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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Η Επιτροπή, το πρόγραμμα Breakthrough Energy Catalyst και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων προχωρούν σε σύμπραξη στον τομέα των κλιματικών τεχνολογιών. 
 

2. Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά των 
δημοσιογράφων. 
 

3. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας μετά την πανδημία της COVID-
19 βοήθησαν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις πτωχεύσεις. 
 

4. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος 
ενισχύσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών που 
πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

5. COP26: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι δέσμευσε κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ για 
την προστασία των δασών του πλανήτη. 
 

6. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης 
συνεχίζονται διαδικτυακά αυτό το Σαββατοκύριακο. 
 

7. Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών: κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου Γιούροβα και των 
Επιτρόπων Σμιτ και Ντάλι. 
 

8. Ευρωβαρόμετρο: Παρά την πανδημία, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής και η 
κατάσταση της οικονομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν βελτιωθεί ελαφρώς. 
 

9. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την Valneva για την εξασφάλιση νέου πιθανού 
εμβολίου. 
 

10. Η Επιτροπή θα επενδύσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για 
την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης. 
 

11. Ο Επίτροπος κ. Σινκέβιτσους σε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα για συζητήσεις σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και επίσκεψη πυρόπληκτων περιοχών. 
 

file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
http://www.europedirect.gr
https://www.yce.gr/


11  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2021 - 2 
 

12. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν. 
 

13. Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2021: Από την ανάκαμψη έως την επέκταση, 
αντιμέτωποι με αντιξοότητες. 
 

14. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: πράσινο φως για δύο φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της 
COVID-19. 
 

15. Κυκλική οικονομία: η Επιτροπή έλαβε μέτρα κατά πέντε κρατών μελών με σκοπό τη 
βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. 
 

16. Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον επισιτιστικό εφοδιασμό και την 
επισιτιστική ασφάλεια σε περιόδους κρίσης. 
 

17. Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

18. Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021: έχει σημειωθεί συνολική πρόοδος όσον 
αφορά την ψηφιακή μετάβαση, απαιτούνται όμως νέες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ. 
 

19. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2021. 
 

20. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στηρίζει επενδύσεις ύψους 35 εκατ. ευρώ σε ένα νέο 
ταμείο για τη γαλάζια οικονομία. 
 

21. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες συζητούν σχετικά με την ευρωπαϊκή 
δημοκρατία, τις αξίες, τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια. 
 

22. Οι εξαγωγές της ΕΕ στηρίζουν 38 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ σύμφωνα με έκθεση για τις 
θέσεις εργασίας και το εμπόριο. 
 

23. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με 
το αποτέλεσμα της COP26. 
 

24. Αεροπορικές μεταφορές: Η ΕΕ και η Αρμενία υπογράφουν συμφωνία αεροπορικών 
μεταφορών. 
 

25. Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie γιορτάζουν τα 25 τους χρόνια! 
 

26. Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα για την απαλλαγή της οικονομίας 
από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
 

27. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 
2022. 
 

28. Παραπληροφόρηση: Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για τα νέα δυνητικά υπογράφοντα 
μέρη του κώδικα δεοντολογίας και για τις συστάσεις για ένα ισχυρό πλαίσιο 
παρακολούθησης. 
 

29. Έναρξη του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων: υλοποίηση του οράματος για τις 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ. 
 

30. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: περισσότερα από 138 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού από νέους το 2022. 
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31. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες για τις μεταφορές αποβλήτων. 
 

32. Αξίες και ταυτότητες: Ευρύτατη η στήριξη για τις αρχές της ΕΕ σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
σύμφωνα με νέα έκθεση της Επιτροπής. 
 

33. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή 
Ευρώπη» για τους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας και των 
ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. 
 

34. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέες προτάσεις για να σταματήσει την 
αποψίλωση των δασών, να καινοτομήσει στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και να 
καταστήσει τα εδάφη υγιή για τους ανθρώπους, τη φύση και το κλίμα. 
 

35. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καθορίζει το μέλλον του προσωρινού πλαισίου για να 
στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. 
 

36. Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή σκιαγραφεί τη συμβολή της πολιτικής ανταγωνισμού και της 
επανεξέτασής της στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και σε μια ανθεκτική 
ενιαία αγορά. 
 

37. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Ποσό 161,5 εκατ. ευρώ για στήριξη των ανταλλαγών του 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας και συγχρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης. 
 

38. Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και 
εκμετάλλευση: Να καταστήσουμε τον κύκλο εμπιστοσύνης των παιδιών πραγματικά 
ασφαλή. 
 

39. Οδική ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα το 
2020 ενόψει της παγκόσμιας ημέρας μνήμης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. 
 

40. Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
 

41. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να σχολιάσουν την 
προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων. 
 

42. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση 10 ευρωπαϊκών συμπράξεων για την επιτάχυνση της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. 
 

43. Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού: Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου. 
 

44. Η Επιτροπή προτείνει νέο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος για μια πιο ενοποιημένη 
και ανθεκτική αγορά ενέργειας. 
 

45. Η ΕΕ κερδίζει την υπόθεση του ΠΟΕ σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ στις ισπανικές ελιές. 
 

46. Δασικές πυρκαγιές: Ο Επίτροπος Λέναρτσιτς στην Ελλάδα για το Workshop του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. 
 

47. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις του Πανευρωπαϊκού Ταμείου 
Εγγυήσεων. 
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48. Η ΕΕ προτείνει την καταχώριση σε μαύρη λίστα των μεταφορέων που εμπλέκονται σε 
πράξεις διευκόλυνσης της παράνομης διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων. 
 

49. Εμπόριο και ασφάλεια: Η Επιτροπή αναδεικνύει το έργο προάσπισης των συμφερόντων και 
των αξιών της ΕΕ. 
 

50. Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν ισχυρή στήριξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και αρχές. 
 

51. Erasmus+: σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ το 2022 για την κινητικότητα και τη συνεργασία στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. 
 

52. Το χάσμα μεταξύ των φύλων σε επίπεδο εκπαίδευσης συρρικνώνεται, ωστόσο οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην έρευνα και την καινοτομία. 
 

53. 11 δισ. ευρώ τα διαθέσιμα κονδύλια του REACT-EU για το 2022. 
 

54. Η Επιτροπή εγκαινιάζει το μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία ύψους 570 
εκατ. ευρώ. 
 

55. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: βγαίνουμε από την κρίση πιο δυνατοί, για 
μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη. 
 

56. Το Ντόρτμουντ είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2021 και η Vantaa 
αναγνωρίζεται ως ανερχόμενη καινοτόμος πόλη. 
 

57. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2,27 δισ. 
ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας. 
 

58. Ανακήρυξη των νικητριών του βραβείου της ΕΕ για γυναίκες δημιουργούς καινοτομίας για 
το 2021. 
 

59. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις που αφορούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
 

60. Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ. 
 

61. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ. 
 

62. Πρόγραμμα LIFE: Περισσότερα από 290 εκατ. ευρώ ενωσιακής χρηματοδότησης για έργα 
που αφορούν τη φύση, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. 
 

63. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την τόνωση των 
κεφαλαιαγορών της Ευρώπης. 
 

64. Ευρωπαϊκή δημοκρατία: η Επιτροπή θεσπίζει νέους νόμους για την πολιτική διαφήμιση, τα 
εκλογικά δικαιώματα και τη χρηματοδότηση των κομμάτων. 
 

65. Διαδικτυακή ημερίδα για τη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας στα ελληνικά. 
 

66. Πρόσκληση στις πόλεις για συμμετοχή στην αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και 
έξυπνες πόλεις έως το 2030». 
 



11  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2021 - 5 
 

67. Κορονοϊός: η Επιτροπή προτείνει ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για τα ταξίδια από χώρες 
εκτός της ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους εμβολιασμένους ταξιδιώτες, με ισχυρές 
διασφαλίσεις. 
 

68. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί ο συντονισμός των ασφαλών ταξιδιών στην 
ΕΕ. 
 

69. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του Συμφώνου για την Έρευνα και την Καινοτομία στην 
Ευρώπη και της μελλοντικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 
 

70. Η ΕΕ αντικαθιστά τον μηχανισμό χορήγησης αδειών εξαγωγής εμβολίων κατά της νόσου 
COVID-19 με νέο εργαλείο παρακολούθησης. 
 

71. Γεωργία: Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ καταγράφει σταθερή αύξηση. 
 

72. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού. 
 

73. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην ειδική σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης 
Υγείας του ΠΟΥ. 
 

74. Η Επιτροπή εγκαινιάζει τους «πίνακες ανθεκτικότητας», ένα νέο ψηφιακό εργαλείο μέσω 
του οποίου οι χώρες της ΕΕ θα παρακολουθούν την ανθεκτικότητά τους. 
 

75. CulturEU: Η Επιτροπή επιταχύνει τη στήριξη προς τον πολιτιστικό τομέα μέσω διαδικτυακού 
οδηγού για τη χρηματοδότηση της ΕΕ. 
 

76. Η Επιτροπή διοργανώνει δεύτερη εκδήλωση αντιστοίχισης για την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης και της παραγωγής φαρμάκων για τη νόσο COVID-19. 
 

77. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την απόκτηση του κοινού ελέγχου της Gastrade από τους 
ΔΕΣΦΑ, κα Κοπελούζου, ΔΕΠΑ Εμπορίας, GasLog και BTG. 
 

78. Εκπαίδευση: Προϋπολογισμός ρεκόρ ύψους 272 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των συμμαχιών 
μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 
 

79. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για αναβάθμιση του ρόλου 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. 
 

80. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για ένα ισχυρότερο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. 
 

81. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την προώθηση της κοινοχρησίας 
δεδομένων και την υποστήριξη ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων. 

________________________________________________________________________________ 

1. Η Επιτροπή, το πρόγραμμα Breakthrough Energy Catalyst και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων προχωρούν σε σύμπραξη στον τομέα των κλιματικών τεχνολογιών 

Βρυξέλλες, 2 Νοεμβρίου 2021 

Στο πλαίσιο της διάσκεψης των μερών των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) 
στη Γλασκόβη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Μπιλ 
Γκέιτς, ιδρυτής του ιδρύματος Breakthrough Energy, καθώς και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χόιερ, προχώρησαν επίσημα στη σύναψη μιας πρωτοποριακής 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
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σύμπραξης με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων σε κρίσιμες κλιματικές τεχνολογίες. Η 
υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας αποτελεί συνέχεια της αρχικής ανακοίνωσης που έγινε 
στην υπουργική διάσκεψη της αποστολής «Καινοτομία» τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5586/IP_21_55
86_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ και του προγράμματος Breakthrough Energy 
Catalyst 
Ενημερωτικό δελτίο: Σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ και του προγράμματος Breakthrough Energy Catalyst 

COP26 
Breakthrough Energy 
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 
Ομάδα 5: Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 
Ταμείο Καινοτομίας | Δράση για το Κλίμα (europa.eu) 
Η ΕΕ θα δημιουργήσει νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις (europa.eu) 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο | Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, 
Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά των 
δημοσιογράφων 
 
Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2021 
 
Επ’ ευκαιρία της διεθνούς ημέρας για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά των 
δημοσιογράφων, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ και η Αντιπρόεδρος 
κ. Βιέρα Γιούροβα προέβησαν στην παρακάτω κοινή δήλωση:  
 
«Πριν από λίγες εβδομάδες, η Μαρία Ρέσα και ο Ντιμίτρι Μουράτοφ τιμήθηκαν με το Νόμπελ 
ειρήνης για το 2021, σε αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλουν για τη διαφύλαξη της 
ελευθερίας της έκφρασης.  
 
