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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Εκσυγχρονισμός της δικαστικής συνεργασίας: η Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω 
ψηφιοποίηση των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης της ΕΕ. 
 

2. Παγκόσμια πύλη: έως 300 δισ. ευρώ για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ενίσχυση των βιώσιμων δεσμών σε ολόκληρο τον κόσμο. 
 

3. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις της για ενίσχυση του εμβολιασμού, ταχεία 
διάθεση αναμνηστικών δόσεων, επαγρύπνηση και ταχεία αντίδραση στην παραλλαγή 
Όμικρον. 
 

4. Άσυλο και επιστροφή: Η Επιτροπή προτείνει προσωρινά νομικά και πρακτικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη 
Λευκορωσία. 
 

5. NextGenerationEU: Νέοι κανόνες για διαφανή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις 
μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για την ανάκαμψη και τις κοινωνικές δαπάνες. 
 

6. Άσυλο και επιστροφή: Η Επιτροπή προτείνει προσωρινά νομικά και πρακτικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη 
Λευκορωσία. 
 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την «Παγκόσμια Πύλη». 
 

8. Έλλειμμα ΦΠΑ: αν και το έλλειμμα συνεχίζει να μειώνεται, οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν 
έσοδα 134 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ το 2019. 
 

9. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της ΕΕ στήριξαν τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της 
κρίσης του κορονοϊού με 29 δισ. ευρώ το 2020. 
 

10. Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να ενισχύσουν την ενιαία αγορά της ΕΕ για τα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα. 
 

11. Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

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/


12  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021  -  2 
 

12. Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με την έκθεση του 2022 για το 
κράτος δικαίου. 
 

13. Η ΕΕ και τα μέλη του ΠΟΕ συνάπτουν σημαντική συμφωνία για την απλούστευση του 
εμπορίου υπηρεσιών. 
 

14. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: H Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS 
για το 2021. 
 

15. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένη ανακοίνωση για τη 
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων. 
 

16. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου. 
 

17. Ευρωβαρόμετρο: οι Ευρωπαίες και οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τις ψηφιακές αρχές. 
 

18. Κορονοϊός: Η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη με τη μεταφορά ασθενών και ιατρικών ομάδων. 
 

19. Διάστημα: η εκτόξευση δύο ακόμη δορυφόρων Galileo εδραιώνει την ισχυρή θέση 
Ευρώπης στις υπηρεσίες παγκόσμιας πλοήγησης. 
 

20. Νομοθετική πράξη για τα δεδομένα: Επιχειρήσεις και πολίτες υπέρ μιας δίκαιης 
οικονομίας δεδομένων. 
 

21. Δηλώσεις του Επιτρόπου Τζεντιλόνι στη συνέντευξη Τύπου του Eurogroup. 
 

22. Η Επιτροπή γιορτάζει τη μετάβαση 10.000 επιχειρηματιών στο εξωτερικό για την απόκτηση 
επαγγελματικής πείρας. 
 

23. Οι νέοι κανόνες για τους συντελεστές ΦΠΑ προσφέρουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη 
ευελιξία, ενώ παράλληλα στηρίζουν τις προτεραιότητες της ΕΕ για την πράσινη, την 
ψηφιακή τεχνολογία και τη δημόσια υγεία. 
 

24. Η ΕΕ δεσμεύεται να διαθέσει 2,5 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση του υποσιτισμού, από 
κοινού με τις χώρες εταίρους. 
 

25. Γεωργία: Τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική. 
 

26. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. 
 

27. Διαχείριση κρίσεων: Εγκαινιάζεται το Δίκτυο Γνώσεων της ΕΕ για την Πολιτική Προστασία. 
 

28. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση όλων λογισμικό ώστε να επωφεληθούν επιχειρήσεις, φορείς 
καινοτομίας και τομείς δημόσιου συμφέροντος. 
 

29. Η ΕΕ ενισχύει την προστασία έναντι του οικονομικού εξαναγκασμού. 
 

30. Κώδικας αστυνομικής συνεργασίας: Ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής 
συνεργασίας για ενισχυμένη ασφάλεια. 
 

31. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της MetLife 
Greece και της MetLife Poland από την NN. 
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32. Νέο, εύχρηστο εργαλείο που βασίζεται στα δεδομένα στηρίζει την απανθρακοποίηση στην 
ΕΕ. 
 

33. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν παρατηρήσεις 
για το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά 
τις συνθήκες εργασίας των μόνων (σόλο) αυτοαπασχολούμενων ατόμων. 
 

34. Προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ατόμων που 
εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας. 
 

35. Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την τόνωση της κοινωνικής οικονομίας και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 
 

36. Η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του καταλόγου των «εγκλημάτων της ΕΕ» ώστε να 
περιλαμβάνει τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους. 
 

37. Η Επιτροπή χαιρετίζει συμφωνία που διασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες της ΕΕ μπορούν να 
συνεχίσουν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή. 
 

38. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Περιαγωγή. 
 

39. Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς διοργανώνει συνάντηση υψηλού επιπέδου με Ευρωπαίους 
θρησκευτικούς ηγέτες. 
 

40. Βιοποικιλότητα: Επιπλέον τρία δισ. δέντρα ως το 2030 — εγκαινιάζεται το εργαλείο 
MapMyTree. 
 

41. Εκπαίδευση και κατάρτιση: η ευεξία είναι το κλειδί της επιτυχίας. 
 

42. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε 
πλατφόρμα. 
 

43. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της διά βίου μάθησης και της 
απασχολησιμότητας. 
 

44. Δρομολόγηση ενός νέου ευρωπαϊκού διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης για τις 
ψηφιακές δεξιότητες. 
 

45. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 3,6 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη των λιμενικών αρχών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. 
 

46. Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση νέων κανόνων για 
τη βελτίωση της πρόσβασης σε καινοτόμες τεχνολογίες. 
 

47. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει μακροπρόθεσμα 
ομόλογα ύψους 50 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο του 2022 για τη χρηματοδότηση του σχεδίου 
ανάκαμψης. 
 

48. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης δύο νέων Ευρωπαϊκών 
Πρωτοβουλιών Πολιτών. 
 

49. Σένγκεν: Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χώρου χωρίς ελέγχους στα 
εσωτερικά σύνορα. 
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50. Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση 
του καρκίνου: η επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της 
παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα. 
 

51. Η Ευρώπη στον κόσμο: Η ΕΕ δρομολογεί παγκόσμιο πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 
 

52. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη επιχειρήσεων στους δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – 
Αιδηψού στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. 
 

53. Η Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων κατά 
της εμπορίας ανθρώπων. 
 

54. Νέες προτάσεις στον τομέα των μεταφορών αποσκοπούν σε αποδοτικότερες και πιο 
βιώσιμες μετακινήσεις. 
 

55. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική στήριξη για την κατασκευή του 
τμήματος Πάτρας-Πύργου της Ολυμπίας Οδού. 
 

56. Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: η νέα στρατηγική της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο 
για σύγχρονη και εξορθολογισμένη αναφορά εποπτικών δεδομένων. 
 

57. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τον πίνακα αποτελεσμάτων για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. 
 

58. Συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — Η Επιτροπή 
προτείνει την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. 
 

59. Η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει την προώθηση βιώσιμων αγροδιατροφικών προϊόντων το 
2022. 
 

60. Καταπόνηση των υδάτινων πόρων και ξηρασία: Η έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι 
σημειώνεται πρόοδος ως προς τη διαχείριση των υδάτων, αλλά με αργούς ρυθμούς. 
 

61. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: η δεύτερη ομάδα πολιτών διατυπώνει τις συστάσεις 
της. 
 

62. Η ΕΕ προωθεί πρωτοβουλίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το εμπόριο και το 
περιβάλλον. 
 

63. Η ΕΕ εξακολουθεί, το 2022, να στηρίζει σθεναρά την προώθηση βιώσιμων γεωργικών 
προϊόντων διατροφής. 
 

64. Πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα: Η Επιτροπή εγκρίνει το 
πρόγραμμα δράσης για το 2021. 
 

65. Erasmus+: Επιτυχημένη χρονιά το 2020 παρά τους περιορισμούς. 
 

66. Η Επιτροπή θα επενδύσει άνω του 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» για καινοτόμο και ασφαλή συνδεσιμότητα. 
 

67. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφωνούν επί των προτεραιοτήτων του 2022 για μια 
ανθεκτική και αναζωογονημένη ΕΕ. 
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68. Η Επιτροπή θα επενδύσει 673 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση αποστολών της ΕΕ στους 
τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος. 
 

69. Προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει 
την πολιτική συμφωνία σχετικά με την τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας για τους 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. 
 

70. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ανακαίνισης και 
της απαλλαγής των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
 

71. Η Επιτροπή εκδίδει σύσταση για να βοηθήσει τις εταιρείες να υπολογίζουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και να κατασκευάζουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον 
προϊόντα. 
 

72. Ο πίνακας επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α το 2021 παραμένει 
εύρωστος στους τομείς των ΤΠΕ, της υγείας και του περιβάλλοντος. 
 

73. Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: η Επιτροπή τηρεί την υπόσχεσή της να διασφαλίσει τον 
αδιάλειπτο εφοδιασμό της Βόρειας Ιρλανδίας (καθώς και της Κύπρου, της Ιρλανδίας και 
της Μάλτας) με φάρμακα. 
 

74. Διεθνής Ημέρα Μεταναστών: Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου. 
 

75. Έναρξη εφαρμογής νέων κανόνων στην ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος. 
 

76. Υπερπόντιες χώρες και εδάφη: Ενίσχυση της συνεργασίας για πράσινη ευημερία και 
βελτίωση της μάθησης και των δεξιοτήτων. 
 

77. Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς 2021: Τα κράτη μέλη οδεύουν προς καλύτερη 
εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη. 
 

78. Σταδιακή εφαρμογή του κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα. 
 

79. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και πέμπτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά 
της COVID-19. 
 

80. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό μέτρο για τη στήριξη της κατασκευής 
και της λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω 
άντλησης στην Αμφιλοχία. 
 

81. Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές: δρομολόγηση του αγροτικού συμφώνου. 
 

82. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Μια ενδυναμωμένη Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) για την αντιμετώπιση μελλοντικών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. 
 

83. Η Ευρώπη στον κόσμο: η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τομείς προτεραιότητας για τη 
συνεργασία με χώρες και περιφέρειες εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο. 
 

84. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας. 
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85. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει δεσμευτική περίοδο αποδοχής 
διάρκειας εννέα μηνών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. 
 

86. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει καθεστώς ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά της Ελλάδας. 
 

87. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τέχνης και της 
ψυχαγωγίας και οι οποίες πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. 
 

88. Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την εκπαίδευση των προσφύγων και την αντιμετώπιση 
μεταναστευτικών προκλήσεων στην Τουρκία με επιπλέον 560 εκατ. ευρώ. 
 

89. Re-Open EU: όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια και την υγεία σε μία πλατφόρμα. 
 

90. Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: Η Επιτροπή ξεκινά τις 
διαβουλεύσεις με πρόσκληση για υποβολή στοιχείων. 
 

91. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις για την προτεινόμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά 
με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. 
 

92. Δίκαιη φορολόγηση: η Επιτροπή προτείνει την ταχεία μεταφορά της διεθνούς συμφωνίας 
για ελάχιστη φορολόγηση των πολυεθνικών. 
 

93. Δίκαιη φορολογία: η Επιτροπή προτείνει να τεθεί τέλος στην κατάχρηση εικονικών 
οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς εντός της ΕΕ. 
 

94. Η Επιτροπή προτείνει την επόμενη γενιά ιδίων πόρων της ΕΕ. 
 

95. Η Επόμενη γενιά ιδίων πόρων της ΕΕ: Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

96. Κοινό Κέντρο Ερευνών: Νέο τεστ PCR ανιχνεύει την παραλλαγή Όμικρον. 
 

97. Πολιτική θεωρήσεων: Απολογισμός της προόδου προς την πλήρη αμοιβαιότητα των 
θεωρήσεων με τις ΗΠΑ. 
 

98. Διαχείριση των συνόρων: Η Επιτροπή εγκρίνει υποδείγματα συμφωνιών συνεργασίας 
μεταξύ του Frontex και τρίτων χωρών. 
 

99. Ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις νομικές πτυχές της διασυνοριακής προστασίας 
των ευάλωτων ενηλίκων. 
 

100. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Wind Hellas από τον όμιλο United 
Group. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Εκσυγχρονισμός της δικαστικής συνεργασίας: η Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω 
ψηφιοποίηση των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε διάφορες πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση των συστημάτων 
απονομής δικαιοσύνης της ΕΕ, καθιστώντας τα πιο προσβάσιμα και αποτελεσματικά. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice_en
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Πρωταρχικός στόχος των μέτρων είναι να αναδειχτούν οι ψηφιακοί δίαυλοι επικοινωνίας σε 
βασικό δίαυλο για τις διασυνοριακές δικαστικές υποθέσεις, θέτοντας έτσι σε εφαρμογή μία από 
τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην περσινή ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της 
δικαιοσύνης.  
Στην εσωτερική αγορά της ΕΕ υπάρχουν σήμερα πολλές ένδικες διαφορές μεταξύ πολιτών και 
επιχειρήσεων από χώρα σε χώρα. Επίσης, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του 
διασυνοριακού εγκλήματος, τα διάφορα κράτη μέλη και τα δικαστικά συστήματα πρέπει να 
συνεργάζονται στενά. Οι ανακριτικές αρχές και τα δικαστήρια των διαφόρων κρατών μελών 
πρέπει να συνεργάζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται κατά τη διερεύνηση και τη δίωξη 
εγκλημάτων, καθώς και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία με ασφάλεια 
και ταχύτητα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6387/IP_21_63
87_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Προτάσεις για την ψηφιοποίηση της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις 
Προτάσεις για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων μορφών σοβαρού 
διασυνοριακού εγκλήματος 
Πρόταση σχετικά με τη δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη της 
λειτουργίας των κοινών ομάδων έρευνας 
Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης 
________________________________________________________________________________ 

2. Παγκόσμια πύλη: έως 300 δισ. ευρώ για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ενίσχυση των βιώσιμων δεσμών σε ολόκληρο τον κόσμο 

Βρυξέλλες,  1 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας δρομολόγησαν την παγκόσμια πύλη, τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την προώθηση έξυπνων, καθαρών και ασφαλών δεσμών στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, 
της ενέργειας και των μεταφορών και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και 
έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η στρατηγική προάγει βιώσιμες και αξιόπιστες συνδέσεις στην 
υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη, με στόχο την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών 
παγκόσμιων προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος έως 
τη βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των 
παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Η παγκόσμια πύλη έχει στόχο να κινητοποιήσει έως και 300 
δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027, προκειμένου να 
στηρίξει τη διαρκή ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
εταίρων μας και τα συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6433/IP_21_64
33_EL.pdf 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM:2020:710:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM:2020:710:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6387/IP_21_6387_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6387/IP_21_6387_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6388
https://ec.europa.eu/info/publications/digitalisation-cross-border-judicial-cooperation_el
https://ec.europa.eu/info/publications/digitalisation-cross-border-judicial-cooperation_el
https://ec.europa.eu/info/publications/digital-information-exchange-terrorism-cases_en
https://ec.europa.eu/info/publications/digital-information-exchange-terrorism-cases_en
https://ec.europa.eu/info/publications/joint-investigation-teams-jits-collaboration-platform_en
https://ec.europa.eu/info/publications/joint-investigation-teams-jits-collaboration-platform_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6433/IP_21_6433_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6433/IP_21_6433_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες: 
Κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου σχετικά με την 
παγκόσμια πύλη 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την παγκόσμια πύλη 
Ενημερωτικό δελτίο για την παγκόσμια πύλη 
Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης 
Ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 

3. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις της για ενίσχυση του εμβολιασμού, ταχεία 
διάθεση αναμνηστικών δόσεων, επαγρύπνηση και ταχεία αντίδραση στην παραλλαγή Όμικρον 

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2021 
 
Η Επιτροπή προτείνει μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων από την αναζωπύρωση της νόσου COVID-19 σε πολλά κράτη μέλη 
το φθινόπωρο. 
Τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία και ασκείται εκ νέου πίεση στα νοσοκομεία, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και αποφασιστική δράση. Η νέα δυνητική απειλή από την παραλλαγή Όμικρον 
εντείνει αυτές τις ανησυχίες και υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της πανδημίας για 
την πρόοδο προς τη μακροπρόθεσμη υγειονομική ασφάλεια, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6473/IP_21_64
73_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Άσυλο και επιστροφή: Η Επιτροπή προτείνει προσωρινά νομικά και πρακτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη 
Λευκορωσία 
 
Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2021 
 
Η Επιτροπή πρότεινε μια σειρά προσωρινών μέτρων για το άσυλο και την επιστροφή, με σκοπό 
να βοηθήσει τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία να αντιμετωπίσουν την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία. Τα μέτρα θα επιτρέψουν στα 
εν λόγω κράτη μέλη να θεσπίσουν ταχείες και ομαλές διαδικασίες για τη διαχείριση της 
κατάστασης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης.  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ (αγγλικά) : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6447/IP_21_64
47_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-global-gateway_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-global-gateway_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6434
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6490
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6473/IP_21_6473_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6473/IP_21_6473_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/addressing-together-current-and-new-covid-19-challenges_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6447/IP_21_6447_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6447/IP_21_6447_EN.pdf
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5. NextGenerationEU: Νέοι κανόνες για διαφανή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις 
μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για την ανάκαμψη και τις κοινωνικές δαπάνες 
 
Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2021 
 
Νέοι κανόνες για τη διαφανή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις για την ανάκαμψη, καθώς και τις κοινωνικές δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) έχουν τεθεί σε ισχύ. Οι κανόνες καθορίζουν κοινούς 
δείκτες, βάσει των οποίων τα κράτη θα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις 
των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ένας νέος πίνακας αποτελεσμάτων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος του έτους, για τη διαφανή καταγραφή 
της προόδου της υλοποίησης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6524/MEX_2
1_6524_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(RRF) και τις ειδικές ανά χώρα επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, επισκεφθείτε τον νέο ιστότοπο 
του RRF : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-
resilience-facility_en 
________________________________________________________________________________ 

6. Άσυλο και επιστροφή: Η Επιτροπή προτείνει προσωρινά νομικά και πρακτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη 
Λευκορωσία 

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή προτείνει μια σειρά από προσωρινά μέτρα ασύλου και επιστροφής για να βοηθήσει 
τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία. Τα μέτρα θα επιτρέψουν στα εν λόγω κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ταχείες και εύτακτες διαδικασίες για τη διαχείριση της κατάστασης, με πλήρη 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων η 
αρχή της μη επαναπροώθησης. Η πρόταση ακολουθεί την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου προς την Επιτροπή να προτείνει τυχόν αναγκαίες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
και συγκεκριμένα μέτρα που θα υποστηρίζονται από επαρκή χρηματοδότηση για τη διασφάλιση 
άμεσης και κατάλληλης αντίδρασης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις, 
περιλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα μέτρα, τα οποία βασίζονται 
στο άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τεθούν 
σε ισχύ μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο, ενώ θα ζητηθεί και η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για περίοδο 6 μηνών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6447/IP_21_64
47_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6524/MEX_21_6524_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6524/MEX_21_6524_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12008E078
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6447/IP_21_6447_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6447/IP_21_6447_EL.pdf
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Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα υπέρ της Λετονίας, 
της Λιθουανίας και της Πολωνίας 
Ανακοίνωση: Αντίδραση στην κρατική εργαλειοποίηση ανθρώπων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την «Παγκόσμια Πύλη» 

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2021 

Γιατί προτείνεται τώρα η παρούσα ανακοίνωση; 
Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε με σκληρό τρόπο τις επιπτώσεις των σημερινών ατελών, 
ασύμβατων ή αποσυνδεδεμένων παγκόσμιων υποδομών. Η έλλειψη ψηφιακών συνδέσεων, η 
διατάραξη των αλυσίδων εφοδιασμού και η έλλειψη ιατρικών προϊόντων έχουν τεράστιες 
ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες. 
Επιπλέον, το ολοένα και πιο περίπλοκο παγκόσμιο τοπίο έχει αναδείξει το ζωτικό συμφέρον της 
ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι παγκόσμιες συνδέσεις και τα δίκτυα αναπτύσσονται σύμφωνα με τις 
δημοκρατικές αξίες και τα υψηλά πρότυπα, διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
στηρίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους μας, σε πλήρη ευθυγράμμιση 
με την Ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030 και τη συμφωνία του Παρισιού. Η Παγκόσμια Πύλη υιοθετεί 
μια δεοντολογική προσέγγιση, ώστε τα έργα υποδομών να μην δημιουργούν μη βιώσιμο χρέος. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_6434/QAN
DA_21_6434_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

8. Έλλειμμα ΦΠΑ: αν και το έλλειμμα συνεχίζει να μειώνεται, οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν έσοδα 
134 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ το 2019 

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2021 

Το 2019, τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτιμάται ότι απώλεσαν 134 δισ. ευρώ από τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απώλειες εσόδων λόγω απάτης και φοροδιαφυγής στον τομέα του 
ΦΠΑ, αποφυγής και πρακτικών βελτιστοποίησης του ΦΠΑ, χρεοκοπιών και πτωχεύσεων, καθώς 
και εσφαλμένων υπολογισμών και διοικητικών σφαλμάτων. Αν και ορισμένες απώλειες εσόδων 
είναι αδύνατο να αποφευχθούν, η αποφασιστική δράση και οι στοχευμένες απαντήσεις πολιτικής 
θα μπορούσαν κάνουν πραγματικά τη διαφορά, ιδίως όσον αφορά τη μη συμμόρφωση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6466/IP_21_64
66_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωταπαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πλήρης έκθεση με λεπτομερείς πληροφορίες ανά κράτος μέλος 
Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία που στηρίζει την 
ανάκαμψη 

https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-decision-com-2021-752_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-decision-com-2021-752_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-responding-state-sponsored-instrumentalisation-migrants-eu-external-border_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_6434/QANDA_21_6434_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_6434/QANDA_21_6434_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6466/IP_21_6466_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6466/IP_21_6466_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6429
https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/552c8854-5445-4aba-a8eb-62a48007c9d8_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/887bf334-8048-4f9c-8a6a-bd6f91e154b0_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1334
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Προτάσεις της Επιτροπής για ριζικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

9. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της ΕΕ στήριξαν τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της 
κρίσης του κορονοϊού με 29 δισ. ευρώ το 2020 

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια συνοπτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
χρηματοοικονομικών μέσων το 2020. Σύμφωνα με την έκθεση, τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν 
στηρίξει τις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και άλλους αποδέκτες για 29 δισ. 
ευρώ συνολικά το 2020. Από αυτά, τα 21,6 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 7 δισ. ευρώ για κεφάλαια 
κίνησης) αντλούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για άμεση 
βοήθεια σε 478.000 ΜΜΕ, από τις οποίες οι 375.000 είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6348/IP_21_63
48_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς την ετήσια συνοπτική έκθεση 
Χρηματοοικονομικά μέσα και πολιτική συνοχής 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Ταμείο Συνοχής 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+ (CRII+) 
________________________________________________________________________________ 

10. Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να ενισχύσουν την ενιαία αγορά της ΕΕ για τα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα 

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή κινεί νομικές διαδικασίες κατά 18 κρατών μελών λόγω μη διασφάλισης της ορθής 
εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την αξιολόγηση της αναλογικότητας της νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. 
Η οδηγία του 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τυχόν 
απαιτήσεις για τα επαγγέλματα που θεσπίζουν είναι αναγκαίες και ισορροπημένες. Η οδηγία 
προβλέπει ένα σύνολο κριτηρίων για την αποφυγή αδικαιολόγητα επαχθών εθνικών κανόνων, 
που μπορούν να δυσχεράνουν την πρόσβαση ή την άσκηση ευρέος φάσματος επαγγελμάτων για 
υποψηφίους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Η έλλειψη ορθής εφαρμογής των κανόνων 
της ΕΕ σχετικά με τους ελέγχους αναλογικότητας θα μπορούσε τελικά, με τη μορφή υπερβολικών 
τιμών, να θέσει σε μειονεκτική θέση τους καταναλωτές, να υπονομεύσει την ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών ή ακόμη και να οδηγήσει σε ανεπαρκή πρόσβαση σε σημαντικές 
υπηρεσίες. Η οδηγία αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της 
άσκησης ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων από επαγγελματίες σε ολόκληρη την ΕΕ.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_3443
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6348/IP_21_6348_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6348/IP_21_6348_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2020.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0822&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0822&from=EN
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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_6389/IP_21_63
89_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βάση δεδομένων για τις παραβάσεις 
Ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει 
Κύκλος αποφάσεων Δεκεμβρίου για υποθέσεις παράβασης 
Συστάσεις μεταρρύθμισης 
Το δίκτυο SOLVIT 
________________________________________________________________________________ 

11. Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2021 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 90 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_6201/INF_21_
6201_EL.pdf 
 
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. 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με την έκθεση του 2022 για το 
κράτος δικαίου 
 
Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2021 
 
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στοχευμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό 
να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις σχετικές με το κράτος δικαίου εξελίξεις στα κράτη μέλη, 
ενόψει της έκθεσης του 2022 για το κράτος δικαίου.  
Η διαβούλευση απευθύνεται σε ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ενώσεις δικαστών, την κοινωνία των 
πολιτών, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς της ΕΕ. Οι πληροφορίες που θα 
συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν κατά την αξιολόγηση, από την Επιτροπή, της κατάστασης στα 
κράτη μέλη. Η έκθεση για το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου Μηχανισμού για 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6389/IP_21_6389_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6389/IP_21_6389_EL.pdf
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_6201
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3404
https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_6201/INF_21_6201_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_6201/INF_21_6201_EL.pdf
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/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report
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το Κράτος Δικαίου, ενός ετήσιου κύκλου για την προαγωγή του κράτους δικαίου και την πρόληψη 
της εμφάνισης ή της επιδείνωσης προβλημάτων.  
Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο ως τις 24 Ιανουαρίου 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6549/MEX_
21_6549_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

13. Η ΕΕ και τα μέλη του ΠΟΕ συνάπτουν σημαντική συμφωνία για την απλούστευση του 
εμπορίου υπηρεσιών 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2021 

Μια ομάδα 67 μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), συμπεριλαμβανομένης της 
ΕΕ, ολοκλήρωσε σήμερα τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία-ορόσημο με σκοπό τη μείωση 
της γραφειοκρατίας στο εμπόριο υπηρεσιών. Η λεγόμενη κοινή πρωτοβουλία για τις εγχώριες 
κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των υπηρεσιών θα απλουστεύσει τους αδικαιολόγητα 
περίπλοκους κανονισμούς και θα χαλαρώσει τα διαδικαστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν ιδίως 
οι ΜΜΕ. Η εν λόγω συμφωνία θα συμβάλει στη μείωση του κόστους του παγκόσμιου εμπορίου 
υπηρεσιών κατά περισσότερο από 150 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6468/IP_21_64
68_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Σύνδεσμος προς τη δήλωση 
________________________________________________________________________________ 

14. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: H Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS 
για το 2021 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS για το 2021, τα 
οποία επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα στον τομέα της πολιτικής συνοχής σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο 
φετινός διαγωνισμός REGIOSTARS έλαβε έναν πρωτοφανή αριθμό 214 αιτήσεων, ενώ 14.156 
άτομα ψήφισαν στην κατηγορία του βραβείου κοινού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6475/IP_21_64
75_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βραβεία REGIOSTARS 
Φιναλίστ REGIOSTARS 2021 
________________________________________________________________________________ 

mailto:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2022RuleofLawReportStakeholderConsultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6549/MEX_21_6549_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6549/MEX_21_6549_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6468/IP_21_6468_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6468/IP_21_6468_EL.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/1129.pdf&Open=True
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/regio-stars-awards/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6475/IP_21_6475_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6475/IP_21_6475_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/regio-stars-awards/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2021/09/09-10-2021-25-finalists-announced-for-the-2021-regiostars-competition
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15. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένη ανακοίνωση για τη 
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων 

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη ανακοίνωση σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη 
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων («ανακοίνωση STEC»). Η ανακοίνωση STEC θεσπίζει κανόνες με 
τους οποίους: i) διασφαλίζεται ότι οι κρατικές ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις δεν 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων (ή στηριζόμενων από το κράτος) 
επιχειρήσεων ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και ii) δημιουργούνται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η αναθεωρημένη ανακοίνωση 
STEC θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6559/IP_21_65
59_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις και 
άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας του κορονοϊού διατίθενται εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

16. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου 

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 
(«Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου»). Οι 
αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022. 
Αποσαφηνίζουν και απλουστεύουν τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να 
στηρίζουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε 
χρηματοδότηση, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6553/IP_21_65
53_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

17. Ευρωβαρόμετρο: οι Ευρωπαίες και οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τις ψηφιακές αρχές 

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2021 

Σύμφωνα με ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 
του 2021, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι το διαδίκτυο και τα 
ψηφιακά εργαλεία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Επιπλέον, μεγάλη πλειονότητα 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6559/IP_21_6559_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6559/IP_21_6559_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/horizontal-rules/risk-finance_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/horizontal-rules/risk-finance_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6553/IP_21_6553_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6553/IP_21_6553_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2270
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θεωρεί ότι είναι χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει και να προωθήσει τα 
ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές για να εξασφαλίσει την επιτυχία του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6462/IP_21_64
62_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση του Ευρωβαρόμετρου 
Ψηφιακή Πυξίδα: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία 
Ανακοίνωση σχετικά με την πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Κορονοϊός: Η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη με τη μεταφορά ασθενών και ιατρικών ομάδων 
 
Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη μέσω της δέσμης 
κινητικότητας του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης. 
Η πρόσφατη στήριξη, ύψους άνω των 2,9 εκατ. ευρώ, έχει συμβάλει στη μεταφορά ασθενών με 
COVID-19 και ιατρικών ομάδων από διάφορα κράτη μέλη. Η στήριξη αυτή έρχεται να προστεθεί 
στα 170 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί από πέρυσι μέχρι σήμερα για τη μεταφορά βασικών 
ιατρικών ειδών και εμβολιαστικού εξοπλισμού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_
21_6641_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
19. Διάστημα: η εκτόξευση δύο ακόμη δορυφόρων Galileo εδραιώνει την ισχυρή θέση Ευρώπης 
στις υπηρεσίες παγκόσμιας πλοήγησης 

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2021 

Δύο νέοι δορυφόροι Galileo εκτοξεύτηκαν με επιτυχία νωρίς το πρωί της Κυριακής από το 
ευρωπαϊκό διαστημικό κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας, ανεβάζοντας τον συνολικό 
αριθμό των διαστημικών σκαφών σε τροχιά σε 28. 
Πέντε χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος Galileo, τα σήματά του 
χρησιμοποιούνται από πάνω από 2,3 δισ. συσκευές παγκοσμίως, από έξυπνα τηλέφωνα έως 
ηχητικούς σηματοδότες έκτακτης ανάγκης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_
21_6641_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθήστε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Επιτρόπου κ. 
Μπρετόν και επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6462/IP_21_6462_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6462/IP_21_6462_EL.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2270
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4630
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_21_6641_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_21_6641_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_21_6641_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_21_6641_EN.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-214340
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/galileo_en
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20. Νομοθετική πράξη για τα δεδομένα: Επιχειρήσεις και πολίτες υπέρ μιας δίκαιης οικονομίας 
δεδομένων 

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη 
νομοθετική πράξη για τα δεδομένα, την προσεχή κύρια πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τα δεδομένα. 
Οι περισσότεροι απαντήσαντες θεωρούν ότι απαιτείται δράση σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο 
για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος, ιδίως για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τη διαχείριση κρίσεων, την πρόληψη 
και την ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στην 
κοινοχρησία δεδομένων, οι συναλλαγές δεδομένων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
πολυάριθμα εμπόδια τεχνικής ή νομικής φύσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_
21_6641_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Δηλώσεις του Επιτρόπου Τζεντιλόνι στη συνέντευξη Τύπου του Eurogroup 
 
Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2021 
 
Καλησπέρα — θα εστιάσω σε τρία σημεία. 
Πρώτον, χαιρετίζω τη συμφωνία του Eurogroup με την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών 
προγραμμάτων των κρατών μελών, την οποία διενεργήσαμε, και τη γενική έκκληση για έναν 
συγκρατημένα υποστηρικτικό δημοσιονομικό προσανατολισμό το 2022. Τι ακριβώς σημαίνει 
αυτό; Ότι οι πολιτικές στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένες, προσεκτικά σταθμισμένες και ότι 
πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις προσαρμόσουμε όπως χρειάζεται για να ανταποκριθούμε στις 
εξελίξεις. Ως εκ τούτου, δεν γίνονται πιο σφιχτές, αλλά μετατοπίζονται από την καθολική και 
επείγουσα στήριξη στη στοχευμένη και επιλεγμένη στήριξη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_6652/SPE
ECH_21_6652_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Η Επιτροπή γιορτάζει τη μετάβαση 10.000 επιχειρηματιών στο εξωτερικό για την απόκτηση 
επαγγελματικής πείρας 
 
Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2021 
 
Το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο: 10 000 
επιχειρηματίες απέκτησαν πείρα δίπλα σε πιο έμπειρους επιχειρηματίες σε άλλες χώρες.  
Από το 2009 που θεσπίστηκε, το πρόγραμμα βοηθάει νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις 
επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν επιχειρηματική πείρα μέσω κατάρτισης σε 
μια επιχείρηση υποδοχής στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες υποδοχής μπορούν να 
επωφεληθούν από τις νέες ιδέες, το όραμα και την ενέργεια αυτών των νέων τους συναδέλφων.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-including-the-review-of-the-Directive-96-9-EC-on-the-legal-protection-of-databases-/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_21_6641_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_21_6641_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_6652/SPEECH_21_6652_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_6652/SPEECH_21_6652_EN.pdf
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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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_6641/MEX_
21_6641_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κάντε κλικ εδώ : 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
________________________________________________________________________________ 

