεύθηκε στην Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση 
στις 24 Φεβρουαρίου έχει ανέλθει σε 4,2 δισ. ευρώ.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_
22_6247_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6237/IP_22_6
237_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

81. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος   

Strasbourg, 18 Οκτωβρίου 2022 

1. Γιατί προτείνει η Επιτροπή σχέδιο για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος;  
Για να τερματιστεί η εξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και να αντιμετωπιστεί η 
κλιματική κρίση, απαιτείται ριζικός μετασχηματισμός του ενεργειακού μας συστήματος, 
διαδικασία στην οποία η ψηφιοποίηση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Ειδικότερα, σε ένα πλαίσιο 
υψηλών τιμών ενέργειας, η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του ενεργειακού τομέα είναι καίριας 
σημασίας για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να επιτύχουν οικονομίες στους λογαριασμούς τους. 
Τα έξυπνα κτίρια, οι έξυπνοι μετρητές και τα ηλεκτρικά οχήματα, οι συσκευές του διαδικτύου των 
πραγμάτων παρέχουν βασικές πληροφορίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση της 
κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
μείωση του κόστους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6229/QAN
DA_22_6229_EL.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3121
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_22_6247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_22_6247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6237
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6237/IP_22_6237_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6237/IP_22_6237_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6229/QANDA_22_6229_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6229/QANDA_22_6229_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6228
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6230
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82. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με προτάσεις για την καταπολέμηση των υψηλών τιμών 
ενέργειας και τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού 
 
Strasbourg, 18 Οκτωβρίου 2022 
 
Πώς θα περιορίσει η σημερινή πρόταση τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη; 
Η σημερινή πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των 
υπερβολικών επιπέδων τιμών της ενέργειας μέσω διαφόρων μέτρων που αποβλέπουν στην 
πρόληψη της εκτίναξης και της χειραγώγησης των τιμών, στην παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας 
και σταθερότητας στην αγορά και στη διασφάλιση δίκαιων τιμών και ροών φυσικού αερίου 
ακόμη και σε καταστάσεις κρίσης. Βασίζεται σε μέτρα που έχουν ήδη θεσπιστεί για τη μείωση της 
ζήτησης, τη διασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών, την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τον περιορισμό του αντικτύπου των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους 
καταναλωτές μέσω του υποοριακού ανώτατου ορίου τιμής και της εισφοράς αλληλεγγύης για τις 
εταιρείες ορυκτών καυσίμων που συμφωνήθηκαν νωρίτερα εντός του τρέχοντος μήνα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6226/QAN
DA_22_6226_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 
83. Κρίσιμες υποδομές: η Επιτροπή επιταχύνει τις εργασίες για ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανθεκτικότητας 
 
Στρασβούργο, 18 Οκτωβρίου 2022 
 
Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ. Η 
πρόταση σύστασης του Συμβουλίου βασίζεται στο σχέδιο 5 σημείων για ανθεκτικές κρίσιμες 
υποδομές που παρουσίασε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 
Οκτωβρίου. 
Οι ευρωπαϊκές κρίσιμες οντότητες είναι πιο διασυνδεδεμένες και αλληλεξαρτώμενες, γεγονός 
που τις καθιστά ισχυρότερες και αποτελεσματικότερες, αλλά και πιο ευάλωτες σε περίπτωση 
περιστατικού. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει προκαλέσει νέους 
κινδύνους, σωματικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις, συχνά συνδυαζόμενες ως υβριδική 
απειλή. Η δολιοφθορά των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream και άλλα πρόσφατα 
περιστατικά κατέστησαν σαφές ότι απειλείται η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ. 
 Απαιτείται επειγόντως δράση ώστε η ΕΕ να είναι γρηγορότερα σε θέση να προστατευθεί από 
επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στην άμεση γειτονία της. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6238/IP_22_62
38_EL.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύσταση της Επιτροπής 

https://energy.ec.europa.eu/regulation-proposal-enhancing-solidarity-through-better-coordination-gas-com2022549-and-annex_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6226/QANDA_22_6226_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6226/QANDA_22_6226_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6225
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_6227
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6238/IP_22_6238_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6238/IP_22_6238_EL.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-council-recommendation-coordinated-approach-strengthen-resilience-entities-operating_el
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Ένωση ασφάλειας: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή πολιτική συμφωνία 
σχετικά με νέους κανόνες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων 
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες για την 
κυβερνοασφάλεια (NIS2) 
Εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G 
________________________________________________________________________________ 
 
84. Στήριξη του InvestEU για ένα ταμείο επενδύσεων που υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις 
βιώσιμης κινητικότητας  
  
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2022 
  
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), με τη στήριξη του InvestEU, επενδύει στο Shift4Good, 
ένα ανεξάρτητο ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, το 
οποίο εστιάζει στη βιώσιμη κινητικότητα και την κυκλική οικονομία, με στόχο την άντληση 300 
εκατ. ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε το πρώτο κλείσιμο του ταμείου, ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ. 
Το ταμείο Shift4Good θα επενδύσει σε περίπου τριάντα νεοφυείς επιχειρήσεις κατά την επόμενη 
πενταετία. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ως στόχο να επιταχύνουν την ανάπτυξη των εν λόγω 
επιχειρήσεων, να τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν πρωτοπόροι διεθνώς και να συμβάλουν 
έτσι, μέσω των καινοτομιών τους, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα της 
κινητικότητας. Οι δύο πρώτες επενδύσεις θα ανακοινωθούν εντός του Οκτωβρίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_
22_6247_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6232/IP_22_6
232_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
85. Βιοποικιλότητα: Ευρωπαϊκή διάσκεψη «Επιχειρήσεις και Φύση» υπέρ της προστασίας της 
φύσης στην COP15  
  
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2022 
  
Στην ευρωπαϊκή διάσκεψη «Επιχειρήσεις και Φύση» που ξεκίνησε χτες, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Επιτροπή και με οργανώσεις-εταίρους, τασσόμενες υπέρ μιας 
φιλόδοξης έκβασης της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (COP15). Στην 
COP15 αναμένεται να εγκριθεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα, με δεσμεύσεις για 
την προστασία του 30 % των χερσαίων και του 30 % των θαλάσσιων εκτάσεων του πλανήτη έως 
το 2030. Πάνω από το μισό παγκόσμιο ΑΕΠ εξαρτάται από τη φύση και τα αγαθά που μας 
παρέχει. Εξάλλου, η απώλεια της βιοποικιλότητας επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή, η οποία με 
τη σειρά της επιταχύνει την απώλεια της βιοποικιλότητας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_
22_6247_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4157
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4157
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2985
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2985
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_127
https://investeu.europa.eu/index_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_22_6247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_22_6247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6232
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6232/IP_22_6232_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6232/IP_22_6232_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/ebns/index_en.htm
https://www.cbd.int/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_22_6247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_22_6247_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο :   
https://environment.ec.europa.eu/news/biodiversity-european-business-and-nature-summit-
push-global-deal-nature-cop15-2022-10-18_en 
________________________________________________________________________________ 

86. Έκθεση εμπειρογνωμόνων εντοπίζει ελπιδοφόρες προσεγγίσεις για τον καλύτερο τρόπο 
επένδυσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσιεύει την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις ποιοτικές 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με τον τίτλο «Επενδύοντας στο μέλλον μας: 
ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση». Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων 
επικεντρώνεται στον καλύτερο τρόπο επένδυσης δημόσιων πόρων σε τέσσερις βασικούς τομείς 
δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ: εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
εκπαιδευτικές υποδομές, ψηφιακή μάθηση και ισότητα και ένταξη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6236/IP_22_62
36_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επενδύοντας στο μέλλον μας: ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης | Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
Ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 
________________________________________________________________________________ 

87. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει αναθεωρημένο πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία 

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία («πλαίσιο για την ΕΑΚ για το 
2022»), η οποία καθορίζει τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για δραστηριότητες που αφορούν την ΕΑΚ, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Το πλαίσιο για την ΕΑΚ για το 2022, το οποίο 
συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ σχετικά με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, τέθηκε σε ισχύ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6233/IP_22_62
33_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού, η οποία περιέχει όλες τις συνεισφορές των 
ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης. 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Εγκαινιάστηκε ο νέος σταθμός Φόρτωσης Φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα  

https://environment.ec.europa.eu/news/biodiversity-european-business-and-nature-summit-push-global-deal-nature-cop15-2022-10-18_el
https://environment.ec.europa.eu/news/biodiversity-european-business-and-nature-summit-push-global-deal-nature-cop15-2022-10-18_en
https://environment.ec.europa.eu/news/biodiversity-european-business-and-nature-summit-push-global-deal-nature-cop15-2022-10-18_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6236/IP_22_6236_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6236/IP_22_6236_EL.pdf
https://education.ec.europa.eu/news/quality-investment-in-education-and-training-expert-report
https://education.ec.europa.eu/about-eea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12777-%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF-_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12777-%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF-_el
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_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6233/IP_22_6233_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6233/IP_22_6233_EL.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2021-rdi_el
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Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022 
  
Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, εγκαινιάστηκε ο νέος σταθμός Φόρτωσης Φορτηγών Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (LNG Truck Loading Station) στον Τερματικό Σταθμό LNG, στη Ρεβυθούσα. Ο 
σταθμός συνιστά την πρώτη ανάλογη εγκατάσταση στη Nοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστώντας 
την Ελλάδα κόμβο ανεφοδιασμού και διανομής για την ευρύτερη περιοχή. Το έργο συνολικού 
προϋπολογισμού €7,5 εκατομμυρίων, συγχρηματοδοτήθηκε με €3,16 εκατομμύρια, από πόρους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του προγράμματος POSEIDON MED II) και συντελεί 
σημαντικά στη λειτουργική ευελιξία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, 
καθώς εξασφαλίζει περαιτέρω διανομή υγροποιημένου φυσικού αερίου στη χώρα, ακόμη και σε 
περιοχές που η πρόσβαση μέσω δικτύου είναι δύσκολή ή και αδύνατη.  
________________________________________________________________________________ 
 
89. Η ΕΕ χρηματοδοτεί 49 έργα διαστημικής έρευνας με σχεδόν 200 εκατ. ευρώ  
  
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων της περιόδου 
2021-2022 για διαστημική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Κονδύλια 
ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν 49 διαστημικά ερευνητικά έργα που 
υλοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα 
(HaDEA) και τον Οργανισμό της ΕΕ για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA). Τα επιλεγέντα έργα θα 
προαγάγουν την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική ανεξαρτησία του διαστημικού τομέα της 
ΕΕ, ενώ παράλληλα θα ενοποιήσουν τις κύριες συνιστώσες του διαστημικού προγράμματος της 
ΕΕ και θα αναπτύξουν νέες κατάντεις εφαρμογές και υπηρεσίες. Τα επιλεγέντα έργα δίνουν 
έμφαση στην πρόσβαση στο διάστημα, καθώς και σε μελλοντικές τεχνολογίες, όπως οι κβαντικές 
τεχνολογίες, η διαστημική μετεωρολογία και η διαστημική επιστήμη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6268/MEX_
22_6268_EN.pdf 
 
Τα λεπτομερή αποτελέσματα κάθε έργου είναι διαθέσιμα εδώ : https://defence-industry-
space.ec.europa.eu/eu-space-name-competition_en 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-
programmes-and-open-calls/horizon-europe_en 
________________________________________________________________________________ 
 
90. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς υπογράφει την πράσινη εταιρική σχέση ΕΕ-
Μαρόκου για την ενέργεια, το κλίμα και το περιβάλλον  
  
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2022 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος 
πραγματοποιεί επίσκεψη στο Μαρόκο στις 18 και 19 Οκτωβρίου, υπέγραψε την πράσινη εταιρική 
σχέση ΕΕ-Μαρόκου. Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους πρωτοβουλία με χώρα εταίρο στο 
πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η εταιρική σχέση 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6268/MEX_22_6268_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6268/MEX_22_6268_EN.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/euspace-policy/eu-space-research_en
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-name-competition_en
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-name-competition_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
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υπεγράφη από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και, από πλευράς του Βασιλείου του Μαρόκου, από 
τον Υπουργό Εξωτερικών, Αφρικανικής Συνεργασίας και Απόδημων Μαροκινών κ. Νασέρ 
Μπουρίτα. Με τη σύναψη της πράσινης εταιρικής σχέσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Βασίλειο 
του Μαρόκου εδραιώνουν τη συνεργασία τους για την προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6268/MEX_
22_6268_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://climate.ec.europa.eu/news-your-
voice/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-environment-
ahead-cop-27-2022-10-18_en 
Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_6246/SPE
ECH_22_6246_FR.pdf 
και να παρακολουθήστε την τελετή υπογραφής της πράσινης εταιρικής σχέσης, καθώς και 
στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο Μαρόκο εδώ : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-
232003 
________________________________________________________________________________ 
 
91. Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. 
Νέο γραφείο του προγράμματος υποτροφιών της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
  
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ινστιτούτο Goethe εγκαινίασαν το νέο γραφείο του προγράμματος 
υποτροφιών της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.  
Το γραφείο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βοήθειας που παρέχει η ΕΕ στους 
Τουρκοκυπρίους για να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κτίριο, που βρίσκεται στην 
οδό Servet Somuncuoglu στη Λευκωσία, θα είναι ανοικτό στο κοινό και συνιστά σαφή απόδειξη 
της επένδυσης της ΕΕ στο μέλλον των Τουρκοκυπρίων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/support-turkish-
cypriot-community/aid-programme-turkish-cypriot-community_el 
________________________________________________________________________________ 
 
92. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου Σχοινά στη Μαδρίτη για συναντήσεις με υπουργούς της 
κυβέρνησης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών  
  
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2022 
 
Ο Αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, 
πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μαδρίτη. Ο Αντιπρόεδρος θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τη μικτή 
επιτροπή του Ισπανικού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις 
στην ΕΕ στους τομείς της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της υγείας, της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των δεξιοτήτων. Θα εκφωνήσει επίσης κεντρική ομιλία στην τελετή έναρξης του 
ακαδημαϊκού έτους της Ακαδημίας Συμβολαιογράφων της Μαδρίτης.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6268/MEX_22_6268_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6268/MEX_22_6268_EN.pdf
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-environment-ahead-cop-27-2022-10-18_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-environment-ahead-cop-27-2022-10-18_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-environment-ahead-cop-27-2022-10-18_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-environment-ahead-cop-27-2022-10-18_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_22_6246
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_6246/SPEECH_22_6246_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_22_6246/SPEECH_22_6246_FR.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-232003
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-232003
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-232003
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/support-turkish-cypriot-community/aid-programme-turkish-cypriot-community_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/support-turkish-cypriot-community/aid-programme-turkish-cypriot-community_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6304/MEX_
22_6304_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
93. Ουκρανία: Η ΕΕ παρέχει στήριξη για τον χειμώνα και ενισχύει την ανθρωπιστική βοήθεια με 
175 εκατ. ευρώ  
  
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2022 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραδώσει στην Ουκρανία νέες εγκαταστάσεις στέγασης και 
καταλύματα έκτακτης ανάγκης κατάλληλα για χειμερινές συνθήκες, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας 
συνεχίζει να καταστρέφει μη στρατιωτικές υποδομές. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα παράσχει 
άλλα 175 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
στην Ουκρανία και τη Μολδαβία.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6304/MEX_
22_6304_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6263/IP_22_6
263_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
94. Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα | Ψηφιακή πολιτιστική 
κληρονομιά της Κύπρου  
  
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά 
(TCCH) για την προώθηση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. 
Η αποκατάσταση και η ανοικοδόμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί σημαντικό βήμα 
προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των 
κοινοτήτων που επηρεάζονται. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να αποτελέσει 
παράγοντα ειρήνης, ενώ σε συνδυασμό με την ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να τονώσει τον 
διάλογο, να προωθήσει την κατανόηση και να συνδέσει τις κοινότητες. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/support-turkish-
cypriot-community/aid-programme-turkish-cypriot-community_en 
________________________________________________________________________________ 
 
95. Η Επιτροπή και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προωθούν μέτρα στήριξης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν μέσω της ενεργειακής κρίσης  
  
Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) διοργάνωσαν εκδήλωση που 
αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών και των 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6304/MEX_22_6304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6304/MEX_22_6304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6304/MEX_22_6304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6304/MEX_22_6304_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6263
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6263/IP_22_6263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6263/IP_22_6263_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/support-turkish-cypriot-community/aid-programme-turkish-cypriot-community_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/support-turkish-cypriot-community/aid-programme-turkish-cypriot-community_en
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μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των 
λογαριασμών και την εξασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού. Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι 
Σίμσον, άνοιξε την εκδήλωση μαζί με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΟΕ κ. Φατίχ Μπιρόλ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6332/MEX_
22_6332_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/energy-
saving-options-smes-better-cope-crisis-2022-oct-20_en 
ενώ μπορείτε να διαβάσετε τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου κ. Σίμσον εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_6331/SPE
ECH_22_6331_EN.pdf 
και να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ : 
https://www.youtube.com/watch?v=v3anTSUwJ7A 
________________________________________________________________________________ 

96. Μηδενική ρύπανση: Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν σοβαρά για την ποιότητα του αέρα και 
ζητούν ισχυρότερη δράση 

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022 

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία και το 
περιβάλλον, σύμφωνα με ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα. Οι 
περισσότεροι πιστεύουν επίσης ότι η βιομηχανία, οι δημόσιες αρχές και οι εργοδότες πρέπει να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Όσοι 
απάντησαν τάσσονται σαφώς υπέρ μιας διεθνούς ή ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη βελτίωση 
της ποιότητας του αέρα ενώ μεγάλη πλειονότητα των απαντησάντων που έχουν ακούσει σχετικά 
με τα πρότυπα ποιότητας του αέρα της ΕΕ δηλώνουν ότι τα εν λόγω πρότυπα θα πρέπει να 
ενισχυθούν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6307/IP_22_63
07_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έρευνα Ευρωβαρόμετρου 
Σελίδα για την πολιτική σχετικά με τον καθαρό αέρα 
Ποιότητα του αέρα (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 
 
97. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας: Δήλωση των Επιτρόπων Κυριακίδου και 
Ουρπιλάινεν και της Διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Δρ. 
Αντρέα Αμμόν  
  
Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022 

Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Πολιομυελίτιδας, η Επίτροπος Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου, η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6332/MEX_22_6332_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6332/MEX_22_6332_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/energy-saving-options-smes-better-cope-crisis-2022-oct-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/energy-saving-options-smes-better-cope-crisis-2022-oct-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/energy-saving-options-smes-better-cope-crisis-2022-oct-20_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_6331
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_6331/SPEECH_22_6331_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_6331/SPEECH_22_6331_EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v3anTSUwJ7A
https://www.youtube.com/watch?v=v3anTSUwJ7A
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2660
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6307/IP_22_6307_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6307/IP_22_6307_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2660
https://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
https://environment.ec.europa.eu/topics/air/air-quality_en
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Γιούτα Ουρπιλάινεν και η Δρ. Αντρέα Αμμόν, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων (ECDC), προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:  
«Η πολιομυελίτιδα εξακολουθεί να είναι μια διεθνής απειλή για την υγεία. Είναι μια απειλή που 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και για την οποία έχουμε στη διάθεσή μας ένα εργαλείο 
πρόληψης. Χάρη στον εμβολιασμό, η πολιομυελίτιδα δεν εμφανίζεται στην ΕΕ εδώ και 20 χρόνια. 
Ωστόσο, η πρόσφατη ανακάλυψη ενός ιού της πολιομυελίτιδας που προέρχεται από εμβόλιο και 
ενός κρούσματος παραλυτικής πολιομυελίτιδας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μας 
υπενθυμίζει ότι πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση. Όσο υπάρχουν μη εμβολιασμένες ή 
ανεπαρκώς εμβολιασμένες πληθυσμιακές ομάδες στις ευρωπαϊκές χώρες, διατρέχουμε τον 
κίνδυνο επανεμφάνισης του ιού στην Ευρώπη.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_
22_6367_EN.pdf 

Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_6335/
STATEMENT_22_6335_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
98. Η αντίδραση της ΕΕ στον τομέα της υγείας ενισχύθηκε με την έγκριση των τριών τελευταίων 
δομικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας  
  
Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα τελευταία δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: τον 
κανονισμό για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, τον κανονισμό για την 
επέκταση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον κανονισμό 
για το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την ανάθεση πρόσθετων εξουσιών στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA).  
Οι νέοι κανόνες συμπληρώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, θεσπίζοντας ένα ισχυρό νομικό 
πλαίσιο για τη βελτίωση των ικανοτήτων της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση κινδύνων, την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντίδραση στον 
τομέα της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας αποτελεί βασικό μέρος της αντίδρασης της 
Επιτροπής στην πανδημία του κορονοϊού και σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας. Εκτός από τους τρεις κανονισμούς που εκδόθηκαν, ο κανονισμός 
σχετικά με την ενίσχυση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) βρίσκεται 
ήδη από την 1η Μαρτίου 2022 στο στάδιο εφαρμογής.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_
22_6367_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6363/IP_22_63
63_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

99. Υγεία: HERA και CEPI συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την 
ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων  
  

https://www.ecdc.europa.eu/en/poliomyelitis
https://www.ecdc.europa.eu/en/poliomyelitis
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_6335/STATEMENT_22_6335_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_22_6335/STATEMENT_22_6335_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview_el
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6363/IP_22_6363_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6363/IP_22_6363_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022 

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) και 
ο Συνασπισμός για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI) συμφώνησαν να ενισχύσουν 
τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διατερματική έρευνα και ανάπτυξη 
εμβολίων, την ικανότητα παραγωγής και την ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο εντός της ΕΕ όσο και 
παγκοσμίως.  
Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η 
πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία όλων των βασικών 
παραγόντων για την επίτευξη του κοινού στόχου της προστασίας της δημόσιας υγείας όλων των 
πολιτών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεργασία μας με τον CEPI θα διασφαλίσει ότι η HERA μπορεί 
να συνεχίσει να βελτιώνει την ετοιμότητα και την αντίδραση σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας, αξιοποιώντας επίσης τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει ο CEPI στις 
αναδυόμενες νόσους, καθώς επίσης θα διασφαλίσει καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά την 
ανάπτυξη εμβολίων. Μέσω της συνεργασίας θα επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία για 
τους Ευρωπαίους και για τους πολίτες όλου του κόσμου.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_
22_6367_EN.pdf 

Η σχετική επιστολή προθέσεων είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://health.ec.europa.eu/publications/letter-intent-regarding-cooperation-between-cepi-and-
hera_el 
________________________________________________________________________________ 

100. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ενισχύοντας την ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ στον τομέα της 
υγείας 

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα τελικά δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: τον κανονισμό 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, τον κανονισμό σχετικά με τη 
διευρυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον 
κανονισμό για το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης με στόχο την παροχή πρόσθετων εξουσιών στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης 
(HERA). Οι νέοι αυτοί κανονισμοί συμπληρώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, οικοδομώντας 
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ στους ζωτικούς τομείς της 
πρόληψης, της ετοιμότητας, της επιτήρησης, της εκτίμησης κινδύνου, της έγκαιρης 
προειδοποίησης και της αντίδρασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6363/IP_22_63
63_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 
 

https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview_el
https://cepi.net/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://health.ec.europa.eu/publications/letter-intent-regarding-cooperation-between-cepi-and-hera_el
https://health.ec.europa.eu/publications/letter-intent-regarding-cooperation-between-cepi-and-hera_el
https://health.ec.europa.eu/publications/letter-intent-regarding-cooperation-between-cepi-and-hera_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6363/IP_22_6363_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6363/IP_22_6363_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
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101. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου 2022: Ενίσχυση της χρήσης του υδρογόνου μέσω της 
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο 
  
Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022 

Ξεκίνησε στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου 2022 με σειρά εκδηλώσεων καθ’ όλη 
την εβδομάδα έως τις 28 Οκτωβρίου.  
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον θα 
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς εκφώνησε 
ειδική κεντρική ομιλία στο πλαίσιο της διάσκεψης υψηλού επιπέδου σχετικά με την πολιτική της 
ΕΕ για το υδρογόνο. Η Επίτροπος κ. Σίμσον θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία κατά την πρώτη 
συνεδρία με θέμα «Οικοδόμηση της παγκόσμιας οικονομίας του υδρογόνου». Η εβδομάδα θα 
χωριστεί σε τρία τμήματα: εμβληματική εκδήλωση και έκθεση της Hydrogen Europe (24-25 
Οκτωβρίου)· φόρουμ της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για το Καθαρό Υδρογόνο και Βραβεία της 
Σύμπραξης για το Καθαρό Υδρογόνο (26 Οκτωβρίου)· και ημέρες έρευνας της ΕΕ και επανεξέταση 
του προγράμματος (27-28 Οκτωβρίου).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_
22_6367_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
102. Η Επίτροπος Ντάλι συμμετέχει στο Φόρουμ για την Ισότητα των Φύλων όπου συζητούνται 
οι αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων στην ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022 

Η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι συμμετείχε στο πρώτο φόρουμ για την ισότητα των φύλων, 
όπου παρουσιάζονται τα ευρήματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2022. Ο δείκτης, που 
αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), δείχνει για πρώτη 
φορά από τη δημιουργία του ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων διευρύνονται. Στις ανισότητες 
αυτές περιλαμβάνονται η μείωση των ποσοστών εκπροσώπησης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και την εκπαίδευση, η αύξηση του βάρους που πέφτει στις γυναίκες όσον αφορά τις 
ευθύνες φροντίδας και η άνιση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Σύμφωνα με τον δείκτη, 
σημειώνεται σημαντική πρόοδος στον τομέα της λήψης εκτελεστικών αποφάσεων, χάρη στις 
νομοθετικές ποσοστώσεις σε αρκετά κράτη μέλη. Τον Ιούνιο επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία 
σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλια, νομοθεσία που αποτελούσε πολιτική προτεραιότητα της Προέδρου φον ντερ Λάιεν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_
22_6367_EN.pdf 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εκδήλωσης για να παρακολουθήσετε ζωντανά την παρουσίαση 
των ευρημάτων του Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2022 και συμβουλευθείτε το σχετικό 
δελτίο Τύπου του EIGE εδώ : https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022 
________________________________________________________________________________ 
 
103. Τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας: Μια γιορτή για τις 
καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας  

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/european-hydrogen-week-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://eige.europa.eu/events/eige-gender-equality-forum-2022
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3478
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://eige.europa.eu/events/eige-gender-equality-forum-2022
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022
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Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022 