Το πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5665/
STATEMENT_21_5665_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5782/MEX_
21_5782_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας μετά την πανδημία της COVID-
19 βοήθησαν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις πτωχεύσεις 
 
Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2021 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2746
http://mission-innovation.net/events/mi-6/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5586/IP_21_5586_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5586/IP_21_5586_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_5647
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_5647
https://ec.europa.eu/info/files/eu-catalyst-partnership-factsheet_el
https://ukcop26.org/the-conference/presidency-programme/
https://www.breakthroughenergy.org/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_el
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_702
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_el
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5665
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5665/STATEMENT_21_5665_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5665/STATEMENT_21_5665_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5782/MEX_21_5782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5782/MEX_21_5782_EN.pdf
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Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να αποφύγουν τις πτωχεύσεις, μεταξύ άλλων χάρη σε ένα 
ευρύ φάσμα εθνικών μέτρων φερεγγυότητας που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη μετά την 
πανδημία της COVID-19. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5782/MEX_
21_5782_EN.pdf 
 
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
4. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος 
ενισχύσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών που πλήττονται 
από την έξαρση του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του υφιστάμενου ελληνικού 
καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την έξαρση του 
κορονοϊού συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σκοπός του 
υφιστάμενου καθεστώτος, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2020 
(SA.58555), είναι να βοηθήσει τα νοικοκυριά που, μετά την έξαρση του κορονοϊού, κινδυνεύουν 
να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5782/MEX_
21_5782_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.100197 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 

5. COP26: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι δέσμευσε κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ για 
την προστασία των δασών του πλανήτη 

Βρυξέλλες,  2 Νοεμβρίου 2021 

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε στην 26η 
διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP26) στη Γλασκόβη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
συνεισφέρει κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ στη δέσμευση για την προστασία των δασών του 
πλανήτη. Η εν λόγω δέσμη στήριξης 5ετούς διάρκειας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα 
βοηθήσει τις χώρες-εταίρους να προστατεύσουν, να αποκαταστήσουν και να διαχειριστούν τα 
δάση παγκοσμίως καθώς και να γίνουν πραγματικότητα οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5782/MEX_21_5782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5782/MEX_21_5782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/growth/system/files/2021-11/SME%20Envoys%20Finance%20-%20Final%20conclusions%20on%20national%20solvency%20measures%20for%20SMEs%20October%202021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2130
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5782/MEX_21_5782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5782/MEX_21_5782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5678/IP_21_56
78_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ομιλία της προέδρου σχετικά με τα δάση και τη χρήση γης (europa.eu) 
26η διάσκεψη των Μερών του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP26)  
Πρόγραμμα ECOFAC 
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο 
(FLEGT) 
 
Παραδείγματα βιώσιμης δασοκομίας 
Ζάμπια: τρόποι επιβίωσης απέναντι στη μείωση των βροχοπτώσεων και των δασών Διεθνείς 
εταιρικές σχέσεις (europa.eu) 
Ελάφρυνση των γυναικών-προσφύγων που κουβαλάνε καυσόξυλα στο Καμερούν Διεθνείς 
εταιρικές σχέσεις (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης 
συνεχίζονται διαδικτυακά αυτό το Σαββατοκύριακο 
 
Βρυξέλλες,  2 Νοεμβρίου 2021 

Στις 5 και στις 7 Νοεμβρίου, 200 Ευρωπαίοι πολίτες με διαφορετικά υπόβαθρα, τυχαία 
επιλεγμένοι απ’ όλη την ΕΕ, θα συνεδριάσουν για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά διαδικτυακά.  
 
Θα συνεχίσουν τη συζήτηση που ξεκίνησαν στην πρώτη συνεδρίαση σχετικά με την ενίσχυση της 
οικονομίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της 
νεολαίας, του αθλητισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα συνεχίσουν τις εργασίες τους 
αυτό το Σαββατοκύριακο με συγκεκριμένες συστάσεις για καθέναν από τους πέντε άξονες που 
έχουν εντοπίσει: εργασία στην Ευρώπη, μια οικονομία για το μέλλον, δίκαιη κοινωνία, μάθηση 
στην Ευρώπη και ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός. Για παράδειγμα, θα 
συζητήσουν μεταξύ άλλων για το μέλλον της οικονομίας και των θέσεων εργασίας μας, ιδίως 
μετά την πανδημία του κορονοϊού, για τα ίσα δικαιώματα και την ισότητα, για την ψηφιακή 
εκπαίδευση και την κυβερνοασφάλεια. Οι συστάσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν και θα 
εγκριθούν κατά τον τρίτο και τελευταίο γύρο των συζητήσεων τον Δεκέμβριο στο Δουβλίνο της 
Ιρλανδίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5843/MEX_
21_5843_EN.pdf 
 
Όλοι οι Ευρωπαίοι και όλες οι Ευρωπαίες μπορούν να έχουν λόγο για τον τρόπο διαμόρφωσης 
του κοινού μας μέλλοντος στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, 
(https://futureu.europa.eu/?locale=el) η οποία έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες 
από 8.600 ιδέες από πάνω από 31.000 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5678/IP_21_5678_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5678/IP_21_5678_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_21_5762
https://ukcop26.org/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/programmes/ecofac6_en
https://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
https://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
https://ec.europa.eu/international-partnerships/stories/zambia-how-survive-when-rain-and-forests-dwindle_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/stories/zambia-how-survive-when-rain-and-forests-dwindle_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/stories/reducing-firewoods-heavy-load-refugee-women-cameroon_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/stories/reducing-firewoods-heavy-load-refugee-women-cameroon_en
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0axbornep87ymbow9cxvc51twrkt?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25201%2520session%25201%2520Report_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211105%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211105T113514Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=83bcf4ccdcdb82ee23156fb73d5a0d7f4f9faa8a515a7cea9184dbed6713db3b
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5843/MEX_21_5843_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5843/MEX_21_5843_EN.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/?locale=el%20
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7. Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών: κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου Γιούροβα και των Επιτρόπων 
Σμιτ και Ντάλι 
 
Βρυξέλλες,  8 Νοεμβρίου 2021 

Ενόψει της 10ης Νοεμβρίου, Ευρωπαϊκής Ημέρας Ισότητας των Αμοιβών, η Αντιπρόεδρος για 
θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα, ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ και η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι προέβησαν στην εξής 
δήλωση: «Η ισότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίας της ΕΕ και αποτελεί θεμέλιο της 
ανεξαρτησίας και της ελευθερίας των πολιτών. Οι γυναίκες και οι άνδρες δικαιούνται ίση αμοιβή, 
ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες.» Στην ΕΕ, οι γυναίκες ακόμη αμείβονται κατά μέσο όρο 
λιγότερο από τους άνδρες. Για κάθε ευρώ που κερδίζουν οι άνδρες, οι γυναίκες κερδίζουν 86 
λεπτά του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών δείχνει τον δρόμο που πρέπει να 
ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε επιτέλους ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην ΕΕ.  
 
Η πλήρης δήλωση και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_5806/IP_21_5
806_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Ευρωβαρόμετρο: Παρά την πανδημία, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής και η 
κατάσταση της οικονομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν βελτιωθεί ελαφρώς 
 
Βρυξέλλες,  9 Νοεμβρίου 2021 

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του έκτακτου Ευρωβαρόμετρου της κοινής γνώμης στις 
περιφέρειες της ΕΕ, το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα, πάνω από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους 
(83%) δηλώνουν ότι η ποιότητα ζωής στην περιφέρειά τους είναι καλή (ποσοστό αυξημένο κατά 
τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018), ενώ το 68% δηλώνει ότι η κατάσταση της 
οικονομίας στην περιφέρειά τους είναι καλή (αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 
το 2018).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5882/MEX_
21_5882_EN.pdf 
 
Τα πλήρη αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εδώ : 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2552 
________________________________________________________________________________ 

9. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την Valneva για την εξασφάλιση νέου πιθανού 
εμβολίου 

Βρυξέλλες,  10 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την όγδοη σύμβαση με φαρμακευτική εταιρεία με σκοπό την 
αγορά του πιθανού εμβολίου της κατά της νόσου COVID-19. Η σύμβαση με τη Valneva προβλέπει 
τη δυνατότητα αγοράς από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σχεδόν 27 εκατομμυρίων δόσεων το 2022. 
Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα προσαρμογής του εμβολίου σε νέα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5806
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_5806/IP_21_5806_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_5806/IP_21_5806_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5882/MEX_21_5882_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5882/MEX_21_5882_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2552
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2552
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παραλλαγμένα στελέχη και περαιτέρω παραγγελίας έως και 33 εκατομμυρίων επιπλέον εμβολίων 
από τα κράτη μέλη το 2023. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5784/IP_21_57
84_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία αδειοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο: Μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
Ενημερωτικό δελτίο: Το σημερινό χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Η Επιτροπή θα επενδύσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για 
την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης 
Βρυξέλλες,  10 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε τρία προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», 
προσδιορίζοντας τους στόχους και τους ειδικούς θεματικούς τομείς που θα λάβουν 
χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,98 δισ. ευρώ. Αυτή η πρώτη δέσμη προγραμμάτων εργασίας 
περιλαμβάνει στρατηγικές επενδύσεις που θα είναι καθοριστικής σημασίας για να επιτευχθούν 
οι στόχοι της Επιτροπής ώστε η δεκαετία αυτή να γίνει η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της 
Ευρώπης και στην εισαγωγή ψηφιακών λύσεων στην αγορά προς όφελος των πολιτών, των 
δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5863/IP_21_58
63_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 
Πώς θα λάβετε χρηματοδότηση; 
Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» — προγράμματα εργασίας 
Εισαγωγή του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Ο Επίτροπος κ. Σινκέβιτσους σε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα για συζητήσεις σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και επίσκεψη πυρόπληκτων περιοχών 
 
Βρυξέλλες,  10 Νοεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5784/IP_21_5784_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5784/IP_21_5784_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2244
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5863/IP_21_5863_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5863/IP_21_5863_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-europe-programme-proposed-eu75-billion-funding-2021-2027
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/get-funding-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital
https://www.youtube.com/watch?v=_VkzyMgjD4E&t=1s&ab_channel=DigitalEU
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Στις 11 και 12 Νοεμβρίου, ο Επίτροπος κ. Σινκέβιτσους θα επισκεφτεί επίσημα την Ελλάδα, όπου 
θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα 
Σκρέκα, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη και τον 
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5902/MEX_
21_5902_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν 
 
Βρυξέλλες,  10 Νοεμβρίου 2021 

 «Σήμερα στον Λευκό Οίκο είχα μια εξαιρετικά εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο 
Μπάιντεν. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές. Συναντηθήκαμε στη 
σύνοδο της G20 στη Ρώμη, καθώς και στην COP26 στη Γλασκόβη. Εκεί, δρομολογήσαμε από 
κοινού διάφορες πρωτοβουλίες για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, το εμπόριο και άλλα 
ζητήματα γεωπολιτικής. 
Σήμερα, λοιπόν, εστιάζουμε κυρίως σε πιεστικά διεθνή ζητήματα. Πρώτα απ’ όλα, φυσικά, 
συζητήσαμε την πανδημία, για την οποία, παρά την πρόοδο του εμβολιασμού στις ΗΠΑ και την ΕΕ, 
πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, ώστε να μην μετατραπεί σε πανδημία των ανεμβολίαστων. 
Και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξηθούν τα ποσοστά 
εμβολιασμού. Γνωρίζουμε επίσης και είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε προσηλωμένοι στον 
στόχο μέχρι του χρόνου να έχει εμβολιαστεί το 70 % του παγκόσμιου πληθυσμού. Συνεπώς 
έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5906/
STATEMENT_21_5906_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

13. Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2021: Από την ανάκαμψη έως την επέκταση, 
αντιμέτωποι με αντιξοότητες 

Βρυξέλλες,  11 Νοεμβρίου 2021 

Η οικονομία της ΕΕ ανακάμπτει από την ύφεση λόγω της πανδημίας ταχύτερα από ό,τι 
αναμενόταν. Καθώς προχωρούσαν οι εκστρατείες εμβολιασμού και άρχισαν να αίρονται οι 
περιορισμοί, η ανάπτυξη επανήλθε την άνοιξη και συνεχίστηκε αμείωτη το καλοκαίρι, βασισμένη 
στην επανέναρξη της οικονομίας. Παρά τις αυξανόμενες αντιξοότητες, η οικονομία της ΕΕ 
προβλέπεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται εντός του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, 
επιτυγχάνοντας ρυθμό ανάπτυξης 5 %, 4,3 % και 2,5 % το 2021, το 2022 και το 2023 αντίστοιχα. 
Οι ρυθμοί ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ προβλέπονται πανομοιότυποι με εκείνους για την ΕΕ 
το 2021 και το 2022, και 2,4 % το 2023. Οι προοπτικές αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
δύο παράγοντες: την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και τον ρυθμό με τον οποίο η προσφορά 
προσαρμόζεται στην ταχεία ανάκαμψη της ζήτησης μετά την επανέναρξη της οικονομίας. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5902/MEX_21_5902_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5902/MEX_21_5902_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5906/STATEMENT_21_5906_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_5906/STATEMENT_21_5906_EN.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5883/IP_21_58
83_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2021 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Τζεντιλόνι στο Twitter: @PaoloGentiloni 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 

14. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: πράσινο φως για δύο φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της 
COVID-19 

Βρυξέλλες,  11 Νοεμβρίου 2021 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εξέδωσε θετική γνώμη σχετικά με δύο 
θεραπευτικές αγωγές κατά της COVID-19 ―Ronapreve και Regkirona―, οι οποίες 
χαρακτηρίστηκαν από την Επιτροπή ως ελπιδοφόρα φαρμακοθεραπευτικά μέσα στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19. Και τα δύο είναι 
φαρμακοθεραπευτικά μέσα για χρήση κατά τα πρώτα στάδια της λοίμωξης και βασίζονται σε 
αντιιικά μονοκλωνικά αντισώματα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5901/IP_21_59
01_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κατάλογος των δέκα πλέον ελπιδοφόρων φαρμακοθεραπευτικών 
μέσων 
Έκθεση της υποομάδας φαρμακοθεραπευτικών μέσων κατά της COVID-19: χαρτοφυλάκιο 
φαρμακοθεραπευτικών μέσων κατά της COVID-19 — κατάλογος των δέκα πλέον ελπιδοφόρων 
υποψηφίων 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: φαρμακοθεραπευτικά μέσα 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων — φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 
Μελέτη σκοπιμότητας, σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοτύπου για μια πλατφόρμα 
χαρτογράφησης για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της νόσου COVID-19 στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