23. Οι νέοι κανόνες για τους συντελεστές ΦΠΑ προσφέρουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη 
ευελιξία, ενώ παράλληλα στηρίζουν τις προτεραιότητες της ΕΕ για την πράσινη, την ψηφιακή 
τεχνολογία και τη δημόσια υγεία 

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών 
της ΕΕ για την επικαιροποίηση των ισχυόντων κανόνων που διέπουν τους συντελεστές φόρου 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για αγαθά και υπηρεσίες. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα παρέχουν στις 
κυβερνήσεις μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους συντελεστές που μπορούν να εφαρμόζουν 
και θα διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η 
επικαιροποιημένη νομοθεσία θα ευθυγραμμίσει τους κανόνες για τον ΦΠΑ με τις κοινές 
προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η υποστήριξη της 
ψηφιοποίησης και η προστασία της δημόσιας υγείας. Πρέπει τώρα να ζητηθεί η γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εν λόγω τελικό κείμενο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6608/IP_21_66
08_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

24. Η ΕΕ δεσμεύεται να διαθέσει 2,5 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση του υποσιτισμού, από 
κοινού με τις χώρες εταίρους 

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2021 

Στη σύνοδο κορυφής «Διατροφή για την ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε νέα δέσμευση ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2024, με στόχο 
τη μείωση όλων των μορφών υποσιτισμού. Η συνδρομή αυτή αποτελεί ανθρωπιστική βοήθεια 
για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, καθώς και στήριξη για την αντιμετώπιση των 
βαθύτερων αιτίων του υποσιτισμού, συμπεριλαμβανομένου του μακροπρόθεσμου 
μετασχηματισμού των συστημάτων τροφίμων στις χώρες - εταίρους της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6644/IP_21_66
44_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_21_6641_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6641/MEX_21_6641_EN.pdf
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6608/IP_21_6608_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6608/IP_21_6608_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6609
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6644/IP_21_6644_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6644/IP_21_6644_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενίσχυση της καλύτερης διατροφής | Διεθνείς συμπράξεις (europa.eu) 
Ανθρωπιστική βοήθεια της EE: διατροφή 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Γεωργία: Τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική  
 
Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2021 
 
Στις 6 Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα οι νέοι κανονισμοί της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι οποίοι αποτελούν τις βασικές νομοθετικές της πράξεις. Στις 25 
Ιουνίου επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με την οποία θεσπίστηκε μια πιο δίκαιη, πράσινη, πιο φιλική προς τα ζώα και πιο 
ευέλικτη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).  
Η νέα ΚΓΠ περιλαμβάνει υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, 
ευθυγραμμισμένες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και δικαιότερη κατανομή των 
ενισχύσεων, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους 
νέους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπερψήφισαν τους νέους 
κανονισμούς στις 23 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6661/MEX_
21_6661_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 
 
Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2021 
 
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.  
Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανήγγειλε 
ότι το 2022 θα πρέπει να είναι ένα έτος αφιερωμένο στη στήριξη των νέων που έχουν προσφέρει 
τόσα πολλά, ενώ τον Οκτώβριο η Επιτροπή παρουσίασε στους συννομοθέτες την επίσημη 
πρόταση για την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2022, η Επιτροπή θα συντονίσει μια σειρά δράσεων σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις οργανώσεις νεολαίας και 
τους ίδιους τους νέους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6661/MEX_
21_6661_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου μας : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6648/IP_21_66
48_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/fostering-better-nutrition
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/nutrition_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2021:435:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6661/MEX_21_6661_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6661/MEX_21_6661_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_5226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_5226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6661/MEX_21_6661_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6661/MEX_21_6661_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6648
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6648/IP_21_6648_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6648/IP_21_6648_EN.pdf
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και θα αναρτηθούν στη δικτυακή πύλη της νεολαίας : https://europa.eu/youth/home_el 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Διαχείριση κρίσεων: Εγκαινιάζεται το Δίκτυο Γνώσεων της ΕΕ για την Πολιτική Προστασία 
 
Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2021 
 
Επ’ευκαιρία της Ημέρας του Δικτύου Γνώσεων της ΕΕ για την Πολιτική Προστασία, ο Επίτροπος 
Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς εγκαινιάζει το Δίκτυο Γνώσεων της ΕΕ για την Πολιτική 
Προστασία που αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικότερα τις καταστροφές μέσω της ανταλλαγής γνώσεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6661/MEX_
21_6661_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/echo/what/civil-
protection/eu-civil-protection-knowledge-network_en 
________________________________________________________________________________ 

28. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση όλων λογισμικό ώστε να επωφεληθούν επιχειρήσεις, φορείς 
καινοτομίας και τομείς δημόσιου συμφέροντος 

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, με τους οποίους θα 
καταστεί δημοσίως προσβάσιμο το λογισμικό της οποτεδήποτε υπάρχουν δυνητικά οφέλη για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής 
σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού και υλισμικού ανοικτού κώδικα στην τεχνολογική 
ανεξαρτησία, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην οικονομία της ΕΕ έδειξε ότι η 
επένδυση στον ανοιχτό κώδικα οδηγεί κατά μέσο όρο σε τέσσερις φορές υψηλότερες αποδόσεις. 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα είναι σε θέση να δημοσιεύσουν τον πηγαίο κώδικα λογισμικού 
που έχουν στη διάθεσή τους σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και με λιγότερη 
γραφειοκρατία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6649/IP_21_66
49_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νέοι κανόνες για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα  
Στρατηγική της Επιτροπής για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα 2020-2023. 
Μελέτη της Επιτροπής με τίτλο «The impact of Open Source Software and Hardware on 
technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy» (Ο αντίκτυπος 
του λογισμικού και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην τεχνολογική ανεξαρτησία, την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην οικονομία της ΕΕ) 
________________________________________________________________________________ 
  

https://europa.eu/youth/home_el
https://europa.eu/youth/home_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6661/MEX_21_6661_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6661/MEX_21_6661_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/union-civil-protection-knowledge-network_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-knowledge-network_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-knowledge-network_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6649/IP_21_6649_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6649/IP_21_6649_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)8759
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and
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29. Η ΕΕ ενισχύει την προστασία έναντι του οικονομικού εξαναγκασμού 

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση της χρήσης οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. Η εν λόγω νομική πράξη συνιστά απάντηση στο γεγονός ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της γίνονται στόχος εσκεμμένης οικονομικής πίεσης τα τελευταία χρόνια. 
Ενισχύει την εργαλειοθήκη της ΕΕ και θα επιτρέψει στην ΕΕ να αμύνεται καλύτερα στην 
παγκόσμια σκηνή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6642/IP_21_66
42_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Πρόταση της Επιτροπής για πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά 
με την πρόταση της Επιτροπής για πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού: 
Επεξήγηση της διαδικασίας της πράξης κατά των μέτρων εξαναγκασμού 
Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων: 
Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων — Συνοπτική παρουσίαση 
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου 
Ιστότοπος της ΓΔ Εμπορίου για την αντιμετώπιση των μέτρων εξαναγκασμού 
Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών μετά την έγκριση 
Σελίδα παρακολούθησης της νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Κοινή δήλωση της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
νομική πράξη για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των μέτρων εξαναγκασμού από τρίτες 
χώρες 
________________________________________________________________________________ 

30. Κώδικας αστυνομικής συνεργασίας: Ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας 
για ενισχυμένη ασφάλεια 