Στις 25 Οκτωβρίου, η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. 
Μαρίγια Γκαμπριέλ θα κηρύξει την έναρξη της τελετής απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου 
Καινοτόμου Διδασκαλίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Το 2022, συνολικά 98 
έργα έλαβαν το σημαντικό αυτό βραβείο. Κάθε χρόνο, το βραβείο αναδεικνύει εξαιρετικές 
πρακτικές διδασκαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και αναγνωρίζει το έργο των 
εκπαιδευτικών και των σχολείων τους που συμμετέχουν σε έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας. 
Στόχος του βραβείου είναι να τονίσει τη σημασία των καινοτόμων προσεγγίσεων διδασκαλίας, οι 
οποίες ανταποκρίνονται επιτυχώς στις προκλήσεις ενός ταχέως εξελισσόμενου κόσμου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_
22_6367_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου 
Καινοτόμου Διδασκαλίας ή για να παρακολουθήσετε τη ζωντανή μετάδοση, κάντε κλικ εδώ : 
https://education.ec.europa.eu/event/european-innovative-teaching-award-european-ceremony 
________________________________________________________________________________ 

104. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
πολιτική και την πρακτική της περί επιεικούς μεταχείρισης 

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
των αιτήσεων επιεικούς μεταχείρισης, με την παροχή περαιτέρω διαφάνειας, προβλεψιμότητας 
και προσβασιμότητας σε δυνητικούς αιτούντες επιεική μεταχείριση. 
Το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης της Επιτροπής παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 
αποκαλύπτουν, σε εμπιστευτική βάση, τη συμμετοχή τους σε σύμπραξη και να συνεργάζονται με 
την Επιτροπή κατά τη διάρκεια έρευνας. Μια επιχείρηση της οποίας η αίτηση επιεικούς 
μεταχείρισης έχει γίνει δεκτή είτε θα αποφύγει εντελώς ένα δυνητικά υψηλό πρόστιμο είτε θα 
τύχει σημαντικής μείωσης του προστίμου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6373/IP_22_63
73_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης της Επιτροπής 
διατίθενται εδώ : https://competition-policy.ec.europa.eu/cartels/leniency_en 
________________________________________________________________________________ 

105. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση 
του αιτήματος της Κύπρου για εκταμίευση 85 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/index_el
https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/index_el
https://education.ec.europa.eu/news/2022-european-innovative-teaching-award-98-winning-projects-announced
https://education.ec.europa.eu/news/2022-european-innovative-teaching-award-98-winning-projects-announced
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf
https://education.ec.europa.eu/event/european-innovative-teaching-award-european-ceremony
https://education.ec.europa.eu/event/european-innovative-teaching-award-european-ceremony
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6373/IP_22_6373_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6373/IP_22_6373_EL.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/cartels/leniency_el
https://competition-policy.ec.europa.eu/cartels/leniency_en
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Κύπρου για 
πληρωμή ποσού ύψους 85 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του βασικού εργαλείου του NextGenerationEU. 
Στις 28 Ιουλίου 2022 η Κύπρος υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής με βάση την επίτευξη 
των 14 οροσήμων που τέθηκαν στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την πρώτη δόση. 
Τα ορόσημα αυτά καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της κυκλικής οικονομίας, καθώς και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της διαφάνειας. Καλύπτουν επίσης μέτρα στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και τη δημόσια διοίκηση, στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς 
και στο σύστημα ελέγχων της Κύπρου για την εφαρμογή του ΜΑΑ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6333/IP_22_63
33_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Προκαταρκτική αξιολόγηση  
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το αίτημα εκταμίευσης που υπέβαλε η Κύπρος στο πλαίσιο 
του NextGenerationEU  
Δελτίο Τύπου σχετικά με την προχρηματοδότηση ύψους 157 εκατ. ευρώ για την Κύπρο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου  
Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου  
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα  
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Ιστότοπος «Η ΕΕ ως δανειολήπτης» 
________________________________________________________________________________ 
 
106. Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
καταρρίψουν τις εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και να 
προωθήσουν τη δεοντολογική χρήση της 
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή δημοσίευσε δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση για εκπαιδευτικούς. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) στα σχολεία, με σκοπό, αφενός, να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
στη διδασκαλία και τη μάθηση και, αφετέρου, να υποστηριχθεί η διεκπεραίωση διοικητικών 
καθηκόντων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μέρος του 
σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) και αναπτύχθηκαν από ειδική ομάδα 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, στην οποία συμμετείχε ευρύ φάσμα επαγγελματιών από τον 
χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και 
τους διεθνείς οργανισμούς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=10686%2F21&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6333/IP_22_6333_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6333/IP_22_6333_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/first-payment-preliminary-assessment-cyprus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4624
https://ec.europa.eu/info/files/questions-and-answers-european-commission-endorses-cypruss-plan_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-cypruss-recovery-and-resilience-plan_el
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10686-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10686-2021-ADD-1/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0196&from=El
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_481
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_el
https://education.ec.europa.eu/el/focus-topics/digital-education/action-plan
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=el&groupId=3774&fromMeetings=true&meetingId=27674
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=el&groupId=3774&fromMeetings=true&meetingId=27674
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6338/IP_22_63
38_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:  
Δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και 
των δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση για εκπαιδευτικούς 
Σύνοψη της τελικής έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη και τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ενημερωτικό γράφημα 
Βίντεο 
Πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη: Πρόταση της Επιτροπής για την αριστεία και την εμπιστοσύνη 
στην τεχνητή νοημοσύνη 
________________________________________________________________________________ 
 
107. Πράσινη εταιρική σχέση ΕΕ-Μαρόκου: 115 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης των 
τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας στο Μαρόκο  
  
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε νέο πρόγραμμα ύψους 115 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της οικολογικής, 
συμπεριληπτικής και καινοτόμου ανάπτυξης των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας στο 
Μαρόκο.  
Το πρόγραμμα «Πράσινη Γη» στόχο έχει να συμβάλει στις εθνικές στρατηγικές του Μαρόκου 
«Πράσινη γενιά» και «Δάση του Μαρόκου», που καλύπτουν την περίοδο 2020-2030, μέσω της 
προώθησης της οικολογικής μετάβασης, η οποία ευνοεί τη δημιουργία ευκαιριών αξιοπρεπούς 
εργασίας στο Μαρόκο στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας. Το πρόγραμμα έχει τρεις 
ειδικούς στόχους: τη στήριξη βιώσιμων γεωργικών αξιακών αλυσίδων, την προστασία και τη 
διαχείριση των δασών, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη σε 
αμφότερους τους τομείς.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_
22_6382_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6362/IP_22_6
362_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

108. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το αίτημα εκταμίευσης της Κύπρου στο πλαίσιο του 
NextGenerationEU 

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

Πώς αξιολόγησε η Επιτροπή το πρώτο αίτημα πληρωμής της Κύπρου; 
Στις 28 Ιουλίου 2022, η Κύπρος υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα για την εκταμίευση 85 εκατ. ευρώ 
στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Το αίτημα βασίστηκε στην 
επίτευξη των 14 οροσήμων για την πρώτη δόση, όπως περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6338/IP_22_6338_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6338/IP_22_6338_EL.pdf
https://education.ec.europa.eu/document/ethical-guidelines-on-the-use-of-ai-and-data-in-teaching-and-learning-for-educators
https://education.ec.europa.eu/document/ethical-guidelines-on-the-use-of-ai-and-data-in-teaching-and-learning-for-educators
https://doi.org/10.2766/65087
https://doi.org/10.2766/65087
https://education.ec.europa.eu/document/factsheet-ethical-guidelines-on-the-use-of-ai-and-data-in-teaching-and-learning-for-educators
https://education.ec.europa.eu/document/infographic-ethical-guidelines-on-the-use-of-ai-and-data-in-teaching-and-learning-for-educators
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-232180
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1682
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1682
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_22_6382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_22_6382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6362
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6362/IP_22_6362_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6362/IP_22_6362_EN.pdf
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του Συμβουλίου για την έγκριση του σχεδίου. Τα ορόσημα αυτά καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της 
κυκλικής οικονομίας, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της διαφάνειας. Καλύπτουν επίσης 
μέτρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στη δημόσια διοίκηση, στον τομέα των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, καθώς και του συστήματος λογιστικών και άλλων ελέγχων της Κύπρου για την 
εφαρμογή του ΜΑΑ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6334/QAN
DA_22_6334_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Προκαταρκτική αξιολόγηση 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το αίτημα εκταμίευσης που υπέβαλε η Κύπρος στο πλαίσιο 
του NextGenerationEU 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την προχρηματοδότηση ύψους 157 εκατ. ευρώ για την Κύπρο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου 
Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου 
Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Ιστότοπος «Η ΕΕ ως δανειολήπτης» 
________________________________________________________________________________ 

109. Ανταγωνισμός Έρευνες του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι οι πολίτες και οι ΜΜΕ της ΕΕ 
στηρίζουν σθεναρά την πολιτική ανταγωνισμού 