15. Κυκλική οικονομία: η Επιτροπή έλαβε μέτρα κατά πέντε κρατών μελών με σκοπό τη 
βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων 

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2021 

Η ετήσια παραγωγή αποβλήτων από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στην ΕΕ ανέρχεται σε 
2,5 δισεκατομμύρια τόνους, ή 5 τόνους κατά κεφαλή ετησίως, ενώ κάθε πολίτης παράγει σχεδόν 
μισό τόνο αστικών αποβλήτων. Στο σχέδιο δράσης της για την κυκλική οικονομία, η Επιτροπή έχει 
χαράξει μια πορεία για τη σημαντική μείωση της παραγωγής αποβλήτων και οι κανόνες της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5883/IP_21_5883_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5883/IP_21_5883_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-therapeutics_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5901/IP_21_5901_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5901/IP_21_5901_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5367
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=el&groupId=3791&fromMembers=true&memberType=1&memberId=96351
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=el&groupId=3791&fromMembers=true&memberType=1&memberId=96351
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=el&groupId=3791&fromMembers=true&memberType=1&memberId=96351
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el#-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-treatments
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477523-2021:TEXT:EL:HTML&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477523-2021:TEXT:EL:HTML&tabId=1
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θέτουν ως στόχο τη μείωση του ποσοστού των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής στο 10 % έως το 2035. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5649/IP_21_56
49_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Διαδικασία επί παραβάσει 
Επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ: Οφέλη και επιτεύγματα 
Μελέτη για την αξιολόγηση των οφελών που προκύπτουν από την επιβολή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ 
Μελέτη: Το κόστος της μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
Όσον αφορά τις βασικές αποφάσεις της δέσμης παραβάσεων του Οκτωβρίου 2021, βλ. MEMO. 
________________________________________________________________________________ 

16. Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον επισιτιστικό εφοδιασμό και την 
επισιτιστική ασφάλεια σε περιόδους κρίσης 

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2021 

Μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική Από το αγρόκτημα 
στο πιάτο, η ΕΕ προτίθεται να εντείνει τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
εξασφαλίσει ότι οι πολίτες δεν θα αντιμετωπίσουν ελλείψεις τροφίμων κατά τη διάρκεια 
κρίσεων. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που εγκρίθηκε σήμερα αναγνωρίζει τη συνολική 
ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ, εντοπίζει ορισμένες υφιστάμενες 
ελλείψεις και προτείνει δράσεις για τη βελτίωση της ετοιμότητας σε επίπεδο ΕΕ. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα θεσπίσει έναν Ευρωπαϊκό μηχανισμό ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
κρίσεων επισιτιστικής ασφάλειας (EFSCM), μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, για την ανταλλαγή δεδομένων, 
πρακτικών και για την ενίσχυση του συντονισμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5903/IP_21_59
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία 
Ενημερωτικό δελτίο 
Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) 
Μέτρα για την αγορά της ΚΓΠ 
________________________________________________________________________________ 

17. Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2021 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5649/IP_21_5649_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5649/IP_21_5649_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/enforcing_EU_environmental_law_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/Final_report_study_benefits_enforcement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/Final_report_study_benefits_enforcement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/study_costs_not_implementing_env_law.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_5342
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5903/IP_21_5903_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5903/IP_21_5903_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/com2021-689-pe-2021-7931_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-contingency-plan-food-supply-security_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_el
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 46 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_5342/INF_21_
5342_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

18. Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021: έχει σημειωθεί συνολική πρόοδος όσον 
αφορά την ψηφιακή μετάβαση, απαιτούνται όμως νέες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ 

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 
για το 2021, ο οποίος καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ όσον 
αφορά την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα στους τομείς του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 
ευρυζωνικής συνδεσιμότητας, της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις 
επιχειρήσεις και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η έκθεση DESI 2021 παρουσιάζει στοιχεία 
από το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ως επί το πλείστον, τα οποία σκιαγραφούν τις 
βασικές εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία κατά το πρώτο έτος της πανδημίας 
COVID-19. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στη χρήση και στην παροχή ψηφιακών 
υπηρεσιών και τα αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν έκτοτε δεν αποτυπώνονται 
στα δεδομένα και θα είναι πιο φανερές στην έκδοση του 2022. 

Κύρια πορίσματα του DESI 2021 στους τέσσερεις τομείς 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_5342/INF_21_5342_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_5342/INF_21_5342_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5481/IP_21_54
81_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις & απαντήσεις - Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2021 
Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
Ψηφιακές επιδόσεις ανά χώρα 
Εργαλείο απεικόνισης δεδομένων 
Μεθοδολογία DESI 2021 
Έκθεση PREDICT 2021 - Βασικά δεδομένα: τελευταία αριθμητικά στοιχεία από ΤΠΕ και Ε&Α 
Ανακοίνωση σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

19. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2021 

Βρυξέλλες,  12 Νοεμβρίου 2021 

Μέρος I — Αποτελέσματα του DESI 2021 
Τι είναι ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, και τι μετρά;   
Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) είναι μια ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ στον 
ψηφιακό τομέα. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα προφίλ των χωρών, τα οποία βοηθούν τα 
κράτη μέλη να εντοπίζουν τομείς για δράσεις προτεραιότητας, και θεματικά κεφάλαια που 
παρέχουν ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ στους τέσσερις κύριους τομείς πολιτικής, οι οποίοι 
συγκεντρώνουν 33 δείκτες : 
 

1 Ανθρώπινο κεφάλαιο Δεξιότητες των χρηστών του διαδικτύου και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες 

2 Συνδεσιμότητα 
Διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών, κάλυψη σταθερών ευρυζωνικών 
επικοινωνιών, κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες και τιμές ευρυζωνικών συνδέσεων 

3 Ενσωμάτωση της 
ψηφιακής τεχνολογίας 

Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και ηλεκτρονικό εμπόριο 

4 Ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5483/QAN
DA_21_5483_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου - Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021: έχει σημειωθεί συνολική 
πρόοδος όσον αφορά την ψηφιακή μετάβαση, απαιτούνται όμως νέες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ 

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
Ψηφιακές επιδόσεις ανά χώρα 
Εργαλείο απεικόνισης δεδομένων 
Μεθοδολογία DESI 2021 
Έκθεση PREDICT 2021 - Βασικά δεδομένα: τελευταία αριθμητικά στοιχεία από ΤΠΕ και Ε&Α 
Ανακοίνωση σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5481/IP_21_5481_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5481/IP_21_5481_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_5483
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80560
https://ec.europa.eu/jrc/en/page/ict-sector-analysis-2021
https://ec.europa.eu/info/files/communication-shaping-europes-digital-future_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5483/QANDA_21_5483_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5483/QANDA_21_5483_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_5481
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80560
https://ec.europa.eu/jrc/en/page/ict-sector-analysis-2021
https://ec.europa.eu/info/files/communication-shaping-europes-digital-future_en
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20. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στηρίζει επενδύσεις ύψους 35 εκατ. ευρώ σε ένα νέο 
ταμείο για τη γαλάζια οικονομία 

Βρυξέλλες,  12 Νοεμβρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ενέκρινε κονδύλι ύψους 35 εκατ. ευρώ για το 
εναρκτήριο κεφάλαιο του Ocean 14 Capital, του πρώτου επενδυτικού ταμείου που είναι 
αποκλειστικά αφιερωμένο στη γαλάζια οικονομία, στο πλαίσιο του BlueInvest, μιας κοινής 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής και του ΕΤαΕ. Την επένδυση του ΕΤαΕ εγγυάται το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, κύριος πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.  

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5986/IP_21_59
86_EN.pdf 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5983/MEX_
21_5983_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες συζητούν σχετικά με την ευρωπαϊκή 
δημοκρατία, τις αξίες, τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια 
Βρυξέλλες,  12 Νοεμβρίου 2021 

Στις 12-14 Νοεμβρίου, η δεύτερη ομάδα Ευρωπαίων πολιτών θα έχει τη δεύτερή της διαδικτυακή 
συνεδρίαση, όπου θα συζητήσει τρόπους για την ενίσχυση των δικαιωμάτων, των αξιών 
καταπολέμησης των διακρίσεων, την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, τη 
μεταρρύθμιση της ΕΕ, την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και την ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5983/MEX_
21_5983_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

22. Οι εξαγωγές της ΕΕ στηρίζουν 38 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ σύμφωνα με έκθεση για τις 
θέσεις εργασίας και το εμπόριο 

Βρυξέλλες,  12 Νοεμβρίου 2021 

Ένα από τα πολλά στοιχεία νέας έκθεσης που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το οποίο δείχνει πόσο σημαντική είναι η ανοικτή εμπορική πολιτική για την ευρωπαϊκή 
απασχόληση. Η έκθεση για το εμπόριο και τις θέσεις εργασίας περιέχει στατιστικές για τις 
ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας που συνδέονται με το ευρωπαϊκό εμπόριο. 
Η έκθεση παρέχει διαχρονικά στοιχεία, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κράτους 
μέλους, καθώς και στατιστικές ανά κλάδο, επίπεδο δεξιοτήτων, φύλο κ.ά. Για παράδειγμα, 
δείχνει ότι πάνω από 38 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ στηρίζονται από τις εξαγωγές της Ένωσης, 
δηλαδή 11 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με μία δεκαετία πριν. Αυτές οι 
θέσεις εργασίας είναι κατά μέσο όρο 12 % καλύτερα αμειβόμενες σε σχέση με τις θέσεις 
εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.  

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5986
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5986/IP_21_5986_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5986/IP_21_5986_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5983/MEX_21_5983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5983/MEX_21_5983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5983/MEX_21_5983_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_5983/MEX_21_5983_EN.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157516.htm
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5904/IP_21_59
04_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ιστότοπος για το 2021 
Σημείωμα του Economist 
Έκθεση 2021 
Ενημερωτικά γραφήματα 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με 
το αποτέλεσμα της COP26 
 
Βρυξέλλες,  13 Νοεμβρίου 2021 

Η COP26 αποτελεί ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου 
παραμένει εφικτός, αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Τώρα, το λιγότερο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις της Γλασκόβης όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα και στη συνέχεια να θέσουμε υψηλότερους στόχους. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Φρανς Τίμερμανς για τον καίριο ρόλο 
που έπαιξε στις διαπραγματεύσεις της Γλασκόβης. Και να συγχαρώ όλους όσοι κατέβαλαν άοκνες 
προσπάθειες για να καταστεί εφικτή η επίτευξη της συμφωνίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_6023/
STATEMENT_21_6023_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

24. Αεροπορικές μεταφορές: Η ΕΕ και η Αρμενία υπογράφουν συμφωνία αεροπορικών 
μεταφορών 

Βρυξέλλες,  15 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αρμενία υπέγραψαν συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου, η οποία 
βασίζεται σε κοινά υψηλά πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας, προστασίας από έκνομες ενέργειες 
και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Η υπογραφή διανοίγει νέες ευκαιρίες για τους 
καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες στην Αρμενία και την ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5981/IP_21_59
81_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Αρμενίας 
Διεθνείς αεροπορικές σχέσεις της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5904/IP_21_5904_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5904/IP_21_5904_EL.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157517.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157516.htm
https://europa.eu/!Un47Cp
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_6023/STATEMENT_21_6023_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_6023/STATEMENT_21_6023_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5981/IP_21_5981_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5981/IP_21_5981_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5982
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/international-aviation_en
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25. Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie γιορτάζουν τα 25 τους χρόνια! 
 