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή προτείνει έναν ενωσιακό κώδικα αστυνομικής συνεργασίας για την ενίσχυση της 
διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου και την παροχή πιο σύγχρονων 
εργαλείων ανταλλαγής πληροφοριών στους αστυνομικούς της ΕΕ. Καθώς μεγάλο μέρος των 
εγκληματιών δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, οι αστυνομικοί στην ΕΕ πρέπει να 
είναι σε θέση να συνεργάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο κώδικας αστυνομικής 
συνεργασίας –ο οποίος περιλαμβάνει σύσταση για την επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία 
και νέους κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών– θα συμβάλει στη βελτίωση των 
διασυνοριακών επιχειρήσεων, θα παράσχει σαφείς διαύλους και χρονοδιαγράμματα για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και θα δώσει στην Ευρωπόλ ισχυρότερο ρόλο. Επιπλέον, οι 
αναθεωρημένοι κανόνες για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή ορισμένων κατηγοριών 
δεδομένων θα συμβάλουν στον εντοπισμό συνδέσεων μεταξύ εγκλημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ 
με πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο. Αυτό θα συμβάλει στην κάλυψη των κενών πληροφόρησης, 
στην ενίσχυση της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159958.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6642/IP_21_6642_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6642/IP_21_6642_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6643
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159958.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159961.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159961.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159962.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159963.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159964.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159965.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2245&amp;title=Towards-an-EU-anti-coercion-instrument
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12803-Trade-mechanism-to-deter-&-counteract-coercive-action-by-non-EU-countries_el
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-instrument-to-deter-and-counteract-coercive-actions-by-third-countries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021C0212(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021C0212(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021C0212(01)
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και στην ενίσχυση της ασφάλειας για όλους στην Ευρώπη. Σήμερα, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης 
έκθεση σχετικά με τη συνολική πρόοδο στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση 
Ασφάλειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6645/IP_21_66
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία (βλ. 
επίσης το παράρτημα της πρότασης και τη συνοπτική έκθεση των διαβουλεύσεων με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη) 
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών (βλ. επίσης την εκτίμηση 
επιπτώσεων και τη συνοπτική της παρουσίαση) 
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών (βλ. επίσης την εκτίμηση επιπτώσεων και τη συνοπτική της παρουσίαση) 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Κώδικας αστυνομικής συνεργασίας: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της MetLife 
Greece και της MetLife Poland από την NN 
 
Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση 
του αποκλειστικού ελέγχου της MetLife Greece (Ελλάδας) και της MetLife Poland (Πολωνίας) από 
την NN Group N.V («NN», Κάτω Χωρών).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6681/MEX_2
1_6681_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, 
στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10447.  
________________________________________________________________________________ 
 
32. Νέο, εύχρηστο εργαλείο που βασίζεται στα δεδομένα στηρίζει την απανθρακοποίηση στην 
ΕΕ 

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκαινίασε το Εργαστήριο Γεωγραφίας Ενέργειας και Βιομηχανίας, ένα εύχρηστο 
διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει γεωχωρικές πληροφορίες στις εταιρείες και στους σχεδιαστές 
ενεργειακών υποδομών. Το εργαλείο αυτό που διαθέτει διεπαφή βασισμένη σε χάρτη, επιτρέπει 
τη διαδικτυακή διαχείριση δεδομένων, την απεικόνιση και την ανάλυση δεδομένων ενέργειας και 
βιομηχανίας, βοηθώντας έτσι τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν τις σημαντικές 
αλλαγές που απαιτούνται για την απανθρακοποίηση της οικονομίας.  

https://ec.europa.eu/info/files/third-progress-report-implementation-eu-security-union-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6645/IP_21_6645_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6645/IP_21_6645_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-recommendation-com-2021-780_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-recommendation-annex-com-2021-780_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-staff-working-document-swd-2021-375_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-directive-com-2021-782_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-staff-working-document-swd-2021-374_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-staff-working-document-swd-2021-374_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-staff-working-document-swd-2021-377_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-com-2021-784_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-staff-working-document-swd-2021-378_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/commission-staff-working-document-swd-2021-379_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6646
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_6647
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6681/MEX_21_6681_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6681/MEX_21_6681_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/energy-industry-geography-lab


12  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021  -  22 
 

Το Εργαστήριο Γεωγραφίας Ενέργειας και Βιομηχανίας δείχνει πού μπορεί να βρεθεί καθαρή 
ενέργεια, εάν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, ή διαθέσιμη γη για την εγκατάσταση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, φιλοξενεί κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες και είναι 
προσανατολισμένο στο μέλλον, καθώς περιλαμβάνει γεωχωρικά δεδομένα βασισμένα σε 
σενάρια που έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή και τρίτοι.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6681/MEX_2
1_6681_EN.pdf 

Το Εργαστήριο Γεωγραφίας Ενέργειας και Βιομηχανίας είναι δωρεάν προσβάσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-industry-geography-lab 
________________________________________________________________________________ 

33. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν παρατηρήσεις 
για το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας των μόνων (σόλο) αυτοαπασχολούμενων ατόμων 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, τους κυβερνητικούς φορείς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την 
εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ στις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας των μόνων (σόλο) αυτοαπασχολούμενων που παρέχουν υπηρεσίες. Το σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών αποτελεί μέρος δέσμης που περιλαμβάνει επίσης πρόταση οδηγίας 
σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε πλατφόρμες και ανακοίνωση σχετικά με την 
αξιοποίηση όλων των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6620/IP_21_66
20_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις συλλογικές συμβάσεις 
αυτοαπασχολουμένων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες 
Δελτίο Τύπου: βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες 
Ενημερωτικό δελτίο: βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες 
Ανακοίνωση με τίτλο «Καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: 
αξιοποίηση όλων των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας 
Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου 
ανταγωνισμού σε μόνους (σόλο) αυτοαπασχολούμενους που βρίσκονται σε θέση αδυναμίας 
________________________________________________________________________________ 

34. Προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ατόμων που 
εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6681/MEX_21_6681_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6681/MEX_21_6681_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy-industry-geography-lab
https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-industry-geography-lab
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6605
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6620/IP_21_6620_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6620/IP_21_6620_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6621
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6621
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6605
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24991&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24992&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24992&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24994&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24994&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=en
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Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια δέσμη μέτρων για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των 
ατόμων που εργάζονται σε πλατφόρμες εργασίας και για να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στην ΕΕ. 
Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι τα άτομα που εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών 
εργασίας μπορούν να απολαμβάνουν τα εργασιακά δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές που 
δικαιούνται. Επίσης, θα προστατεύονται επιπλέον όσον αφορά τη χρήση αλγοριθμικής 
διαχείρισης (δηλαδή αυτοματοποιημένων συστημάτων που υποστηρίζουν ή αντικαθιστούν 
διευθυντικές λειτουργίες στην εργασία). Ένα κοινό σύνολο ενωσιακών κανόνων θα παρέχει 
αυξημένη ασφάλεια δικαίου, γεγονός που θα επιτρέπει στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας να 
επωφελούνται πλήρως από τις οικονομικές δυνατότητες της ενιαίας αγοράς και από τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6605/IP_21_66
05_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Bελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε πλατφόρμα 
Ενημερωτικό δελτίο: Bελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε πλατφόρμα 
Δελτίο Τύπου: Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου περί 
ανταγωνισμού 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου περί ανταγωνισμού 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε πλατφόρμα 
Ανακοίνωση σχετικά με τις καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: 
αξιοποίηση όλων των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας 
Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου περί ανταγωνισμού 
στις συλλογικές συμβάσεις μεμονωμένων αυτοαπασχολουμένων που βρίσκονται σε αδύναμη 
θέση 
________________________________________________________________________________ 

35. Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την τόνωση της κοινωνικής οικονομίας και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας 

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για να βοηθήσει την ευρωπαϊκή 
κοινωνική οικονομία να ευδοκιμήσει, αξιοποιώντας, αφενός, το δυναμικό της όσον αφορά την 
οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και, αφετέρου, τη συμβολή της στη δίκαιη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη, καθώς και στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας είναι φορείς που δίνουν προτεραιότητα στους 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους 
εκ νέου στην ίδια την οργάνωση. Υπάρχουν 2,8 εκατομμύρια φορείς κοινωνικής οικονομίας στην 
Ευρώπη, οι οποίοι απασχολούν 13,6 εκατομμύρια άτομα και προσφέρουν λύσεις σε βασικές 
προκλήσεις στις κοινωνίες μας. Καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων και μορφών, από τις υπηρεσίες 
φροντίδας έως την ανακύκλωση και από συνεταιρισμούς έως τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η 
αυξημένη στήριξη στην κοινωνική οικονομία όχι μόνο δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά δίνει 
επίσης και τη δυνατότητα στις οργανώσεις να αυξήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο σε όλη την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6605/IP_21_6605_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6605/IP_21_6605_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6606
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24991&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6620
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6620
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6621
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6621
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24992&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24994&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24994&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=en
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ΕΕ. Το σημερινό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία διευκολύνει την ευημερία και την 
ανάπτυξη των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6568/IP_21_65
68_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία 
Ανακοίνωση: Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το σχέδιο δράσης για την 
κοινωνική οικονομία 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την πορεία μετάβασης και η σχετική 
έρευνα της ΕΕ 
Ιστότοπος του σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία 
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
________________________________________________________________________________ 

36. Η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του καταλόγου των «εγκλημάτων της ΕΕ» ώστε να 
περιλαμβάνει τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει πρωτοβουλία για την επέκταση του καταλόγου των 
εγκλημάτων της ΕΕ ώστε να περιλαμβάνει τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους, όπως 
ανακοίνωσε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 
2020. 