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου 2022 σχετικά με την 
πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι πολίτες και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στηρίζουν σθεναρά τόσο την πολιτική ανταγωνισμού όσο και την επιβολή 
της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6374/IP_22_63
74_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
Ευρωβαρόμετρου, τα ειδικά ανά χώρα ενημερωτικά δελτία για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ένα 
ενημερωτικό γράφημα για τα συνολικά αποτελέσματα της ΕΕ: 
Έρευνα για τις ΜΜΕ 
Έρευνα πολιτών 

________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6334/QANDA_22_6334_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6334/QANDA_22_6334_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/first-payment-preliminary-assessment-cyprus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4624
https://ec.europa.eu/info/files/questions-and-answers-european-commission-endorses-cypruss-plan_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-cypruss-recovery-and-resilience-plan_el
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10686-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10686-2021-ADD-1/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0196&from=El
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_481
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6374/IP_22_6374_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6374/IP_22_6374_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2655
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2654
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110. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Νέες επιχορηγήσεις ύψους 295 εκατ. ευρώ για ερευνητές 
που θα ασχοληθούν με την αντιμετώπιση σύνθετων επιστημονικών προκλήσεων   
  
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) χορήγησε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 295 εκατ. 
ευρώ σε 29 ερευνητικές ομάδες, οι οποίες εργάζονται σε απαιτητικούς πολυεπιστημονικούς 
ερευνητικούς τομείς. Μεταξύ άλλων, διερευνούν τα μυστικά που κρύβονται στους πάγους της 
Γροιλανδίας που λιώνουν, το πώς η αίσθηση του χώρου, η ιεραρχία και η ιδιοκτησία είναι βαθιά 
εντυπωμένες στους εγκεφάλους μας, καθώς και ελπιδοφόρες προσεγγίσεις για την ευημερία μας 
που σέβονται τα όρια του πλανήτη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_
22_6382_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ : 
https://erc.europa.eu/news/erc-2022-synergy-grants-results 
________________________________________________________________________________ 
 
111. Η ενδυνάμωση των κοριτσιών στην επιστήμη και την τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο 
του δεύτερου φόρουμ STEM που ξεκινά σήμερα  
  
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

Στο πλαίσιο του έργου Girls Go Circular (Κορίτσια στην κυκλική οικονομία), σήμερα 26 Οκτωβρίου 
στις 14:30 ώρα Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το δεύτερο φόρουμ για τις γυναίκες 
και τα κορίτσια στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM).  
Επί του παρόντος, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 18% των σπουδαστών και εργαζομένων στους 
τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην ΕΕ, ενώ μόνο το 34% των αποφοίτων στους 
τομείς STEM είναι γυναίκες, παρά τη σύνδεση μεταξύ των τομέων STEM, των ψηφιακών και των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της πράσινης μετάβασης, που αναγνωρίζεται επίσης στο νέο 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_
22_6382_EN.pdf 
 
Για να εγγραφείτε και να συμμετάσχετε διαδικτυακά στο φόρουμ STEM για γυναίκες και 
κορίτσια, κάντε κλικ εδώ : https://reg.eitrmevents.live/events/eit-women-and-girls-in-stem-
forum-brusel&lang=en 
________________________________________________________________________________ 
 
112. Η ΕΕ και η Ιαπωνία ενισχύουν την οικονομική συνεργασία μέσω διαλόγου υψηλού 
επιπέδου  
  
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

Η ΕΕ και η Ιαπωνία επιβεβαίωσαν τη στρατηγική τους ευθυγράμμιση απέναντι σε βασικές 
οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_22_6382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_22_6382_EN.pdf
https://erc.europa.eu/news/erc-2022-synergy-grants-results
https://erc.europa.eu/news/erc-2022-synergy-grants-results
https://eit-girlsgocircular.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_22_6382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_22_6382_EN.pdf
https://reg.eitrmevents.live/events/eit-women-and-girls-in-stem-forum-brusel&lang=en
https://reg.eitrmevents.live/events/eit-women-and-girls-in-stem-forum-brusel&lang=en
https://reg.eitrmevents.live/events/eit-women-and-girls-in-stem-forum-brusel&lang=en


10  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2022  -  61 

Αυτό κατέστη σαφές μετά τον δεύτερο οικονομικό διάλογο υψηλού επιπέδου, στον οποίο 
εκτέλεσαν χρέη συμπροέδρων αφενός, από την πλευρά της ΕΕ, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και 
Επίτροπος Εμπορίου κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις με την Επίτροπο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ 
Μαγκίνες, και αφετέρου, από την πλευρά της Ιαπωνίας, ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιοσιμάσα 
Χαγιάσι με τον Υπουργό Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιασουτόσι Μισιμούρα. Με 
έμφαση σε οικονομικά και εμπορικά θέματα, το θεματολόγιο του διαλόγου περιλάμβανε τις 
παγκόσμιες εμπορικές προκλήσεις, τη συνέχεια που δόθηκε στην 12η υπουργική σύνοδο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καθώς και θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_
22_6382_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο.  
________________________________________________________________________________ 

113. Η Επιτροπή εξασφαλίζει φιλόδοξη διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ για τη διάσκεψη 
COP27 για το κλίμα και τη διάσκεψη COP15 για τη βιοποικιλότητα 

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 

Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο, η Επιτροπή εξασφάλισε μια φιλόδοξη 
διαπραγματευτική εντολή για την επικείμενη διάσκεψη COP27 για το κλίμα τον Νοέμβριο και για 
τη διάσκεψη COP15 για τη βιοποικιλότητα τον Δεκέμβριο. Η ΕΕ θα ασκήσει πιέσεις για αυξημένη 
δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των διασυνδεδεμένων κρίσεων του κλίματος 
και της βιοποικιλότητας, ενώ θα συνεργαστεί με ομοϊδεάτες εταίρους για την εξασφάλιση 
επιτυχούς έκβασης και στις δύο διασκέψεις. 
Η φύση και το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Η προστασία της φύσης είναι ακόμη πιο 
σημαντική, καθώς η φύση θεωρείται ως ο καλύτερος σύμμαχός μας στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Οι ωκεανοί, το έδαφος και τα δάση μας είναι οι μεγαλύτερες καταβόθρες 
διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο, αλλά μπορούν να εκπληρώσουν αυτόν τον ρόλο μόνο όταν 
είναι υγιή. Από την άλλη πλευρά, η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα 
φυσικά μας οικοσυστήματα, όπως πυρκαγιές, ξηρασίες και πλημμύρες, και να επιταχύνει την 
απώλειά τους. Προτεραιότητες της ΕΕ για την COP27 για την κλιματική αλλαγή 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6383/IP_22_63
83_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ για την COP27 
Διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ για την COP15 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα 
________________________________________________________________________________ 
 
114. Το Ηράκλειο ανάμεσα στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 
  
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_22_6382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6382/MEX_22_6382_EN.pdf
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-japan-strengthen-economic-cooperation-through-high-level-dialogue-2022-10-25_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6383/IP_22_6383_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6383/IP_22_6383_EL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/59789/st13994-en22.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+sets+out+EU+position+for+UN+climate+summit+in+Sharm+El-Sheikh+(COP27)
https://www.consilium.europa.eu/media/59787/st13975-en22.pdf
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Την Τρίτη 25/10/2022 ανακοινώθηκαν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Θάλασσας τα επόμενα χρόνια. Το Ηράκλειο της Κρήτης επιλέχθηκε μεταξύ αυτών των πόλεων και 
θα φιλοξενήσει ΕΗΘ το 2028. 
Οι θαλάσσιες κοινότητες της Ευρώπης συναντιούνται, κάνουν επαφές, συζητούν και 
οραματίζονται κοινά σχέδια για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα. 
Αναλυτικά η λίστα των διοργανωτριών πόλεων τα επόμενα χρόνια: 
·       2023 Βρέστη (Γαλλία) 
·       2024 Σβέντμποργκ (Δανία) 
·       2025 Κορκ (Ιρλανδία) 
·       2026 Λεμεσός (Κύπρος) 
·       2027 Σανταντέρ (Ισπανία) 
·       2028 Ηράκλειο (Ελλάδα) 
·       2029 Χερβούργο (Γαλλία) 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://maritime-day.ec.europa.eu/about-
european-maritime-day_en 
________________________________________________________________________________ 
 
115. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για καθαρότερο αέρα και 
νερό 
 