Βρυξέλλες,  15 Νοεμβρίου 2021 
 
Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια 
Γκαμπριέλ εκφώνησε κεντρική ομιλία στο συνέδριο για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, το 
οποίο διοργάνωσε η σλοβενική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η εκδήλωση γιορτάζει την 25η 
επέτειο των Δράσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην προαγωγή της ισορροπημένης κινητικότητας 
των ερευνητών στην Ευρώπη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6048/MEX_
21_6048_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα του προγράμματος, διαβάστε το 
σχετικό ενημερωτικό δελτίο και βίντεο. 
________________________________________________________________________________ 

26. Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα για την απαλλαγή της οικονομίας 
από τις ανθρακούχες εκπομπές 

Βρυξέλλες,  16  Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πάνω από 1,1 δισ. ευρώ σε 7 καινοτόμα έργα μεγάλης κλίμακας 
στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας. Οι επιχορηγήσεις θα στηρίξουν έργα που αποσκοπούν στη 
διάθεση πρωτοποριακών τεχνολογιών στην αγορά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το υδρογόνο, 
τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Τα έργα υλοποιούνται στο Βέλγιο, την Ιταλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, 
τη Νορβηγία, την Ισπανία και τη Σουηδία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6042/IP_21_60
42_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Έργα μεγάλης κλίμακας του Ταμείου Καινοτομίας 
Ιστότοπος του Ταμείου Καινοτομίας 
Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας 
Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το ΣΕΔΕ της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

27. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 
2022 

Βρυξέλλες,  16 Νοεμβρίου 2021 

Την 15η Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατέληξαν, με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε άτυπη πολιτική συμφωνία για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022. Πρόκειται για τον δεύτερο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 

https://msca21.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6048/MEX_21_6048_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6048/MEX_21_6048_EN.pdf
https://op.europa.eu/s/ukGy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6042/IP_21_6042_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6042/IP_21_6042_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021
https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_en
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πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Η συμφωνία αφορά 
αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 169,5 δισ. ευρώ και πληρωμές ύψους 170,6 δισ. ευρώ. Μόλις 
εγκριθεί, ο προϋπολογισμός θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να κινητοποιήσει σημαντικούς 
πόρους ώστε να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού και τις συνέπειές της, 
να δρομολογήσει τη βιώσιμη ανάκαμψη, καθώς και να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας και να 
δημιουργήσει νέες. Θα πυροδοτήσει ακόμα περισσότερες επενδύσεις σε μια πιο πράσινη, 
ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη, προστατεύοντας παράλληλα τους πλέον ευάλωτους 
πληθυσμούς στις γειτονικές της χώρες και ανά τον κόσμο. 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5942/IP_21_59
42_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός 2021-2027 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Ετήσιος προϋπολογισμός 2022 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Παραπληροφόρηση: Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για τα νέα δυνητικά υπογράφοντα 
μέρη του κώδικα δεοντολογίας και για τις συστάσεις για ένα ισχυρό πλαίσιο παρακολούθησης 
 
Βρυξέλλες,  16 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα 16 πρόσθετα δυνητικά υπογράφοντα μέρη που 
συμμετέχουν στην κατάρτιση του ενισχυμένου κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, 
καθώς και για τις 10 συστάσεις της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) που παρουσιάστηκαν χθες, με στόχο να 
δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο παρακολούθησης με βάση το σχετικό έγγραφο καθοδήγησης 
της Επιτροπής.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6063/MEX_
21_6063_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

29. Έναρξη του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων: υλοποίηση του οράματος για τις 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  16 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινίασε το φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων, με στόχο τη συλλογή 
πληροφοριών αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές επιχειρήσεις και τις 
δυνατότητες που τους προσφέρονται στο μέλλον. Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου οράματος 
της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, και του σχεδίου 
δράσης της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές, το ετήσιο φόρουμ για τα χωριά νεοφυών 
επιχειρήσεων συμβάλλει στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στις αγροτικές κοινότητες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5942/IP_21_5942_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5942/IP_21_5942_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2022_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/11/ERGA-Recommendations-for-the-new-Code-of-Practice-on-Disinformation-as-adopted-05-11-2021-1.pdf
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/11/ERGA-Recommendations-for-the-new-Code-of-Practice-on-Disinformation-as-adopted-05-11-2021-1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6063/MEX_21_6063_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6063/MEX_21_6063_EN.pdf
https://eustartupvillageforum.eu/?fbclid=IwAR3i-VXwEi7qe9qvlkfQ_z5jRzPqVz_UFeTi7pcBz8BWB9-Yhi2Co_R3Z8E
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_el
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και ευνοεί την ανάπτυξη μιας πιο καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που θα προσελκύσει 
περισσότερους νέους και ταλαντούχους ανθρώπους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6051/IP_21_60
51_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έξυπνα χωριά Αγροτική καινοτομία (EPRI) 
Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ 
Στήριξη των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων μέσω της Πολιτικής Συνοχής | Στοιχεία | 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 

30. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: περισσότερα από 138 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού από νέους το 2022 

Βρυξέλλες,  17 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα της 
ΕΕ για νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης σε διάφορους 
τομείς, από την παροχή βοήθειας σε μειονεκτούντα άτομα έως τη συμβολή στη δράση για την 
υγεία και το περιβάλλον, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Η πρόσκληση παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε 
όλο τον κόσμο, για την ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ οργανώσεων και εθελοντών σε χώρες της 
ΕΕ, καθώς και μεταξύ ανθρώπων και κοινοτήτων εκτός της Ένωσης. Αυτή η νέα δέσμη διεθνών 
έργων ονομάζεται Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6003/IP_21_60
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Οδηγός προγράμματος 2022 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
Ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 

31. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες για τις μεταφορές αποβλήτων 

Βρυξέλλες,  17 Νοεμβρίου 2021 

Γιατί η ΕΕ αναθεωρεί τους κανόνες για τις μεταφορές αποβλήτων; 
Τα απόβλητα μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο πόρο αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με 
προσοχή. Όταν τα απόβλητα που μεταφέρονται διασυνοριακά δεν αποτελούν αντικείμενο 
κατάλληλου ελέγχου και βιώσιμης διαχείρισης στις χώρες προορισμού, αυτό μπορεί να βλάψει 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, τα ίδια απόβλητα μπορούν να έχουν θετική 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6051/IP_21_6051_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6051/IP_21_6051_EL.pdf
https://rural-innovation.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_el
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-Policy-supporting-rural-areas-and-communi/uya9-5ucd/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-Policy-supporting-rural-areas-and-communi/uya9-5ucd/
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6003/IP_21_6003_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6003/IP_21_6003_EL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e3db90e7-8ac5-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-198453841
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2022.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_el
https://europa.eu/youth/solidarity_el
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οικονομική αξία και να προσπορίσουν επίσης περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτό συμβαίνει όταν 
ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται ως δευτερογενή υλικά, καθώς έτσι αντικαθιστούν 
παρθένα υλικά και συμβάλλουν σε μια πιο κυκλική οικονομία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5918/QAN
DA_21_5918_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πρόταση νέου κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων. 
Πρόταση νέου κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων 
Ανακοίνωση που συνοδεύει την πρόταση 
Εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση 
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές αποβλήτων 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Αξίες και ταυτότητες: Ευρύτατη η στήριξη για τις αρχές της ΕΕ σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
σύμφωνα με νέα έκθεση της Επιτροπής 
 
Βρυξέλλες,  17 Νοεμβρίου 2021 
 
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής δημοσιεύει μια νέα έκθεση που υπογραμμίζει την 
ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη αρχές και ταυτότητες, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα 
και η ασφάλεια, κατά τη χάραξη, αξιολόγηση και παρουσίαση των πολιτικών. Σύμφωνα με την 
έκθεση, η οποία βασίζεται σε μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, παρατηρείται μετατόπιση 
από τη παραδοσιακή πολιτική διαίρεση της Ευρώπης βάσει κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων 
προς πολιτικές συμπεριφορές που βασίζονται σε ατομικές αξίες, στάσεις και ταυτότητες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6082/MEX_
21_6082_EN.pdf 
 
Περισσότερα στοιχεία για την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου είναι διαθέσιμα εδώ : 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2230 
________________________________________________________________________________ 
 
33. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή 
Ευρώπη» για τους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας και των 
ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας 
 
Βρυξέλλες,  17 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρώτη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». 
 
Της ανακοίνωσης προηγήθηκε η έγκριση των προγραμμάτων εργασίας που θα διαθέσουν σχεδόν 
2 δισ. ευρώ για επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης. Οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5918/QANDA_21_5918_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_5918/QANDA_21_5918_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5916
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_5988
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-new-regulation-waste-shipments_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-new-regulation-waste-shipments_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-new-regulation-waste-shipments_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6082/MEX_21_6082_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6082/MEX_21_6082_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2230
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2230
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5863
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διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και σε οντότητες από άλλες χώρες που είναι 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6082/MEX_
21_6082_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο 
αυτής της δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 
Περαιτέρω προσκλήσεις θα δημοσιευθούν στις αρχές του 2022.  
________________________________________________________________________________ 
 
34. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέες προτάσεις για να σταματήσει την 
αποψίλωση των δασών, να καινοτομήσει στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και να 
καταστήσει τα εδάφη υγιή για τους ανθρώπους, τη φύση και το κλίμα 
Βρυξέλλες,  17 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε τρεις νέες πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την ανάσχεση της 
αποψίλωσης των δασών που προκαλείται από την ΕΕ, καθώς και νέους κανόνες για τη 
διευκόλυνση της μεταφοράς αποβλήτων εντός της ΕΕ, με σκοπό την προώθηση της κυκλικής 
οικονομίας και την αντιμετώπιση των εξαγωγών παράνομων αποβλήτων και των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει στον τομέα των αποβλήτων σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης 
νέα στρατηγική για το έδαφος με στόχο την αποκατάσταση, την ανθεκτικότητα και την επαρκή 
προστασία όλων των ευρωπαϊκών εδαφών έως το 2050. Με τις προτάσεις, η Επιτροπή 
παρουσιάζει τα εργαλεία για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, την προστασία της φύσης 
και την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5916/IP_21_59
16_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες για τα προϊόντα μηδενικής 
αποψίλωσης 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τους νέους κανόνες για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης 
Πρόταση νέου κανονισμού για την ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών 
που προκαλούνται από την ΕΕ 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για τη μεταφορά 
αποβλήτων 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για τη μεταφορά αποβλήτων 
Πρόταση αναθεωρημένου κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική για το έδαφος 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική για το έδαφος 
Η νέα στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος 
________________________________________________________________________________ 

35. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καθορίζει το μέλλον του προσωρινού πλαισίου για να 
στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6082/MEX_21_6082_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6082/MEX_21_6082_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5916/IP_21_5916_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5916/IP_21_5916_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5919
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5919
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_5989
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_el
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5918
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5918
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_5988
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-new-regulation-waste-shipments_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_5917
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_5987
https://ec.europa.eu/environment/publications/eu-soil-strategy-2030_el
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Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2022 το προσωρινό πλαίσιο 
για τις κρατικές ενισχύσεις (το οποίο επί του παρόντος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021). 
Προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να θεσπίσει 
δύο νέα μέτρα, για ένα πρόσθετο περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό τη δημιουργία 
άμεσων κινήτρων για μελλοντοστραφείς ιδιωτικές επενδύσεις και στήριξη της φερεγγυότητας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6092/IP_21_60
92_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

36. Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή σκιαγραφεί τη συμβολή της πολιτικής ανταγωνισμού και της 
επανεξέτασής της στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και σε μια ανθεκτική 
ενιαία αγορά  

Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με μια πολιτική ανταγωνισμού κατάλληλη 
για νέες προκλήσεις, στην οποία σκιαγραφείται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η 
πολιτική ανταγωνισμού στην πορεία της Ευρώπης προς την ανάκαμψη, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, αλλά και για μια ανθεκτική ενιαία αγορά. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται 
η εγγενής ικανότητα της πολιτικής ανταγωνισμού να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της 
αγοράς, στις προτεραιότητες πολιτικής και στις ανάγκες των πελατών: για παράδειγμα, η 
Επιτροπή ενέκρινε την έκτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, 
ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρέχουν στοχευμένη στήριξη σε επιχειρήσεις 
κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Επιπλέον, η Επιτροπή προβαίνει, επί του παρόντος, 
σε μια επανεξέταση των εργαλείων της πολιτικής ανταγωνισμού —ώστε όλα τα μέσα 
ανταγωνισμού (συγκεντρώσεις, αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και έλεγχος των κρατικών 
ενισχύσεων) να παραμείνουν κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό— και εμπλουτίζει την 
τρέχουσα εργαλειοθήκη της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6101/IP_21_61
01_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παράταση του προσωρινού πλαισίου 
Χρονοδιαγράμματα πολιτικών: αντιμονοπωλιακή πολιτική και συγκεντρώσεις, κρατικές 
ενισχύσεις  
________________________________________________________________________________ 
 
37. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Ποσό 161,5 εκατ. ευρώ για στήριξη των ανταλλαγών του 
προσωπικού έρευνας και καινοτομίας και συγχρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης 
 
Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6092/IP_21_6092_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6092/IP_21_6092_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)713&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)713&lang=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6092
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6101/IP_21_6101_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6101/IP_21_6101_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6092
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline_table_M_AT_final.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
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Η Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων Marie 
Skłodowska-Curie, και συγκεκριμένα των σκελών ανταλλαγής προσωπικού και 
συγχρηματοδότησης περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND) .  
Η προκήρυξη COFUND του 2021, συνολικού προϋπολογισμού 89 εκατ. ευρώ, είναι ανοιχτή ως τις 
10 Φεβρουαρίου 2022, ενώ η προκήρυξη ανταλλαγής προσωπικού του 2021, προϋπολογισμού 
72,5 εκατ. ευρώ, είναι ανοιχτή ως τις 9 Μαρτίου 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_
21_6108_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και 
εκμετάλλευση: Να καταστήσουμε τον κύκλο εμπιστοσύνης των παιδιών πραγματικά ασφαλή 
 
Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2021 

Η φετινή ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και 
εκμετάλλευση έχει στόχο να καταστήσει τον κύκλο εμπιστοσύνης των παιδιών πραγματικά 
ασφαλή.  
Τα περισσότερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών λαμβάνουν χώρα εντός του 
κύκλου εμπιστοσύνης του παιδιού, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αποκάλυψη και 
την καταπολέμηση της κακοποίησης. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορονοϊού συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης, καθώς περιόρισαν τα 
παιδιά στο σπίτι, μαζί με τους θύτες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_
21_6108_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Οδική ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα το 
2020 ενόψει της παγκόσμιας ημέρας μνήμης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων 
Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2021 

Ενόψει της Κυριακής, 21ης Νοεμβρίου 2021, παγκόσμιας ημέρας μνήμης των θυμάτων τροχαίων 
ατυχημάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες τις τελικές στατιστικές οδικής ασφάλειας 
για το 2020.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2020 έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα περίπου 18.800 
άνθρωποι, αριθμός που καταγράφει πρωτοφανή μείωση της τάξης του 17 % σε σύγκριση με το 
2019. Ωστόσο, η μείωση αυτή σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην πανδημία του κορονοϊού και στον 
αντίκτυπο που είχε στην κινητικότητα. Παρά τη σημαντική αυτή μείωση, δεν επετεύχθη ο στόχος 
μείωσης των θανάτων κατά 50 %, ο οποίος είχε τεθεί για την τελευταία δεκαετία. Κατά συνέπεια, 
ο αριθμός αυτός υπογραμμίζει την ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να εντείνουν τις 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchanges
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/cofund
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_21_6108_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_21_6108_EN.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://www.coe.int/fr/web/children/2021-edition
https://www.coe.int/fr/web/children/2021-edition
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_21_6108_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_21_6108_EN.pdf
https://worlddayofremembrance.org/
https://worlddayofremembrance.org/
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2020-figures-road-2021-11-18_en
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2020-figures-road-2021-11-18_en
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προσπάθειές τους για την επίτευξη του «Οράματος μηδενικών απωλειών», δηλαδή μηδενικών 
θανάτων και σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους ως το 2050.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_
21_6108_EN.pdf 
 
Λεπτομερέστερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-
initiatives-and-publishes-2020-figures-road-2021-11-18_en 
________________________________________________________________________________ 
 
40. Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της καινοτομίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) προκήρυξε τη δεύτερη πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πιλοτικής πρωτοβουλίας ΕΙΤ HEI.  
Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηρίξει έως και 40 κοινοπραξίες ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μη ακαδημαϊκών οργανισμών (εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, 
δημόσιες αρχές και ενώσεις) με μέγιστη χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ ανά κοινοπραξία. Μέσω 
αυτής της πρόσκλησης, η κοινότητα του ΕΙΤ, το μεγαλύτερο οικοσύστημα καινοτομίας της 
Ευρώπης, καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να σχεδιάσουν δραστηριότητες για τη 
βελτίωση των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_
21_6108_EN.pdf 
 
Εδώ είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη 
υποβολής αιτήσεων. https://eit-hei.eu/ 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να σχολιάσουν την 
προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 
Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε στοχευμένη δημόσια διαβούλευση, καλώντας όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση 
των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών 
ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων («κατευθυντήριες 
γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα»). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη 
διαβούλευση έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6049/IP_21_60
49_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_21_6108_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_21_6108_EN.pdf
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2020-figures-road-2021-11-18_en
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2020-figures-road-2021-11-18_en
https://transport.ec.europa.eu/news/road-safety-european-commission-rewards-effective-initiatives-and-publishes-2020-figures-road-2021-11-18_en
https://eit-hei.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_21_6108_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6108/MEX_21_6108_EN.pdf
https://eit-hei.eu/
https://eit-hei.eu/
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broadband_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6049/IP_21_6049_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6049/IP_21_6049_EL.pdf
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42. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση 10 ευρωπαϊκών συμπράξεων για την επιτάχυνση της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2021 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε το πράσινο φως για την «ενιαία βασική πράξη», 
έναν κανονισμό που θα διευκολύνει τη συγκρότηση εννέα νέων ευρωπαϊκών συμπράξεων, 
δηλαδή «κοινών επιχειρήσεων» με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και/ή 
της βιομηχανίας, με σκοπό την παροχή στην Ευρώπη καινοτόμων λύσεων για παγκόσμιες 
προκλήσεις στους τομείς της υγείας, της τεχνολογίας και του κλίματος.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6169/MEX_
21_6169_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/commission-
welcomes-approval-10-european-partnerships-accelerate-green-and-digital-transition-2021-nov-
19_en 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού: Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου 
Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2021 

Ενόψει της 20ής Νοεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:  

 «Σήμερα, ο πλανήτης μας φιλοξενεί την πολυπληθέστερη γενιά νέων στην ιστορία. Δυστυχώς, 
εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και 18 εκατομμύρια στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Πολύ περισσότερα 
κινδυνεύουν, καθώς τα παιδιά είναι τα πρώτα που υποφέρουν από τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα 
και να ζουν χωρίς διακρίσεις και εκφοβισμούς οποιουδήποτε είδους. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε το 2022 να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας, προκειμένου τα παιδιά και οι νέοι να στηριχθούν και, μέσα από τη συνεργασία μαζί 
τους, οι ανησυχίες και οι ανάγκες τους να τεθούν στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. 
Πρέπει να επενδύσουμε στο παρόν και το μέλλον όλων των παιδιών. Είναι ευθύνη μας να μην 
αφήσουμε κανένα παιδί πίσω».  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6169/MEX_
21_6169_EN.pdf 

Βλ. εδώ ολόκληρη την κοινή δήλωση : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6170 
________________________________________________________________________________ 

44. Η Επιτροπή προτείνει νέο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος για μια πιο ενοποιημένη 
και ανθεκτική αγορά ενέργειας 

Βρυξέλλες,  19 Νοεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6169/MEX_21_6169_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6169/MEX_21_6169_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-welcomes-approval-10-european-partnerships-accelerate-green-and-digital-transition-2021-nov-19_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-welcomes-approval-10-european-partnerships-accelerate-green-and-digital-transition-2021-nov-19_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-welcomes-approval-10-european-partnerships-accelerate-green-and-digital-transition-2021-nov-19_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-welcomes-approval-10-european-partnerships-accelerate-green-and-digital-transition-2021-nov-19_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6169/MEX_21_6169_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6169/MEX_21_6169_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6170
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6170
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον πέμπτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) στον τομέα 
της ενέργειας. Πρόκειται για κρίσιμα έργα διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών για την 
οικοδόμηση μιας πιο ενοποιημένης και ανθεκτικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ και την 
επίτευξη των στόχων μας για την ενέργεια και το κλίμα. Ο παρών πέμπτος κατάλογος ΕΚΕ 
περιλαμβάνει 98 έργα: 67 έργα μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 20 έργα φυσικού 
αερίου, έξι έργα δικτύων CO2 και πέντε έργα έξυπνων δικτύων. Για όλα τα έργα ΕΚΕ ισχύουν 
απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης και κανονιστικές διαδικασίες, και όλα τα ΕΚΕ είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6094/IP_21_60
94_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός για τον 5ο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
Παράρτημα του 5ου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος (5ος κατάλογος ΕΚΕ) 
Υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας σχετικά με τον 5ο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
Ε&Α για τον 5ο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
Ιστοσελίδα για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
Διαδραστικός χάρτης EKE 
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) 
________________________________________________________________________________ 

45. Η ΕΕ κερδίζει την υπόθεση του ΠΟΕ σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ στις ισπανικές ελιές 

Βρυξέλλες,  19 Νοεμβρίου 2021 

Έκθεση της ειδικής ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) αποφάνθηκε ότι οι 
αντισταθμιστικοί δασμοί των ΗΠΑ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ώριμων ελιών από την 
Ισπανία, οι οποίοι θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης το 2018, είναι 
παράνομοι βάσει των κανόνων του ΠΟΕ. Η ΕΕ αναμένει τώρα ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν μέτρα για να 
συμμορφωθούν με τις συστάσεις της ειδικής ομάδας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6116/IP_21_61
16_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της ΓΔ Εμπορίου σχετικά με την εμπορική διαφορά 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Δασικές πυρκαγιές: Ο Επίτροπος Λέναρτσιτς στην Ελλάδα για το Workshop του 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ 
Βρυξέλλες,  22 Νοεμβρίου 2021 

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς και ο πρώην Επίτροπος και νυν Υπουργός 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας κ. Χρήστος Στυλιανίδης θα απευθύνουν 
ομιλία στην εναρκτήρια συνεδρία του Workshop του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με θέμα 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6094/IP_21_6094_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6094/IP_21_6094_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_swd.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6093
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest_el
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest/funding-for-PCIs_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6116/IP_21_6116_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6116/IP_21_6116_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=820&code=1
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«Διδάγματα της αντιπυρικής περιόδου 2021». Η διήμερη εκδήλωση που πραγματοποιείται στην 
Αθήνα θα καλύψει την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντίδραση και την αποκατάσταση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6205/MEX_
21_6205_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
47. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις του Πανευρωπαϊκού Ταμείου 
Εγγυήσεων 
Βρυξέλλες,  22 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του Πανευρωπαϊκού Ταμείου 
Εγγυήσεων (εφεξής: Ταμείο) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση 
του κορονοϊού συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.  

Η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση του Ταμείου στις 14 Δεκεμβρίου 2020. Το Ταμείο συγκεντρώνει 
εισφορές των κρατών μελών, υπό τη διαχείριση του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Σκοπός του είναι η συντονισμένη αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, με την παροχή εγγυήσεων για χρεωστικούς 
τίτλους και μέσα ιδίου κεφαλαίου. Όλα τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο 
Ταμείο. Μέχρι στιγμής, 22 κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν (Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω 
Χώρες, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία 
και Φινλανδία). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6205/MEX_
21_6205_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

48. Η ΕΕ προτείνει την καταχώριση σε μαύρη λίστα των μεταφορέων που εμπλέκονται σε 
πράξεις διευκόλυνσης της παράνομης διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων 

Βρυξέλλες,  23 Νοεμβρίου 2021 

Στο πλαίσιο της ενιαίας απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρατική εργαλειοποίηση 
ανθρώπων που λαμβάνει χώρα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία, η Επιτροπή και ο 
ύπατος εκπρόσωπος προτείνουν σήμερα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των 
δραστηριοτήτων των μεταφορέων που συμμετέχουν σε πράξεις παράνομης διακίνησης ή 
εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ ή που διευκολύνουν τέτοιες πράξεις. Με τον τρόπο αυτό η 
εργαλειοθήκη της ΕΕ θα εμπλουτιστεί με ένα νέο μέσο για τη στήριξη των κρατών μελών που 
πλήττονται από τέτοιες υβριδικές επιθέσεις. Τα μέτρα που τυχόν θα λαμβάνονται βάσει του εν 
λόγω μέσου θα πρέπει να συνοδεύονται από άλλες μορφές στήριξης, ιδίως από ανθρωπιστική 
βοήθεια.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6187/IP_21_61
87_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6205/MEX_21_6205_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6205/MEX_21_6205_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2407
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6205/MEX_21_6205_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6205/MEX_21_6205_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6187/IP_21_6187_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6187/IP_21_6187_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: Αντίδραση στην κρατική εργαλειοποίηση ανθρώπων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
Πρόταση για την καταχώριση σε μαύρη λίστα των μεταφορέων που συμμετέχουν σε πράξεις 
παράνομης διακίνησης   
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Η ΕΕ προτείνει μέτρα κατά των μεταφορέων που εμπλέκονται σε εμπορία 
ανθρώπων ή σε παράνομη διακίνηση μεταναστών στο έδαφος της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο: Δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρατικής εργαλειοποίησης 
ανθρώπων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
Δράση της ΕΕ για την καταχώριση σε μαύρη λίστα των μεταφορέων που εμπλέκονται σε εμπορία 
ή παράνομη διακίνηση ανθρώπων στην ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο: Έκτακτη στήριξη της ΕΕ για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων 
Εκθέσεις EUvsDisinfo 
________________________________________________________________________________ 
 
49. Εμπόριο και ασφάλεια: Η Επιτροπή αναδεικνύει το έργο προάσπισης των συμφερόντων και 
των αξιών της ΕΕ 
Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσε βασικά πορίσματα σχετικά με την υπεράσπιση των 
συμφερόντων της ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών και τις ξένες επενδύσεις στην ΕΕ. Από 
τότε που άρχισε να ισχύει η νέα νομοθεσία για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, η 
Επιτροπή έχει ελέγξει 400 ξένες επενδύσεις. Ο μηχανισμός υπάρχει εδώ και μόλις ένα έτος, αλλά 
γνωρίζει εντυπωσιακή αποδοχή, πράγμα που σημαίνει ότι τα συμφέροντα της ΕΕ θα 
προστατεύονται καλύτερα στο μέλλον. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου των 
εξαγωγών της ΕΕ, τα κράτη μέλη εξέτασαν πάνω από 30 000 αιτήσεις για εξαγωγές αγαθών που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, εκ των οποίων οι 603 
απορρίφθηκαν. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά σημεία που επισημάνθηκαν επ’ ευκαιρία της 
δημοσίευσης των πρώτων εκθέσεων σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων και 
των εξαγωγών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6242/MEX_
21_6242_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_6226 
________________________________________________________________________________ 
 
50. Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν ισχυρή στήριξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και αρχές 
Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με ένα σύνολο 
ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, οι αξίες που προτείνει η 
ΕΕ στον ψηφιακό χώρο χαίρουν ευρείας στήριξης. Περιλαμβάνουν αρχές όπως η διαθεσιμότητα 
διαδικτύου υψηλής ταχύτητας για όλους, ένα ανοικτό, ασφαλές και αξιόπιστο διαδικτυακό 
περιβάλλον και η πλήρης πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες και εκπαίδευση, καθώς και η 
διασφάλιση της προστασίας των παιδιών και των νέων στο διαδίκτυο.  

https://ec.europa.eu/info/files/communication-responding-state-sponsored-instrumentalisation-migrants-eu-external-border_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-blacklist-transport-operators-who-engage-smuggling_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-blacklist-transport-operators-who-engage-smuggling_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_6221
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_6221
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_6213
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_6213
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-11/2021_factsheet_EU_action_againt_human_trafficking_transport_operators.pdf
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-11/2021_factsheet_EU_action_againt_human_trafficking_transport_operators.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_6222
https://euvsdisinfo.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6242/MEX_21_6242_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6242/MEX_21_6242_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_6226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_6226
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/727833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2288
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6242/MEX_
21_6242_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

51. Erasmus+: σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ το 2022 για την κινητικότητα και τη συνεργασία στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού 

Βρυξέλλες,  24 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
Erasmus+ για το 2022, μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2022. Με 
αυξημένο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, το Erasmus+ θα 
συνεχίσει να παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, περιόδους πρακτικής 
άσκησης, μαθητείας και ανταλλαγές προσωπικού και έργα διασυνοριακής συνεργασίας σε 
διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Εκτός 
από τη γενική πρόσκληση, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει και άλλες δράσεις που 
θα δρομολογηθούν χωριστά, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6180/IP_21_61
80_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2022 για την υλοποίηση του Erasmus+: το πρόγραμμα της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ 2022 
Οδηγός του προγράμματος Erasmus+ 2022 
________________________________________________________________________________ 

52. Το χάσμα μεταξύ των φύλων σε επίπεδο εκπαίδευσης συρρικνώνεται, ωστόσο οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην έρευνα και την καινοτομία 

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2021 

Ο αριθμός των γυναικών μεταξύ των φοιτητών και των αποφοίτων σε προπτυχιακό, 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι 
γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις σταδιοδρομίες των τομέων της έρευνας και 
της καινοτομίας. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά πορίσματα της έκθεσης «She Figures 2021» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρακολουθεί από το 2003 το επίπεδο προόδου προς την 
ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη Διακήρυξη της Λιουμπλιάνα για την ισότητα των 
φύλων στην έρευνα και την καινοτομία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6217/IP_21_62
17_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6242/MEX_21_6242_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6242/MEX_21_6242_EN.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2022-annual-work-programme-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6180/IP_21_6180_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6180/IP_21_6180_EL.pdf
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-el
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2022-annual-work-programme-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2022-annual-work-programme-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/programme-guide/erasmus-odigos-programmatos
https://ec.europa.eu/info/files/she-figures-2021_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12044-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12044-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6217/IP_21_6217_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6217/IP_21_6217_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ισότητα των φύλων στην έρευνα και στην καινοτομία 
έκθεσης «She Figures 2021» 
Ενημερωτικό γράφημα: She Figures 2021 
Διαδραστική ιστοσελίδα 
________________________________________________________________________________ 

53. 11 δισ. ευρώ τα διαθέσιμα κονδύλια του REACT-EU για το 2022 

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2021 

H Επιτροπή δημοσίευσε την κατανομή των πόρων REACT-EU για το 2022. Το ποσό που διατίθεται 
πλέον για προγραμματισμό στο πλαίσιο της πολιτικής πολιτικής συνοχής και στα 27 κράτη μέλη 
ανέρχεται σε 11 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). Τα κονδύλια αυτά έρχονται να προστεθούν στα 
σχεδόν 40 δισ. ευρώ που διατέθηκαν το 2021. Τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να συνεχίσουν να 
εφαρμόζουν μέτρα ανάκαμψης αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της υγειονομικής περίθαλψης, 
των επιχειρήσεων και της στήριξης προς τις πλέον ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα θα 
συνεισφέρουν στις πράσινες και ψηφιακές προτεραιότητες για μια έξυπνη, βιώσιμη και 
συνεκτική ανάκαμψη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6103/IP_21_61
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σελίδα πληροφοριών για το REACT-EU 
REACT-EU: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
REACT-EU: ζωντανή παρακολούθηση της προόδου 
NextGenerationEU 
Δράση της πολιτικής συνοχής κατά του κορονοϊού 
Πίνακας εργαλείων REACT-EU 
Κατανομή REACT-EU για το 2022 
________________________________________________________________________________ 

54. Η Επιτροπή εγκαινιάζει το μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία ύψους 
570 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή προκήρυξε την πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για το νέο μέσο 
διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία (Ι3). Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο 
για την περίοδο 2021-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 570 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της 
εμπορικής αξιοποίησης και της επέκτασης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε κοινούς 
τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης. Το μέσο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
αλυσίδων αξίας με ισχυρή διάσταση συνοχής, καθώς τουλάχιστον το ήμισυ του προϋπολογισμού 
του θα διατεθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/files/she-figures-2021_en
https://ec.europa.eu/info/files/she-figures-2021-infographic_en
https://ec.europa.eu/assets/rtd/shefigures2021/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6103/IP_21_6103_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6103/IP_21_6103_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_948
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news?keywords=&countryCode=ALL&themeId=57&tObjectiveId=ALL
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/2022-allocation
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6129/IP_21_61
29_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία 
Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 θα διοργανωθεί ημερίδα ενημέρωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Προσκλήσεις υποβολής έργων 
________________________________________________________________________________ 

55. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: βγαίνουμε από την κρίση πιο δυνατοί, για 
μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τον κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2022. Η φθινοπωρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
περιλαμβάνει την Ετήσια Επισκόπηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα 
σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων (ΣΔΠ) της ζώνης του ευρώ για το 2022, συστάσεις 
πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ και την πρόταση της Επιτροπής για κοινή έκθεση για την 
απασχόληση. 
Η δέσμη μέτρων βασίζεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2021, στις οποίες 
επισημαίνεται ότι η ευρωπαϊκή οικονομία μεταβαίνει από την ανάκαμψη στην επέκταση, 
αντιμετωπίζοντας όμως τώρα νέα προβλήματα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6105/IP_21_61
05_EL.pdf 
 
Περαιτέρω πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη φθινοπωρινή δέσμη 2022 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Ανακοίνωση σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022 
Ανακοίνωση σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2022 
Γνώμες σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2022 
Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ, 2022 
Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης για το 2022 
Ανακοίνωση για τη δημοσιονομική κατάσταση στη Ρουμανία 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας: Κύπρος 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας: Ιρλανδία 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας: Πορτογαλία 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας: Ισπανία 
Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας: Ελλάδα 
Πρόταση Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση 
Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2021 
Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
________________________________________________________________________________ 

56. Το Ντόρτμουντ είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2021 και η Vantaa 
αναγνωρίζεται ως ανερχόμενη καινοτόμος πόλη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6129/IP_21_6129_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6129/IP_21_6129_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/research-innovation/i3/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/20-09-2021-online-info-day-interregional-innovation-investment-i3-grants-coming-soon
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;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/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6105/IP_21_6105_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6105/IP_21_6105_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6107
https://ec.europa.eu/info/files/2022-european-semester-annual-sustainable-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-draft-budgetary-plans-overall-assessment_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2022_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-euro-area-recommendation_en
https://ec.europa.eu/info/files/2022-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/romania_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-cyprus-autumn-2021_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-ireland-autumn-2021_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-portugal-autumn-2021_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-autumn-2021_en
https://ec.europa.eu/info/publications/twelfth-enhanced-surveillance-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-proposal-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2105
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
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Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2021 

Στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας που πραγματοποιείται σήμερα 
και αύριο στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του έβδομου διαγωνισμού για την 
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας («iCapital»). Η πόλη του Ντόρτμουντ στη Γερμανία είναι η 
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2021 και η πόλη Vantaa της Φινλανδίας είναι η Ανερχόμενη 
Ευρωπαϊκή Πόλη Καινοτομίας. 

Μετά από εντατική διαδικασία αξιολόγησης, δύο υψηλού επιπέδου κριτικές επιτροπές 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων επέλεξαν τους νικητές και τους επιλαχόντες στις δύο κατηγορίες 
βραβείων. Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας» κατέλαβαν 
το Δουβλίνο στην Ιρλανδία και η Μάλαγα στην Ισπανία. Το Βίλνιους στη Λιθουανία κατέλαβε την 
τρίτη θέση. Το Cascais στην Πορτογαλία και το Trondheim στη Νορβηγία βρίσκονται αντίστοιχα 
στη δεύτερη και τρίτη θέση στην κατηγορία «Ανερχόμενη Ευρωπαϊκή Πόλη Καινοτομίας». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6224/IP_21_62
24_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση αντικτύπου του ΕΣΚ και βασικά επιτεύγματα 
Βραβεία για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 
Αποστολή της ΕΕ: Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις 
________________________________________________________________________________ 

57. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2,27 δισ. 
ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας 

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό 
καθεστώς ύψους 2,27 δισ. ευρώ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και για την υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Το μέτρο θα βοηθήσει 
την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς 
αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού, και θα συμβάλει στον νέο ευρωπαϊκό στόχο για 
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6261/IP_21_62
61_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

58. Ανακήρυξη των νικητριών του βραβείου της ΕΕ για γυναίκες δημιουργούς καινοτομίας για 
το 2021 

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-summit_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6224/IP_21_6224_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6224/IP_21_6224_EL.pdf
https://eic.ec.europa.eu/news/eic-impact-report-2021-11-24_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6261/IP_21_6261_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6261/IP_21_6261_EL.pdf
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Στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα ονόματα των νικητριών του φετινού βραβείου 
της ΕΕ για γυναίκες δημιουργούς καινοτομίας. Το βραβείο απονέμεται στις πιο ταλαντούχες 
γυναίκες επιχειρηματίες από ολόκληρη την ΕΕ και από χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», οι οποίες έχουν ιδρύσει επιτυχημένες εταιρείες και έχουν εισαγάγει 
καινοτομίες στην αγορά. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τελεί υπό τη 
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις 
ΜΜΕ (EISMEA). 

Οι νικήτριες, τις οποίες επέλεξε κριτική επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, είναι οι εξής: 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6225/IP_21_62
25_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Έκθεση αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) και βασικά επιτεύγματα 
Βραβείο της ΕΕ για γυναίκες δημιουργούς καινοτομίας 
Women's TechEU 
Ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία 
________________________________________________________________________________ 

59. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις που αφορούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις που αφορούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (στο εξής: 
ανακοίνωση ΣΕΚΕΕ). Η αναθεωρημένη ανακοίνωση ΣΕΚΕΕ θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 
2022. Καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων η Επιτροπή αξιολογεί τη στήριξη που παρέχουν τα 
κράτη μέλη σε διασυνοριακά ΣΕΚΕΕ τα οποία αντιμετωπίζουν ανεπάρκειες της αγοράς και 
καθιστούν δυνατή την επίτευξη ρηξικέλευθων καινοτομιών σε τομείς και τεχνολογίες καίριας 
σημασίας, καθώς και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, με θετικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6245/IP_21_62
45_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

60. Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, δηλαδή τον 
κατάλογο των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή 
περιορισμούς λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας. Η εξασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας πτήσεων για τους Ευρωπαίους 

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-summit_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6225/IP_21_6225_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6225/IP_21_6225_EL.pdf
https://eic.ec.europa.eu/news/eic-impact-report-2021-11-24_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/451653c4-47cc-45a3-ac0e-04ece019e38c_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/451653c4-47cc-45a3-ac0e-04ece019e38c_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6245/IP_21_6245_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6245/IP_21_6245_EL.pdf
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και τις Ευρωπαίες και όλους τους άλλους επιβάτες που ταξιδεύουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εντός αυτής βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της Επιτροπής για την ασφάλεια της 
αεροπορίας. 