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει αυστηρότερους κανόνες για τους ρύπους του ατμοσφαιρικού αέρα, των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ο 
καθαρός αέρας και το νερό είναι απαραίτητα για την υγεία των ανθρώπων και των 
οικοσυστημάτων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μόνη της ευθύνεται για σχεδόν 300 000 
πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο· οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα μειώσουν, σε 
βάθος δεκαετίας, κατά περισσότερο από 75 % τους θανάτους που συνδέονται με επίπεδα του 
κύριου ρύπου PM2.5 πάνω από τις τιμές που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6278/IP_22_62
78_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ρύποι επιφανειακών και υπόγειων υδάτων: 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους ρύπους των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
Ενημερωτικό δελτίο για τους ρύπους των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
Προτάσεις αναθεώρησης του καταλόγου ρύπων υπόγειων και επιφανειακών υδάτων 
Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων: 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων     
Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
Νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα: 

https://maritime-day.ec.europa.eu/about-european-maritime-day_en
https://maritime-day.ec.europa.eu/about-european-maritime-day_en
https://maritime-day.ec.europa.eu/about-european-maritime-day_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6278/IP_22_6278_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6278/IP_22_6278_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6282
https://environment.ec.europa.eu/publications/water-watch-list_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6284
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6284
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater-treatment-directive_en
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Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα 
Ενημερωτικό δελτίο για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα  
Πρόταση αναθεώρησης της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — Πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα: 
Ενημερωτικό δελτίο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — Πολιτικές για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα  
________________________________________________________________________________ 
 
116. Ερωτήσεις και απαντήσεις για τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη ρύπανση των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
 
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 

Γιατί είναι σημαντική η επικαιροποίηση των κανόνων σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων; 
Τα σχεδόν 100.000 συστήματα επιφανειακών υδάτων της Ευρώπης (ρεύματα, ποταμοί, λίμνες, 
υγρότοποι και ταμιευτήρες) και τα 12.000 συστήματα υπόγειων υδάτων είναι ζωτικής σημασίας, 
ως πηγή πόσιμου νερού, για υγιή οικοσυστήματα και για τη βιοποικιλότητα, καθώς και για τους 
γεωργούς και τη βιομηχανία, αλλά και ως μέσο μεταφοράς, και είναι απολύτως απαραίτητα για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Από τις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας 
του 2000, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, από κοινού με την οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος για τα επιφανειακά ύδατα και την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα, παρέχουν το 
πλαίσιο για τη βιώσιμη διαχείρισή τους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6279/QAN
DA_22_6279_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
Ενημερωτικό δελτίο για τους ρύπους των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
Προτάσεις αναθεώρησης του καταλόγου ρύπων υπόγειων και επιφανειακών υδάτων 
________________________________________________________________________________ 

117. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες για την ποιότητα του αέρα 

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 

Γιατί πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι κανόνες της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα και γιατί τώρα; 
Περίπου 300.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως και σημαντικός αριθμός μη μεταδοτικών 
νοσημάτων, όπως άσθμα, καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνος του πνεύμονα, αποδίδονται 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί την 
πρωταρχική περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Οι χειρότεροι ρύποι από την 
άποψη αυτή είναι τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου και το όζον. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6283
https://environment.ec.europa.eu/publications/revision-eu-ambient-air-quality-legislation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6285
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28180
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28180
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32006L0118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6279/QANDA_22_6279_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6279/QANDA_22_6279_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6282
https://environment.ec.europa.eu/publications/water-watch-list_el
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Αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση μάς αφορά όλους, προκαλεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στις 
πλέον ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας: παιδιά, άτομα με προβλήματα υγείας, 
ηλικιωμένοι και άτομα που ζουν σε φτωχότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, καθώς συχνά 
ζουν σε περιοχές με υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6348/QAN
DA_22_6348_EL.pdf  
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Δελτίο Τύπου 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για τη ρύπανση των 
επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων 
Ενημερωτικό δελτίο για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα  
Πρόταση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα 
________________________________________________________________________________ 

118. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων 

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 

Γιατί αναθεωρεί η ΕΕ τους κανόνες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων; 
Τα αστικά λύματα αποτελούν μία από τις κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτων όταν δεν 
συλλέγονται και δεν υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Έχουν περάσει πάνω από 30 
χρόνια από την έγκριση της ισχύουσας οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 
Έκτοτε η ποιότητα των ποταμών, των λιμνών και των θαλασσών της Ευρώπης έχει βελτιωθεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό. Οι χώρες της ΕΕ έχουν δημιουργήσει δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων με τη συνδρομή της χρηματοδότησης της ΕΕ. Το επίπεδο συμμόρφωσης 
με την οδηγία σε ολόκληρη την ΕΕ είναι πολύ υψηλό, καθώς συλλέγεται το 98 % των λυμάτων και 
υποβάλλεται σε ικανοποιητικό επίπεδο επεξεργασίας το 92 %, σύμφωνα με την τρέχουσα 
κάλυψη της οδηγίας. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6281/QAN
DA_22_6281_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων   
Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους ρύπους των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6348/QANDA_22_6348_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6348/QANDA_22_6348_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_22_6283
https://environment.ec.europa.eu/publications/revision-eu-ambient-air-quality-legislation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0271-20140101
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6281/QANDA_22_6281_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6281/QANDA_22_6281_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_6284
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_6284
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater-treatment-directive_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_6348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_6348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_6279
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119. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή πραγματοποιεί περαιτέρω διαβουλεύσεις με τα κράτη 
μέλη σχετικά με την παράταση και την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης 

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει περαιτέρω διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την 
παράταση και την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις με 
σκοπό τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, το οποίο 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 20 
Ιουλίου 2022. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια πρώτη διαβούλευση με τα κράτη μέλη, η οποία 
ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6403/IP_22_64
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και τα άλλα μέτρα που έχει 
λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας είναι διαθέσιμες εδώ : https://competition-policy.ec.europa.eu/state-
aid/ukraine_en 
________________________________________________________________________________ 
 
120. Η Επιτροπή και η UEFA εγκαινιάζουν για δεύτερη χρονιά την εκστρατεία για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: «Γίνε οπαδός και της εξοικονόμησης ενέργειας» 
  
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η UEFA εγκαινίασαν μια νέα τηλεοπτική διαφήμιση —«Γίνε οπαδός 
και της εξοικονόμησης ενέργειας» (Become a fan of energy saving too)— που μεταδόθηκε για 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των χθεσινοβραδινών αγώνων του Champions League.  
Η διαφήμιση θα μεταδοθεί σε ολόκληρη την ΕΕ και σε άλλες περιοχές, ενώ θα τη δουν δυνητικά 
πάνω από 35 εκατομμύρια οπαδοί του ποδοσφαίρου ανά αγώνα μόνο στην ΕΕ. Οι οπαδοί του 
ποδοσφαίρου θα βλέπουν τη διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων του Champions League, 
τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, του Europa League και άλλων σημαντικών 
διοργανώσεων. Το διαφημιστικό βίντεο θα προβάλλεται επίσης στα γήπεδα κατά τη διάρκεια των 
αγώνων, ενώ διαφημίσεις στις πινακίδες παραπλεύρως του αγωνιστικού χώρου θα προωθούν 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_
22_6411_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την εταιρική σχέση είναι διαθέσιμες στον σχετικό 
ιστότοπο της Επιτροπής : https://next-generation-eu.europa.eu/make-it-green/uefa-
collaboration_el 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το διαφημιστικό βίντεο εδώ : 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-232397 
________________________________________________________________________________ 
 

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6000
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6403/IP_22_6403_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6403/IP_22_6403_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_el
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-232397
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-232397
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://next-generation-eu.europa.eu/make-it-green/uefa-collaboration_el
https://next-generation-eu.europa.eu/make-it-green/uefa-collaboration_el
https://next-generation-eu.europa.eu/make-it-green/uefa-collaboration_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-232397
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-232397
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121. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν μεταβαίνει στα Δυτικά Βαλκάνια για να συζητήσει τη στήριξη 
της ΕΕ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης   
  
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 
 
Ο ενεργειακός εκβιασμός και η χειραγώγηση των αγορών από τη Ρωσία επηρεάζουν και τα 
Δυτικά Βαλκάνια.  
Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να στηρίξει τους εταίρους μας στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών 
της ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής τους ασφάλειας μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι το 
πλαίσιο της επίσκεψης της Προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στα Δυτικά Βαλκάνια αυτή την 
εβδομάδα. Αύριο, η Πρόεδρος θα βρίσκεται στα Σκόπια της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, όπου θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο κ. Στέβο Πενταρόφσκι και τον 
Πρωθυπουργό κ. Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι. Η συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί περίπου στις 
20:15 (ώρα Ελλάδος). Το πρωί της Πέμπτης, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα ταξιδέψει στην 
Πρίστινα του Κοσόβου, όπου θα συναντηθεί με την Πρόεδρο κ. Βιόσα Οσμάνι-Σαντρίου και τον 
Πρωθυπουργό κ. Άλμπιν Κούρτι. Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 11:00 (ώρα 
Ελλάδος).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_
22_6411_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
122. Η ΕΕ αυξάνει τις εξαγωγές σιτηρών σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για το εμπόριο 
αγροδιατροφικών προϊόντων   
  
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία μηνιαία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών 
προϊόντων.  
Σύμφωνα με την έκθεση, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ 
επιβραδύνθηκαν πολύ ελαφρώς σε αξία τον Ιούλιο του 2022. Μολονότι η αξία των εξαγωγών της 
ΕΕ μειώθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο και ανέρχεται πλέον σε 19,2 δισ. ευρώ, 
παραμένει πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι πέρυσι. Οι εισαγωγές της ΕΕ μειώθηκαν επίσης κατά 2% 
κατά την ίδια περίοδο, φθάνοντας τα 14,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_
22_6411_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην πλήρη έκθεση : 
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-
analysis_el 
και εδώ : https://agriculture.ec.europa.eu/news/latest-monthly-agri-food-trade-report-eu-boosts-
its-exports-cereals-2022-10-26_el 
________________________________________________________________________________ 
 
123. Ο Επίτροπος κ. Βάρχεϊ επισκέπτεται την Τουρκία για να συζητήσει τις διμερείς σχέσεις   
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/trade-and-international-policy-analysis_el
https://agriculture.ec.europa.eu/news/latest-monthly-agri-food-trade-report-eu-boosts-its-exports-cereals-2022-10-26_el
https://agriculture.ec.europa.eu/news/latest-monthly-agri-food-trade-report-eu-boosts-its-exports-cereals-2022-10-26_el
https://agriculture.ec.europa.eu/news/latest-monthly-agri-food-trade-report-eu-boosts-its-exports-cereals-2022-10-26_el
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Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 
 
Ο Επίτροπος κ. Βάρχεϊ ταξιδεύει στην Τουρκία στις 26-27 Οκτωβρίου για να συζητήσει την πορεία 
των διμερών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. 
Η Τουρκία παραμένει σημαντικός εταίρος της ΕΕ σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως 
η μετανάστευση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οικονομία, το εμπόριο, η ενέργεια, η 
επισιτιστική ασφάλεια και οι μεταφορές. Στις 26 Οκτωβρίου, ο Επίτροπος κ. Βάρχεϊ θα 
συναντηθεί με τον Υπουργό Εμπορίου κ. Μεχμέτ Μους, τον Υπουργό Βιομηχανίας κ. Μουσταφά 
Βαράνκ και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Φαρούκ Καϊμακτσί, ενώ θα συμμετάσχει και 
στον εμπορικό διάλογο υψηλού επιπέδου που διοργανώνεται από την Ένωση Ευρωπαϊκών 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambers) και την Ομοσπονδία Εμπορικών 
Επιμελητηρίων της Τουρκίας. Στόχος του διαλόγου αυτού είναι να φέρει σε επαφή τις 
ευρωπαϊκές επιχειρηματικές κοινότητες με την τουρκική για να συζητήσουν τις ευκαιρίες και τις 
προκλήσεις στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_
22_6411_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο :  

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/factograph_turkiye.pdf 
________________________________________________________________________________ 

124. Πληρωμές: Η Επιτροπή προτείνει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη άμεσων πληρωμών σε ευρώ 

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση με σκοπό να καταστούν οι άμεσες πληρωμές σε ευρώ 
διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στην 
ΕΕ και στις χώρες του ΕΟΧ. Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι άμεσες πληρωμές σε 
ευρώ είναι οικονομικά προσιτές, ασφαλείς και απρόσκοπτες σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Οι άμεσες πληρωμές δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να μεταφέρουν χρήματα ανά πάσα 
στιγμή εντός δέκα δευτερολέπτων. Είναι πολύ ταχύτερες σε σύγκριση με τις παραδοσιακές 
μεταφορές πιστώσεων, τις οποίες παραλαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μόνο κατά 
τις εργάσιμες ώρες και δεν φθάνουν στον λογαριασμό του δικαιούχου παρά την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει έως και τρεις ημερολογιακές ημέρες. Για τους 
καταναλωτές, οι άμεσες πληρωμές συνεπάγονται πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία, για 
παράδειγμα όταν πρέπει να πληρώσουν λογαριασμούς ή να λάβουν επείγουσες μεταφορές 
χρημάτων (λ.χ. σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6272/IP_22_62
72_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς το ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις 
Σύνδεσμος για ενημερωτικό δελτίο 
Σύνδεσμος προς το νομικό κείμενο 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/factograph_turkiye.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/factograph_turkiye.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6272/IP_22_6272_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6272/IP_22_6272_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_6273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_6302
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/221026-proposal-instant-payments_en.pdf
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125. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ παραμένουν κατά 4% χαμηλότερες από τα 
προ πανδημίας επίπεδα   
  
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022 
  
Η Επιτροπή ενέκρινε δύο εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της 
πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα το 2021: την έκθεση προόδου της ΕΕ σχετικά με τη δράση για το 
κλίμα και την έκθεση για την ποιότητα των καυσίμων. Ενώ οι εγχώριες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 4,8% το 2021 σε σύγκριση με το χαμηλό επίπεδό τους το 
2020 λόγω της πανδημίας, παραμένουν κατά 4% χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα του 2019. 
Συνολικά, οι καθαρές εγχώριες εκπομπές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της χρήσης 
γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας, ήταν κατά 30% χαμηλότερες απ’ ό,τι το 1990. 
Συνολικά, η ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
της για το κλίμα, αλλά απαιτείται ταχεία δράση για να συμφωνηθούν και να εφαρμοστούν οι 
τελευταίες προτάσεις πολιτικής της Επιτροπής, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των 
καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Η δέσμη 
προτάσεων για την προσαρμογή στον στόχο του 55% (Fit for 55), η οποία βρίσκεται επί του 
παρόντος υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, είναι 
απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ αυτή την κρίσιμη δεκαετία είναι 
κατάλληλο για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_
22_6411_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/climate-action-progress-report-2022-2022-
10-26_en 
 
εδώ θα βρείτε πληροφορίες https://ec.europa.eu/info/news/seventh-state-energy-union-report-
highlights-challenges-2022-oct-18_en σχετικά με την έκθεση του 2022 για την κατάσταση της 
Ενεργειακής Ένωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου :  
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/energy-union/seventh-report-state-energy-
union_en 
________________________________________________________________________________ 
 
126. Η επιτάχυνση της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα στην ατζέντα της συνόδου 
κορυφής της ΕΕ για τις βιώσιμες επενδύσεις 
  
Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2022 
  
Θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η σύνοδος κορυφής της ΕΕ για τις βιώσιμες επενδύσεις. Η 
φετινή, δεύτερη διοργάνωση της εμβληματικής αυτής εκδήλωσης της Επιτροπής για τις βιώσιμες 
επενδύσεις έχει τίτλο «Building Tomorrow» («Χτίζοντας το αύριο») και θα φέρει σε επαφή 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο, επιχειρηματίες, επενδυτές, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.  
Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν νέους τρόπους κινητοποίησης χρηματοδότησης για τις 
βιώσιμες επενδύσεις και θα συζητήσουν τα ενωσιακά και τα διεθνή πρότυπα βιώσιμης 
χρηματοδότησης. Ακόμη, θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τρόπους επιτάχυνσης της 

https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-10/com_2022_514_en.pdf
https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-10/com_2022_514_en.pdf
https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-10/com_2022_515_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3541
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_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6411/MEX_22_6411_EN.pdf
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/climate-action-progress-report-2022-2022-10-26_el
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/climate-action-progress-report-2022-2022-10-26_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/climate-action-progress-report-2022-2022-10-26_en
https://ec.europa.eu/info/news/seventh-state-energy-union-report-highlights-challenges-2022-oct-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/seventh-state-energy-union-report-highlights-challenges-2022-oct-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/seventh-state-energy-union-report-highlights-challenges-2022-oct-18_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/energy-union/seventh-report-state-energy-union_el
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/energy-union/seventh-report-state-energy-union_el
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/energy-union/seventh-report-state-energy-union_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/energy-union/seventh-report-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/economy_finance/sustainable-investment-summit-2022/index.html
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πραγματοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς και με τις ανάγκες 
κατάρτισης και τις νέες γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε όλους τους τομείς, 
ώστε να καταστεί δυνατή η πράσινη μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς. Η εκδήλωση θα αποτελέσει 
μια ευκαιρία για επίδειξη παγκόσμιας ενότητας και αποφασιστικότητας όσον αφορά την επίτευξη 
των συλλογικών στόχων μας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6426/MEX_
22_6426_EN.pdf 
 
Ο πλήρης κατάλογος των ομιλητών και των ομιλητριών και το πρόγραμμα της συνόδου κορυφής 
είναι διαθέσιμα εδώ : https://myremote.ec.europa.eu/home/welcome.cgi 
________________________________________________________________________________ 

127. Πυροβόλα όπλα: Επικαιροποιημένοι κανόνες για την αύξηση της ασφάλειας και τη 
διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου 