Με την επικαιροποίηση, όλες οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στη Μολδαβία 
διαγράφηκαν από τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, έπειτα από βελτιώσεις στην 
ασφάλεια της αεροπορίας στη χώρα. Ωστόσο, ένας ρωσικός αερομεταφορέας προστέθηκε στον 
κατάλογο, λόγω ανησυχιών σχετικά με την ικανότητά του να συμμορφώνεται με τα διεθνή 
πρότυπα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6268/IP_21_62
68_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ 
Κατάλογος αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις εντός της ΕΕ  
Έργα τεχνικής συνεργασίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της 
Αεροπορίας 
________________________________________________________________________________ 

61. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

Τι είναι ο κατάλογος ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ; 
Ο κατάλογος ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ απαριθμεί τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών που δεν 
πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Οι αερομεταφορείς που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις από και προς την ΕΕ και εντός αυτής. Μπορούν 
επίσης να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αερομεταφορείς που δεν εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ, 
για να προειδοποιηθεί το κοινό που ταξιδεύει εκτός της ΕΕ σχετικά με ανησυχίες για την 
ασφάλεια. Αν οι αρχές ασφάλειας τρίτης χώρας δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις διεθνείς 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την εποπτεία της ασφάλειας, τότε είναι δυνατό να 
συμπεριληφθούν στον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων όλοι οι μεταφορείς της εν λόγω χώρας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_6269/QAN
DA_21_6269_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ 
Κατάλογος αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις εντός της ΕΕ  
Έργα τεχνικής συνεργασίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της 
Αεροπορίας 
________________________________________________________________________________ 

62. Πρόγραμμα LIFE: Περισσότερα από 290 εκατ. ευρώ ενωσιακής χρηματοδότησης για έργα 
που αφορούν τη φύση, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6268/IP_21_6268_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6268/IP_21_6268_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_6269
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en
https://www.easa.europa.eu/domains/international-cooperation/technical-cooperation-projects/
https://www.easa.europa.eu/domains/international-cooperation/technical-cooperation-projects/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_6269/QANDA_21_6269_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_6269/QANDA_21_6269_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6268
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en
https://www.easa.europa.eu/domains/international-cooperation/technical-cooperation-projects/
https://www.easa.europa.eu/domains/international-cooperation/technical-cooperation-projects/
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Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 290 εκατ. ευρώ για 132 νέα έργα στο 
πλαίσιο του προγράμματος LIFE που αφορούν το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Αυτή η 
χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 562 εκατ. ευρώ, με έργα σε 
όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Τα νέα έργα LIFE θα βοηθήσουν την Ευρώπη να γίνει μια κλιματικά 
ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, θέτουν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε πορεία ανάκαμψης 
έως το 2030, και συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ ύστερα από την πανδημία Covid-
19. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη έργων που επελέγησαν στο πλαίσιο της νέας περιόδου 
προγραμματισμού 2021–2027, κατά την οποία η χρηματοδότηση θα αυξηθεί κατά σχεδόν 60 %. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6178/IP_21_61
78_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Περιλήψεις των έργων 
Πρόγραμμα LIFE (στα αγγλικά) 
________________________________________________________________________________ 

63. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την τόνωση των 
κεφαλαιαγορών της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα των εταιρειών να 
αντλούν κεφάλαια σε ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλιστεί ότι στους Ευρωπαίους θα 
προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές συμφωνίες για τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις τους. 
Ένα έτος μετά το σχέδιο δράσης του 2020 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή υλοποιεί 
τις δεσμεύσεις της, προτείνοντας μέτρα για την τόνωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Αυτό 
θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση της COVID-19, καθώς και 
στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία 
καθορίζονται τα μέτρα που θα λάβει κατά το επόμενο έτος για την τόνωση της αγοράς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6251/IP_21_62
51_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Νομικές πράξεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ) 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ESAP) 
Ενημερωτικό δελτίο: Ενοποιημένο δελτίο 
________________________________________________________________________________ 

64. Ευρωπαϊκή δημοκρατία: η Επιτροπή θεσπίζει νέους νόμους για την πολιτική διαφήμιση, τα 
εκλογικά δικαιώματα και τη χρηματοδότηση των κομμάτων 

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6178/IP_21_6178_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6178/IP_21_6178_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6179
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6251/IP_21_6251_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6251/IP_21_6251_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6252
https://ec.europa.eu/info/publications/211125-capital-markets-union-package_en
https://ec.europa.eu/info/files/211125-capital-markets-union-package-eltifs-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/211125-capital-markets-union-package-esap-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/211125-capital-markets-union-package-consolidated-tape-factsheet_en
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Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής 
διαφήμισης, στο πλαίσιο μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας των 
εκλογών και του ανοικτού δημόσιου διαλόγου. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα απαιτούν κάθε 
πολιτική διαφήμιση να επισημαίνεται σαφώς ως τέτοια και να περιλαμβάνει πληροφορίες, όπως 
π.χ. το ποιος πληρώνει γι' αυτήν και πόσο. Οι τεχνικές πολιτικής στόχευσης και ενίσχυσης θα 
πρέπει να εξηγούνται δημοσίως με άνευ προηγουμένου λεπτομέρεια, και να απαγορεύονται 
όταν χρησιμοποιούν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη ρητή συναίνεση του 
προσώπου. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την επικαιροποίηση των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ, 
αφενός, σχετικά με τους λεγόμενους «μετακινούμενους πολίτες» της ΕΕ και το δικαίωμα ψήφου 
τους στις ευρωπαϊκές και τις δημοτικές εκλογές, και, αφετέρου, σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και ιδρύματα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6118/IP_21_61
18_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της 
ακεραιότητας των εκλογών 
Ενημερωτικό δελτίο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία: νέοι κανόνες διαφάνειας για την πολιτική 
διαφήμιση και στόχευση 
Ιστοσελίδα για τα εκλογικά δικαιώματα – όλοι οι νομικοί φάκελοι και τα παραρτήματα 
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία 
________________________________________________________________________________ 
 
65. Διαδικτυακή ημερίδα για τη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας στα ελληνικά 
 
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Μετάφραση και συμπεριληπτική 
γλώσσα στα ελληνικά», την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021. 
 
Στόχος της ημερίδας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Translating Europe Workshops είναι 
να δώσει ώθηση στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας στα ελληνικά 
και να προσφέρει εργαλεία και μεθόδους για τη χρήση της. 
 
Για το πρόγραμμα της ημερίδας και για εγγραφές μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
εκδήλωσης : https://dflti.ionio.gr/translating-europe/gr/ 
________________________________________________________________________________ 
 
66. Πρόσκληση στις πόλεις για συμμετοχή στην αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και 
έξυπνες πόλεις έως το 2030» 
 
Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6118/IP_21_6118_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6118/IP_21_6118_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6212
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6212
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6214
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6214
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2250
https://ec.europa.eu/info/translating-europe_en
https://dflti.ionio.gr/translating-europe/gr/
https://dflti.ionio.gr/translating-europe/gr/
https://dflti.ionio.gr/translating-europe/gr/
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πόλεις που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες 
πόλεις έως το 2030», μία από τις πέντε αποστολές που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Στόχος αυτής της αποστολής είναι να επιτευχθεί ο στόχος 
για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030, οι οποίες θα 
λειτουργήσουν ως κόμβοι πειραματισμού και καινοτομίας, με απώτερο στόχο όλες οι ευρωπαϊκές 
πόλεις να μπορέσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους έως το 2050.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6293/MEX_
21_6293_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και την ευρωπαϊκή αποστολή 
«100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030» είναι διαθέσιμες εδώ, στο 
ενημερωτικό υλικό για τις πόλεις, στις συχνές ερωτήσεις, καθώς και στο σχετικό ενημερωτικό 
δελτίο. 
________________________________________________________________________________ 

67. Κορονοϊός: η Επιτροπή προτείνει ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για τα ταξίδια από χώρες 
εκτός της ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους εμβολιασμένους ταξιδιώτες, με ισχυρές 
διασφαλίσεις 

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τα μη 
αναγκαία ταξίδια από χώρες εκτός της ΕΕ, ώστε να απλουστευθεί το πλαίσιο και να ληφθούν 
υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις. Θα δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμένους ταξιδιώτες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει συστηματικά να ανοίξουν εκ νέου σε όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια 
για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον 
ΠΟΥ, παράλληλα με το εκ νέου άνοιγμα σε όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια εγκεκριμένα από 
την ΕΕ, όπως συμβαίνει σήμερα. Ως ουσιαστική διασφάλιση, θα απαιτείται πάντοτε απόδειξη για 
τη διενέργεια τεστ PCR με αρνητικό αποτέλεσμα για όλους τους ταξιδιώτες που έχουν 
εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον ΠΟΥ το οποίο δεν έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και για τους ταξιδιώτες που έχουν αναρρώσει.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6185/IP_21_61
85_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση για την τροποποίηση της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τα ταξίδια από χώρες 
εκτός της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο — Ταξίδια και υγειονομικά μέτρα στην ΕΕ 
Ταξίδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

68. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί ο συντονισμός των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6293/MEX_21_6293_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6293/MEX_21_6293_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invites-cities-express-their-interest-become-part-european-mission-100-climate-neutral-and-smart-cities-2030-2021-nov-25_en
https://ec.europa.eu/info/news/mission-climate-neutral-and-smart-cities-info-kit-cities-now-available-2021-oct-29_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_eu-mission-climate-neutral-cities-faq.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-cities-mission-what-it-my-city-and-how-can-we-become-part-it_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-cities-mission-what-it-my-city-and-how-can-we-become-part-it_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-amending-council-recommendation-2020-912_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6185/IP_21_6185_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6185/IP_21_6185_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-amending-council-recommendation-2020-912_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6215
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την επικαιροποίηση των κανόνων σχετικά με τον 
συντονισμό της ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

Από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, το ποσοστό εμβολιασμού έχει αυξηθεί σημαντικά και το 
ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει τεθεί σε εφαρμογή με επιτυχία, με την έκδοση 
περισσότερων από 650 εκατομμυρίων πιστοποιητικών μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα, η 
επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ εξακολουθεί να εξελίσσεται, με ορισμένα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης 
αναμνηστικών δόσεων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6186/IP_21_61
86_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη νέα πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του 
Συμβουλίου με σκοπό τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη διασφάλιση του 
συντονισμού των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο COVID-19: Ταξιδιωτικά και υγειονομικά μέτρα στην ΕΕ 
ΠρότασηΣύστασης του Συμβουλίου για μια συντονισμένη προσέγγιση με σκοπό τη διευκόλυνση 
της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και την 
κατάργηση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 
Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: ένα παγκόσμιο πρότυπο με περισσότερα από 591 
εκατομμύρια πιστοποιητικά 
ReopenEU 
________________________________________________________________________________ 

69. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του Συμφώνου για την Έρευνα και την Καινοτομία στην 
Ευρώπη και της μελλοντικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2021 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σύσταση σχετικά με το «Σύμφωνο για την Έρευνα 
και την Καινοτομία στην Ευρώπη» (Σύμφωνο για την Ε&Κ), καθώς και τα συμπεράσματά του 
σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

Το Σύμφωνο για την Ε&Κ καθορίζει κοινές αξίες και αρχές για την έρευνα και την καινοτομία στην 
Ευρώπη, όπως η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και η ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών 
και γνώσεων. Περιγράφει επίσης 16 κοινούς τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη κοινής 
δράσης, οι οποίοι καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ανοικτής επιστήμης, την 
ταχύτερη ανταλλαγή γνώσεων και δεδομένων και την ενίσχυση της επιστημονικής υπεροχής και 
αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών και 
όλων των Ευρωπαίων πολιτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6186/IP_21_6186_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6186/IP_21_6186_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6215
https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5267
https://reopen.europa.eu/el/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14136-2021-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14136-2021-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14126-2021-INIT/el/pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6270/IP_21_62
70_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύμφωνο για την Έρευνα και την Καινοτομία 
Ενημερωτικό δελτίο - Σύμφωνο για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ευρώπη 
Θεματολόγιο πολιτικής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας 
________________________________________________________________________________ 

70. Η ΕΕ αντικαθιστά τον μηχανισμό χορήγησης αδειών εξαγωγής εμβολίων κατά της νόσου 
COVID-19 με νέο εργαλείο παρακολούθησης 