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2022 

Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την εισαγωγή, την 
εξαγωγή και τη διαμετακόμιση πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση. Εκτιμάται ότι 
περίπου 35 εκατομμύρια παράνομα πυροβόλα όπλα βρίσκονται στα χέρια πολιτών στην ΕΕ, ενώ 
περίπου 630 000 πυροβόλα όπλα έχουν καταγραφεί ως κλαπέντα ή απολεσθέντα στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα διευκολύνουν το νόμιμο εμπόριο 
πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση και θα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο για τους 
κατασκευαστές, τους εμπόρους και τους χρήστες πυροβόλων όπλων. Οι αναθεωρημένοι 
κανόνες θα ενισχύσουν την ασφάλεια και θα αντιμετωπίσουν την παράνομη διακίνηση 
πυροβόλων όπλων και θα επιτρέψουν συντονισμένους ελέγχους και εκτιμήσεις κινδύνου για τη 
βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των πυροβόλων όπλων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6427/IP_22_64
27_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με μέτρα εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης πυροβόλων 
όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών τους και των πυρομαχικών τους 
Ενημερωτικό δελτίο: Επικαιροποιημένοι κανόνες της ΕΕ για τις εισαγωγές και εξαγωγές 
πυροβόλων όπλων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τα πυροβόλα όπλα 
Ιστοσελίδα για τα πυροβόλα όπλα 
________________________________________________________________________________ 

128. Οχήματα μηδενικών εκπομπών: έως το 2035 θα πρέπει να έχουν σταματήσει οι πωλήσεις 
καινούργιων αυτοκινήτων που εκπέμπουν CO2 στην Ευρώπη βάσει της συμφωνίας «Fit for 55» 

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την 
περασμένη νύχτα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία όλα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6426/MEX_22_6426_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6426/MEX_22_6426_EN.pdf
https://priv-lu-myremote.tech.ec.europa.eu/economy_finance/sustainable-investment-summit-2022/,DanaInfo=.aedBhywuwiIo5,SSL+programme.html
https://myremote.ec.europa.eu/home/welcome.cgi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6427/IP_22_6427_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6427/IP_22_6427_EL.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-regulation-import-export-and-transit-measures-firearms-essential-components-ammunition_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_6429
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_6429
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_6428
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/trafficking-firearms_en
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τα καινούργια αυτοκίνητα και ημιφορτηγά που ταξινομούνται στην Ευρώπη θα έχουν 
μηδενικές εκπομπές έως το 2035. Ως ενδιάμεσο βήμα προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών, 
τα νέα πρότυπα CO2 θα απαιτήσουν επίσης μείωση των μέσων εκπομπών των καινούργιων 
αυτοκινήτων κατά 55 % έως το 2030 και των καινούργιων ημιφορτηγών κατά 50 % έως το 2030. Η 
συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων της 
δέσμης «Fit for 55» που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 και δείχνει με ποιο τρόπο η ΕΕ 
θα εφαρμόσει στο εσωτερικό της, πριν από την COP27, τις διεθνείς δεσμεύσεις της για το κλίμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6462/IP_22_64
62_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

129. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο κρίσης 

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2022 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αξιοποιούν την 
ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για να στηρίζουν την οικονομία 
εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης εγκρίθηκε 
στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε αρχικά στις 20 Ιουλίου 2022, προκειμένου να 
συμπληρωθεί η δέσμη μέτρων ετοιμότητας για τον χειμώνα και σύμφωνα με τους στόχους του 
σχεδίου REPowerEU. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6468/IP_22_64
68_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και τα άλλα μέτρα που έχει 
λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία είναι διαθέσιμες εδώ : https://competition-policy.ec.europa.eu/state-
aid/ukraine_en 
Εδώ μπορείτε να δείτε επισκόπηση των δυνατοτήτων στήριξης για ενισχύσεις για πρόσθετες 
δαπάνες που οφείλονται σε εξαιρετικά σοβαρές αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
________________________________________________________________________________ 
 
130. Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: τίθενται σε ισχύ κανόνες για τους ψηφιακούς ρυθμιστές 
της πρόσβασης με σκοπό τη διασφάλιση ανοικτών αγορών 
 
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2022 
 
Την 1η Νοεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ η πράξη της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Ο νέος 
κανονισμός θα θέσει τέλος στις αθέμιτες πρακτικές των εταιρειών που ενεργούν ως ρυθμιστές 
της πρόσβασης στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών. Ο κανονισμός προτάθηκε από 
την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020 και συμφωνήθηκε σε χρόνο ρεκόρ από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2022. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6462/IP_22_6462_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6462/IP_22_6462_EL.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_el
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6468/IP_22_6468_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6468/IP_22_6468_EL.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_el
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/error/403_el?destination=/document/404ba9f3-f687-4a18-ba08-391a1221836a_en&_exception_statuscode=403
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6423/IP_22_64
23_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κείμενο της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές (επικαιροποιημένη) 
Ενημερωτική σελίδα της πράξης για τις ψηφιακές αγορές 
________________________________________________________________________________ 
 
131. Οι νέοι κανόνες της ταξινομίας για την υποχρέωση γνωστοποίησης θα αυξήσουν τη 
διαφάνεια των παραγόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς στους τομείς του φυσικού αερίου 
και της πυρηνικής ενέργειας   
  
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2022 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε τα τεχνικά πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με 
την αειφορία στο πλαίσιο του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR). Οι τροποποιήσεις αυτές θα διασφαλίσουν πλήρη 
διαφάνεια σχετικά με τις επενδύσεις σε τομείς και υποτομείς της οικονομίας που καλύπτονται 
από την ταξινομία της ΕΕ και συμμορφώνονται με αυτήν, επιτρέποντας στους επενδυτές να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους όσον 
αφορά τη βιωσιμότητα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_
22_6484_EN.pdf 
 
Ο επικαιροποιημένος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός είναι διαθέσιμος εδώ : 
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/disclosures/sustainability-related-disclosure-
financial-services-sector_en 
________________________________________________________________________________ 
 
132. Μέσα στην τελευταία εξαετία σημειώθηκαν οι τρεις χειρότερες περίοδοι δασικών 
πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ 
  
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2022 
  
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Επιτροπής δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του για τις δασικές 
πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική το 2021. 
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η περσινή περίοδος πυρκαγιών ήταν η δεύτερη 
χειρότερη στο έδαφος της ΕΕ όσον αφορά την έκταση των καμένων περιοχών (από τότε που 
άρχισαν να καταγράφονται σχετικά στοιχεία το 2006), μετά το 2017, όταν είχαν καεί πάνω από 
10.000 km². Πάνω από 5.500 km² εδαφών κάηκαν το 2021 —μια έκταση υπερδιπλάσια του 
Λουξεμβούργου— ενώ πάνω από 1.000 km² κάηκαν σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου 
Natura 2000, οι οποίες αποτελούν τη δεξαμενή βιοποικιλότητας της ΕΕ.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6423/IP_22_6423_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6423/IP_22_6423_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:265:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2349
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_22_6484_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_22_6484_EN.pdf
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/disclosures/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_el
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/disclosures/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/disclosures/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2021_el
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2021_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_
22_6484_EN.pdf  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6465/IP_22_64
65_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
133. Μεγάλη εκδήλωση για το μέλλον του διαδικτύου μεθαύριο στην Πράγα 
  
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2022 
  
Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα της Τσεχίας μια πολυμερής 
εκδήλωση υψηλού επιπέδου για το μέλλον του διαδικτύου, η οποία διοργανώνεται από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με την τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η εκδήλωση θα 
εστιάσει σε συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίηση των αρχών της Διακήρυξης για το μέλλον 
του διαδικτύου, η οποία τον Απρίλιο του 2022 συγκέντρωσε τις υπογραφές πάνω από 60 εταίρων 
που ανέλαβαν δέσμευση για ένα ανοικτό, ελεύθερο, παγκόσμιο, διαλειτουργικό, αξιόπιστο και 
ασφαλές διαδίκτυο και για τον περιορισμό του αντικτύπου της παραπληροφόρησης. Η εκδήλωση 
θα αναδείξει επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την παραπληροφόρηση γύρω από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_
22_6484_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
134. Η Επιτροπή διαθέτει άλλα 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των κρατών μελών που 
φιλοξενούν πρόσφυγες από την Ουκρανία 
  
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2022 
  
Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, η Επιτροπή διέθεσε άλλα 100 εκατ. ευρώ σε επτά κράτη μέλη που 
φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της παγκόσμιας 
εκδήλωσης δωρητών της 9ης Απριλίου «Stand Up for Ukraine», στο πλαίσιο της οποίας η 
Επιτροπή δέσμευσε ποσό ύψους έως 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των προσφύγων από την 
Ουκρανία στα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο. Η πρώτη δόση της βοήθειας έκτακτης 
ανάγκης  ύψους 248 εκατ. ευρώ διατέθηκε τον Μάιο σε πέντε κράτη μέλη της πρώτης γραμμής. 
Έτσι, η  Πολωνία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία έχουν ήδη λάβει πρόσθετη 
στήριξη. Αυτή η δεύτερη δόση της βοήθειας έκτακτης ανάγκης από τα ταμεία εσωτερικών 
υποθέσεων θα στηρίξει την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη 
Λετονία και τη Λιθουανία.  
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_
22_6484_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_22_6484_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_22_6484_EN.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6465/IP_22_6465_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6465/IP_22_6465_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2695
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2695
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_22_6484_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_22_6484_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_22_6484_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_22_6484_EN.pdf
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

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

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

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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