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2021 

Η ΕΕ δεν θα παρατείνει τη λειτουργία του μηχανισμού διαφάνειας και χορήγησης αδειών 
εξαγωγής εμβολίων κατά της COVID-19, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι 
από την 1η Ιανουαρίου 2022 οι παραγωγοί εμβολίων δεν θα χρειάζεται πλέον να ζητούν άδεια 
για την εξαγωγή εμβολίων εκτός της ΕΕ. Η διαφάνεια των εξαγωγών θα εξακολουθήσει να 
διασφαλίζεται μέσω ενός νέου μηχανισμού παρακολούθησης που θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έγκαιρα, ειδικά για κάθε εταιρεία στοιχεία για τις εξαγωγές εμβολίων. Η Επιτροπή θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, προκειμένου να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα, εάν χρειαστεί. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6283/IP_21_62
83_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 
 
71. Γεωργία: Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ καταγράφει σταθερή αύξηση 
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2021 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, το εμπόριο αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά και οι εξαγωγές καταγράφουν αύξηση 7 % σε 
σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2020. 
Η συνολική αξία του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ (εξαγωγές συν εισαγωγές) για 
το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2021 ανήλθε σε 210,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,1 % σε 
σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7 % και διαμορφώθηκαν στα 
127,5 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,3 %, αγγίζοντας τα 85 δισ. ευρώ, με 
αποτέλεσμα ο αγροδιατροφικός τομέας να καταγράψει συνολικό εμπορικό πλεόνασμα ύψους 44 
δισ. ευρώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6374/MEX_
21_6374_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6270/IP_21_6270_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6270/IP_21_6270_EL.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14136-2021-INIT/el/pdf
https://ec.europa.eu/info/files/pact-research-and-innovation-europe-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-research-area-policy-agenda-2022-2024_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6283/IP_21_6283_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6283/IP_21_6283_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2071&qid=1637924921005
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_aug2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6374/MEX_21_6374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6374/MEX_21_6374_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/info/news/steady-
increase-eu-agri-food-trade-first-eight-months-2021-2021-nov-26_en 

ενώ πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ είναι διαθέσιμες 
εδώ : https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en 

________________________________________________________________________________ 
 
72. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2021 
 
«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τις ειδήσεις για τη νέα, εξαιρετικά μεταλλαγμένη 
παραλλαγή του κορονοϊού. 
Γνωρίζουμε ότι οι μεταλλάξεις μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση και στη διασπορά ακόμη 
πιο ανησυχητικών παραλλαγών του ιού που θα μπορούσαν να διαδοθούν σε παγκόσμιο επίπεδο 
εντός λίγων μηνών. 
Τώρα αυτό που προέχει είναι όλοι μας στην Ευρώπη να δράσουμε πολύ γρήγορα, αποφασιστικά 
και με ενότητα. 
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν το “φρένο έκτακτης 
ανάγκης” για τα ταξίδια από τις χώρες του νότιου τμήματος της Αφρικής και από άλλες χώρες που 
επηρεάζονται, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νέας παραλλαγής. 
Κάθε αεροπορικό ταξίδι προς τις χώρες αυτές θα πρέπει να ανασταλεί μέχρι να κατανοήσουμε 
καλά τον κίνδυνο που θέτει η νέα αυτή παραλλαγή. 
Οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από την περιοχή αυτή θα πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες 
καραντίνας. 
 
Διαβάστε τη δήλωση εδώ εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6377 
και παρακολουθήστε τη δήλωση της Προέδρου εδώ : 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-214803 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην ειδική σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης 
Υγείας του ΠΟΥ 
 
Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφώνησε ομιλία στην Παγκόσμια 
Συνέλευση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η οποία πραγματοποιεί τη δεύτερη 
ειδική σύνοδό της από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου.  
 
Η Πρόεδρος χαιρέτισε την απόφαση της Συνέλευσης να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένα 
διεθνές μέσο για την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε πανδημίες. 
Μετά την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν επαίνεσε την ηγεσία 
του Προέδρου της Νότιας Αφρικής κ. Cyril Ramaphosa, υπογραμμίζοντας ότι οι αναλύσεις που 
διεξήγαγε και η διαφάνεια την οποία επέδειξε η Νότια Αφρική ως προς τη νέα παραλλαγή 
επέτρεψαν την ταχεία παγκόσμια αντίδραση, ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Επαίνεσε επίσης 
τη Νότια Αφρική ως παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας σε περιόδους διασυνοριακών απειλών 
κατά της υγείας.  

https://ec.europa.eu/info/news/steady-increase-eu-agri-food-trade-first-eight-months-2021-2021-nov-26_en
https://ec.europa.eu/info/news/steady-increase-eu-agri-food-trade-first-eight-months-2021-2021-nov-26_en
https://ec.europa.eu/info/news/steady-increase-eu-agri-food-trade-first-eight-months-2021-2021-nov-26_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6377
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6377
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-214803
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-214803
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_
21_6430_EN.pdf 
 
Η πλήρης ομιλία είναι διαθέσιμη εδώ :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_6423/SPE
ECH_21_6423_EN.pdf 
ενώ μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε εδώ : 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-214854 
________________________________________________________________________________ 
 
74. Η Επιτροπή εγκαινιάζει τους «πίνακες ανθεκτικότητας», ένα νέο ψηφιακό εργαλείο μέσω 
του οποίου οι χώρες της ΕΕ θα παρακολουθούν την ανθεκτικότητά τους 
Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει έναν διαδραστικό ιστότοπο για πλοήγηση στους πίνακες ανθεκτικότητας, 
οι οποίοι είναι σύνολα δεικτών και πληροφοριών σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρατών 
μελών και τρίτων χωρών. Η Επιτροπή είχε προαναγγείλει τους πίνακες ανθεκτικότητας στην 
Έκθεση στρατηγικών προβλέψεων 2020, η οποία εστίαζε στην ανθεκτικότητα ως νέο γνώμονα 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Οι πίνακες, οι οποίοι εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
και ενδιαφερόμενους φορείς, βοηθούν τις χώρες, και την ΕΕ στο σύνολό της, να εντοπίσουν τις 
ικανότητες και τα τρωτά σημεία τους, καθώς πραγματοποιούν κοινωνικοοικονομικές μεταβάσεις 
και παράλληλα αντιμετωπίζουν προκλήσεις και ενδεχόμενους κλυδωνισμούς.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_
21_6430_EN.pdf 
 
Διαβάστε το σχετικό δελτίο Τύπου του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής εδώ :  
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-digital-tool-helps-eu-countries-monitor-their-resilience 
________________________________________________________________________________ 

75. CulturEU: Η Επιτροπή επιταχύνει τη στήριξη προς τον πολιτιστικό τομέα μέσω διαδικτυακού 
οδηγού για τη χρηματοδότηση της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  29 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δρομολόγησε έναν νέο διαδραστικό οδηγό που χαρτογραφεί όλες τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. 
Στην πλατφόρμα ενιαίας εξυπηρέτησης CulturEU για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ 
παρουσιάζονται συνολικά 75 ευκαιρίες χρηματοδότησης από 21 διαφορετικά προγράμματα της 
ΕΕ, μεταξύ αυτών τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη», τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το πρόγραμμα InvestEU. Κάθε ευρωπαϊκή πολιτιστική οντότητα θα μπορεί, με λίγα 
μόνο κλικ, να μάθει χάρη στο διαδραστικό διαδικτυακό αυτό εργαλείο ποια είναι η 
καταλληλότερη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_21_6430_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_21_6430_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_6423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_6423/SPEECH_21_6423_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_6423/SPEECH_21_6423_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-214854
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-214854
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report/resilience-dashboards_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_21_6430_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_21_6430_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-digital-tool-helps-eu-countries-monitor-their-resilience
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-digital-tool-helps-eu-countries-monitor-their-resilience
https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/
https://europa.eu/investeu/home_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6292/IP_21_62
92_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Οδηγός χρηματοδότησης CulturEU 
Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 
Πλατφόρμα «Creatives Unite» 
________________________________________________________________________________ 
 
76. Η Επιτροπή διοργανώνει δεύτερη εκδήλωση αντιστοίχισης για την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης και της παραγωγής φαρμάκων για τη νόσο COVID-19 
 
Βρυξέλλες,  29 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή διοργανώνει πανευρωπαϊκή εκδήλωση αντιστοίχισης για την επιτάχυνση και την 
αναβάθμιση της ανάπτυξης και της παραγωγής φαρμάκων κατά της νόσου COVID-19 στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο των δράσεων της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα 
κατά της COVID-19.  
 
Μετά από την πρώτη εκδήλωση αντιστοίχισης για τα φάρμακα κατά της COVID-19 τον Ιούλιο του 
2021 και μια προηγούμενη εκδήλωση αντιστοίχισης για τα εμβόλια κατά της COVID-19 τον 
Μάρτιο του 2021, η εκδήλωση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των εταιρειών της 
ΕΕ σε αξιακές αλυσίδες για φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά του κορονοϊού και στην επιτάχυνση 
της σύνδεσης μεταξύ των συμμετεχόντων. Επίσης, διευρύνεται το πεδίο ενδιαφέροντος: πέρα 
από τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται ειδικά για τη θεραπεία της νόσου 
COVID-19, θα συμπεριληφθούν και όσα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων 
της, καθώς και η παραγωγή αναλώσιμων υλικών, όπως σύριγγες, και συστατικών που 
απαιτούνται για την παρασκευή των εν λόγω φαρμάκων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_
21_6430_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://second-matchmaking-covid19-therapeutics.b2match.io/home 
________________________________________________________________________________ 
 
77. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την απόκτηση του κοινού ελέγχου της Gastrade από 
τους ΔΕΣΦΑ, κα Κοπελούζου, ΔΕΠΑ Εμπορίας, GasLog και BTG 
 
Βρυξέλλες,  29 Νοεμβρίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση 
του κοινού ελέγχου της Gastrade από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. 
(«ΔΕΣΦΑ»), την κα Ασημίνα-Ελένη Κοπελούζου, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για όλη την Ελλάδα, την 
GasLog Κύπρου και την Bulgartransgaz EAD («BTG») της Βουλγαρίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6292/IP_21_6292_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6292/IP_21_6292_EL.pdf
https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2587
https://creativesunite.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_3663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_3663
https://ec.europa.eu/newsroom/growth/items/707163/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_21_6430_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_21_6430_EN.pdf
https://second-matchmaking-covid19-therapeutics.b2match.io/home
https://second-matchmaking-covid19-therapeutics.b2match.io/home
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_
21_6430_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον 
ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10139. 
________________________________________________________________________________ 
 
78. Εκπαίδευση: Προϋπολογισμός ρεκόρ ύψους 272 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των συμμαχιών 
μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 
 
Βρυξέλλες,  30 Νοεμβρίου 2021 
 
Η Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ για τη συνέχιση της 
υλοποίησης της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 
272 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ του 2022 για τα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια έχει προθεσμία ως τις 22 Μαρτίου 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6463/MEX_
21_6463_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
79. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για αναβάθμιση του ρόλου 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
 
Βρυξέλλες,  30 Νοεμβρίου 2021 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για την αναβάθμιση του 
ρόλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Η αναθεωρημένη εντολή 
του ECDC θα επιτρέψει στον οργανισμό να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στη στήριξη της ΕΕ και των 
κρατών μελών της για την πρόληψη και τον έλεγχο των απειλών μεταδοτικών νόσων και τη 
βελτίωση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση μελλοντικών υγειονομικών 
προκλήσεων. 
  
Η σχετική δήλωση του Αντιπροέδρου για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. 
Μαργαρίτη Σχοινά, και της Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλας 
Κυριακίδου είναι διαθέσιμη εδώ (αγγλικά). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6435/IP_21_64
35_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

80. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για ένα ισχυρότερο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 

Βρυξέλλες,  30 Νοεμβρίου 2021 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση 
του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Η αναθεωρημένη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_21_6430_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6430/MEX_21_6430_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6463/MEX_21_6463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6463/MEX_21_6463_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_6435
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6435/IP_21_6435_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6435/IP_21_6435_EN.pdf
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εντολή του ECDC θα επιτρέψει στον οργανισμό να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη στήριξη της ΕΕ 
και των κρατών μελών της για την πρόληψη και τον έλεγχο των απειλών μεταδοτικών νόσων και 
για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων 
στον τομέα της υγείας. 
Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την 
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, και η επίτροπος Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, έκαναν την ακόλουθη δήλωση: 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6435/IP_21_64
35_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
Ενημερωτικό δελτίο για τους οργανισμούς της ΕΕ 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 

81. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την προώθηση της κοινοχρησίας 
δεδομένων και την υποστήριξη ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων 

Βρυξέλλες,  30 Νοεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πράξη για τη 
διακυβέρνηση δεδομένων. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγοντας 
τον δρόμο για την τελική έγκριση του νομικού κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6428/IP_21_64
28_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Στρατηγική για τα δεδομένα της 19ης Φεβρουαρίου 2020 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6435/IP_21_6435_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6435/IP_21_6435_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0726&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2079
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6428/IP_21_6428_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6428/IP_21_6428_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2102
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2103
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/data-governance-act
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_el
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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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