Η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους έχουν σημειώσει κατακόρυφη αύξηση σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και έχουν καταστεί ιδιαίτερα σοβαρό και ανησυχητικό φαινόμενο — τόσο εντός όσο 
και εκτός διαδικτύου. Απαιτείται κοινή δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης 
σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει νομική βάση για την ποινικοποίηση της 
ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους σε επίπεδο ΕΕ. Ο υφιστάμενος κατάλογος των 
εγκλημάτων της ΕΕ στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) πρέπει να 
επεκταθεί, ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη ελάχιστων κοινών κανόνων σχετικά με τον τρόπο 
ορισμού των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Η σημερινή πρωτοβουλία είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επέκτασης του καταλόγου των 
εγκλημάτων της ΕΕ. Στο επόμενο στάδιο τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν την πρωτοβουλία, 
προτού η Επιτροπή υποβάλει νομοθετική πρόταση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6561/IP_21_65
61_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6568/IP_21_6568_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6568/IP_21_6568_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6566
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24985&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24986&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24989&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24989&langId=en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/47734
https://ec.europa.eu/eusurvey/auth/login?language=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6561/IP_21_6561_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6561/IP_21_6561_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en
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Παράρτημα της ανακοίνωσης  
Ενημερωτικό δελτίο — Τρόποι επέκτασης του καταλόγου των εγκλημάτων της ΕΕ: βήμα προς 
βήμα 
Ιστοσελίδα  
________________________________________________________________________________ 

37. Η Επιτροπή χαιρετίζει συμφωνία που διασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες της ΕΕ μπορούν να 
συνεχίσουν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή 

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τον νέο κανονισμό για την περιαγωγή. Ο νέος 
κανονισμός θα παρατείνει έως το 2032 το υφιστάμενο σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες 
δεν μπορούν να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη για κλήσεις που πραγματοποιούνται ή 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται ενώ ταξιδεύουν εντός της ΕΕ και θα επιφέρει επίσης νέα 
πλεονεκτήματα. 
Οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα και να 
χρησιμοποιούν κινητά δεδομένα ενώ ταξιδεύουν εντός της ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος και με την 
ίδια ποιότητα που βιώνουν στη χώρα προέλευσής τους· θα έχουν βελτιωμένη πρόσβαση σε 
επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην Ευρώπη· θα δικαιούνται, 
δε, να λάβουν σαφή πληροφόρηση όταν μια υπηρεσία που χρησιμοποιούν κατά την περιαγωγή 
μπορεί να έχει ως συνέπεια ακούσια πρόσθετη χρέωση. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Ιουλίου 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6665/IP_21_66
65_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επικαιροποιημένες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον νέο κανονισμό για την περιαγωγή 
Περιαγωγή στην ΕΕ 
Ερωτήσεις και απαντήσεις |Περιαγωγή 
Εκθέσεις και μελέτες σχετικά με την περιαγωγή 
Φυλλάδιο περιαγωγής 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Περιαγωγή 
 
Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2021 
 
Γιατί χρειάζεται νέος κανονισμός για την περιαγωγή; 
Χάρη στον κανονισμό για την περιαγωγή της ΕΕ, τα τέλη περιαγωγής καταργήθηκαν στις 15 
Ιουνίου 2017. Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ χρεώνονται μόνο με τις τιμές που 
ισχύουν στη χώρα τους για τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS και τα δεδομένα. Ο 
κανονισμός ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/files/annex-extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-commission-communication-extending-list-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-commission-communication-extending-list-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6665/IP_21_6665_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6665/IP_21_6665_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_654
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/roaming
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/roaming-questions-answers
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library?type=28&topic=109
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/roaming-european-union-brochure
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/roaming
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QAND
A_21_654_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Περιαγωγή στην ΕΕ 
Φυλλάδιο για την περιαγωγή 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Περιαγωγή 
Εκθέσεις και μελέτες σχετικά με την περιαγωγή 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς διοργανώνει συνάντηση υψηλού επιπέδου με Ευρωπαίους 
θρησκευτικούς ηγέτες 
 
Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2021 
 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν, ο Αντιπρόεδρος για την προώθηση 
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα πραγματοποιήσει έκτακτη 
συνάντηση υψηλού επιπέδου με ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών θρησκειών και οργανώσεων.  
Στόχος της συνάντησης είναι να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση της Επιτροπής να συνεχιστεί ο 
διάλογος με τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές οργανώσεις και να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος 
τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6722/MEX_
21_6722_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
40. Βιοποικιλότητα: Επιπλέον τρία δισ. δέντρα ως το 2030 — εγκαινιάζεται το εργαλείο 
MapMyTree 
 
Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2021 
 
Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσιεύουν το εργαλείο δεδομένων 
MapMyTree, μέσω του οποίου όσοι φορείς το επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στην 
υλοποίηση του στόχου να φυτευτούν επιπλέον τρία δισ. δέντρα έως το 2030, καταχωρίζοντας και 
χαρτογραφώντας τα δέντρα που φυτεύουν, ώστε να συνυπολογιστούν για την επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ.  
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2030 περιλαμβάνει τη δέσμευση για τη φύτευση τουλάχιστον 3 δισ. επιπλέον 
δέντρων στην ΕΕ έως το 2030, με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών. Η πρωτοβουλία αυτή 
θα αυξήσει τις δασικές περιοχές, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ και τη βιοποικιλότητα 
και θα συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6722/MEX_
21_6722_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση, στο σύστημα καταμέτρησης 
MapMyTree και στον οδικό χάρτη των 3 δισ. δέντρων. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QANDA_21_654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QANDA_21_654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roaming-european-union-brochure
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/roaming-questions-answers
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library?type=28&topic=109
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6722/MEX_21_6722_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6722/MEX_21_6722_EN.pdf
https://forest.eea.europa.eu/3-billion-trees/3-billion-trees
https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en
https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6722/MEX_21_6722_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6722/MEX_21_6722_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/mapmytree-new-data-tool-count-planted-trees-europe-2021-12-09_en
https://forest.eea.europa.eu/3-billion-trees/3-billion-trees
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/new_EU_forest_strategy_2030_annex.pdf
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41. Εκπαίδευση και κατάρτιση: η ευεξία είναι το κλειδί της επιτυχίας 
 
Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2021 
 
Στην 4η ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση, η Επιτροπή παρουσίασε την έκθεση 
παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2021.  
 
Η έκδοση του 2021 θέτει στο προσκήνιο την «ευεξία στην εκπαίδευση», παρακολουθεί τις 
πρόσφατες εξελίξεις της πολιτικής και παρέχει επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους τα κράτη 
μέλη θα αξιοποιήσουν τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την προσαρμογή και 
την ενίσχυση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6722/MEX_
21_6722_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης 2021, το σχετικό ενημερωτικό δελτίο και τη σχετική είδηση.  
________________________________________________________________________________ 

42. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε πλατφόρμα 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2021 

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν οι προτάσεις της 
Επιτροπής και πώς; 
Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε πλατφόρμα και, ταυτόχρονα, η 
στήριξη των ευκαιριών, της καινοτομίας και της ευελιξίας που προσφέρει η οικονομία των 
πλατφορμών. 
Οι προκλήσεις μπορεί να κυμαίνονται από την εσφαλμένη κατηγοριοποίηση του καθεστώτος 
απασχόλησης των ατόμων έως την έλλειψη διαφάνειας και προβλεψιμότητας των συμβατικών 
τους ρυθμίσεων, καθώς και τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, και την ανεπαρκή 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_6606/QAN
DA_21_6606_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο τύπου: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε πλατφόρμα 
Ενημερωτικό δελτίο: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε πλατφόρμα 
Δελτίο τύπου: Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου 
ανταγωνισμού 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου ανταγωνισμού 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε πλατφόρμα 
Ανακοίνωση σχετικά με τις καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: 
αξιοποίηση όλων των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας. 

https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-european-education_en
http://ec.europa.eu/education/monitor
http://ec.europa.eu/education/monitor
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6722/MEX_21_6722_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6722/MEX_21_6722_EN.pdf
http://ec.europa.eu/education/monitor
http://ec.europa.eu/education/monitor
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2021-factsheet_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_6606/QANDA_21_6606_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_6606/QANDA_21_6606_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6605
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24991&langId=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6620
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6620
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6621
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6621
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24992&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24994&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24994&langId=el
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Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου 
ανταγωνισμού σε μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 
________________________________________________________________________________ 

43. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της διά βίου μάθησης και της 
απασχολησιμότητας 

Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2021 

Στη σύνοδο κορυφής του Πόρτο τον Μάιο, οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για 
τον στόχο που τέθηκε σε επίπεδο ΕΕ: έως το 2030 το 60 % όλων των ενηλίκων να συμμετέχει κάθε 
χρόνο σε δραστηριότητες κατάρτισης. Όπως είχε ανακοινωθεί στο θεματολόγιο δεξιοτήτων και 
στην ανακοίνωση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης του 2020, η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα 
προτάσεις για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης και 
για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τα μικροδιαπιστευτήρια· πρόκειται για ένα σημαντικό 
βήμα που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τον στόχο αυτόν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6476/IP_21_64
76_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ατομικοί λογαριασμοί μάθησης και μικροδιαπιστευτήρια 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους ατομικούς λογαριασμούς 
μάθησης 
Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τα μικροδιαπιστευτήρια για τη 
διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων 
Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ανακοίνωση σχετικά με την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Δρομολόγηση ενός νέου ευρωπαϊκού διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης για τις 
ψηφιακές δεξιότητες 
 
Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δρομολόγησε ένα νέο εργαλείο αυτοαξιολόγησης που επιτρέπει στους πολίτες να 
δοκιμάζουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης που 
είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.  
Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 
της ΕΕ και στο Europass στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ισλανδική, νορβηγική, 
μακεδονική, σερβική και τουρκική γλώσσα. Με βάση το πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων, αυτό το 
δωρεάν τεστ καλύπτει τις βασικές γνώσεις για τις πληροφορίες και τα δεδομένα, την επικοινωνία 
και τη συνεργασία, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, την ασφάλεια και την επίλυση 
προβλημάτων. Στο τέλος της εξέτασης, οι πολίτες που θα κάνουν το τεστ θα λάβουν μια 
αξιολόγηση του επιπέδου επάρκειάς τους, η οποία θα τους βοηθήσει να αποφασίσουν για το πώς 
θα βελτιωθούν, καθώς επίσης θα τους βοηθήσει να βρουν την καταλληλότερη κατάρτιση.  

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=elπραγματο
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24996&langId=elπραγματο
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&qid=1638979739345&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6476/IP_21_6476_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6476/IP_21_6476_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_6477
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24988&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24993&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24993&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24995&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24995&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9723&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/digital-skills-assessment
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/digital-skills-assessment
https://europa.eu/europass/el
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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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_6767/MEX_
21_6767_EN.pdf 
 
Λεπτομερέστερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/test-your-digital-skills-and-thrive-digital-world 
_______________________________________________________________________________ 
 
45. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 3,6 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη των λιμενικών αρχών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  13 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 3,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
λιμενικών αρχών στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του 
προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια 
στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.  
Το μέτρο θα είναι διαθέσιμο στις λιμενικές αρχές στην Ελλάδα που είχαν σημαντική μείωση του 
κύκλου εργασιών τους το 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων 
που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6829/MEX_
21_6829_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε 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.100534 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις 
επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.  
________________________________________________________________________________ 

46. Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση νέων κανόνων για 
τη βελτίωση της πρόσβασης σε καινοτόμες τεχνολογίες 

Βρυξέλλες,  13 Δεκεμβρίου 2021 

Εκδόθηκε ο κανονισμός για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ), που αποτελεί 
παραδοτέο της φαρμακευτικής στρατηγικής της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν την ευρύτερη 
διαθεσιμότητα καινοτόμων τεχνολογιών υγείας ζωτικής σημασίας — όπως καινοτόμα φάρμακα, 
ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιατρικός εξοπλισμός και μέθοδοι πρόληψης και θεραπείας. 
Ο κανονισμός θα διασφαλίσει, επίσης, την αποδοτική χρήση των πόρων, θα ενισχύσει την 
ποιότητα της ΑΤΥ σε ολόκληρη την ΕΕ και θα βοηθήσει τους εθνικούς φορείς ΑΤΥ και τον κλάδο 
να αποφύγουν περιττές αλληλεπικαλύψεις, θα καθησυχάσει τις επιχειρήσεις και θα διασφαλίσει 
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της ΑΤΥ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6767/MEX_21_6767_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6767/MEX_21_6767_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/test-your-digital-skills-and-thrive-digital-world
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/test-your-digital-skills-and-thrive-digital-world
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6829/MEX_21_6829_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6829/MEX_21_6829_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_el
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://ec.europa.eu/competition-policy/index_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6771/IP_21_67
71_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Έκδοση του κανονισμού για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας 
Πιο καινοτόμες τεχνολογίες υγείας για τους ασθενείς (europa.eu) 
Δικτυακός τόπος της Επιτροπής — Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας 
Αρχική πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2018 
Νομοθετικό παρατηρητήριο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
________________________________________________________________________________ 

47. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει μακροπρόθεσμα 
ομόλογα ύψους 50 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο του 2022 για τη χρηματοδότηση του σχεδίου 
ανάκαμψης 

Βρυξέλλες,  14 Δεκεμβρίου 2021 

Μετά την επιτυχή έναρξη της δανειοληψίας για τη χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης 
NextGenerationEU τον Ιούνιο του 2021, και σύμφωνα με τη στρατηγική της για ανοικτή και 
διαφανή επικοινωνία στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
σήμερα τα σχέδιά της για την έκδοση χρεογράφων με σκοπό την κάλυψη των χρηματοδοτικών 
αναγκών στο πλαίσιο του NextGenerationEU για το πρώτο εξάμηνο του 2022. 
Το σχέδιο προβλέπει την έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων της ΕΕ ύψους 50 δισ. ευρώ μεταξύ 
Ιανουαρίου και Ιουνίου 2022, τα οποία θα συμπληρωθούν από βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα της 
ΕΕ. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις πληρωμές 
στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και όλα τα άλλα προγράμματα στο 
πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU κατά την εν λόγω περίοδο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6827/IP_21_68
27_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ε & Α - Διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης 
Σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ Ιανουάριος-Ιούνιος 2021 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

48. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης δύο νέων Ευρωπαϊκών 
Πρωτοβουλιών Πολιτών 

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Green 
VAT — Ένας πράσινος ΦΠΑ της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων και οικολογικών προϊόντων και 
υπηρεσιών». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προτείνει νομοθετική 
πράξη με στόχο τη «μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες».  
Οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή να δρομολογήσει φορολογικές μειώσεις στην Ευρώπη για 
οικολογικά προϊόντα, βιώσιμα παραγόμενα και φιλικά προς το περιβάλλον, προκειμένου να 
στηρίξει την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή κρίνει νομικά αποδεκτή 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6771/IP_21_6771_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6771/IP_21_6771_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6773
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3142
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/overview_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52018PC0051
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0018(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6827/IP_21_6827_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6827/IP_21_6827_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1702
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/funding-plans_en#latest-funding-plan
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
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αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Στο 
παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία των προτάσεων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6772/IP_21_67
72_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Green VAT — Ένας πράσινος ΦΠΑ της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων και οικολογικών προϊόντων 
και υπηρεσιών 
INICIATIVA EVE PARA LA CREACIÓN DEL DERECHO DE DECISIÓN 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative 
________________________________________________________________________________ 

49. Σένγκεν: Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χώρου χωρίς ελέγχους στα 
εσωτερικά σύνορα 

Στρασβούργο,  14 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή προτείνει επικαιροποιημένους κανόνες για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του 
χώρου Σένγκεν. Οι στοχευμένες αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο συντονισμό σε 
επίπεδο ΕΕ και θα εξοπλίσουν καλύτερα τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αναδυόμενων 
προκλήσεων κατά τη διαχείριση τόσο των κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ όσο και των 
εσωτερικών συνόρων εντός του χώρου Σένγκεν. Στόχος της επικαιροποίησης είναι να 
διασφαλιστεί ότι η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα παραμένει μέτρο έσχατης 
ανάγκης. Οι νέοι κανόνες εισάγουν επίσης κοινά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων σε περίπτωση κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, με 
βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. Η εργαλειοποίηση των 
μεταναστών εξετάζεται επίσης στην επικαιροποίηση των κανόνων Σένγκεν, καθώς και μέσω 
παράλληλης πρότασης για μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη στους τομείς του 
ασύλου και της επιστροφής σε μια τέτοια περίσταση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6821/IP_21_68
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νομικά έγγραφα: 
Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση των κανόνων που διέπουν το καθεστώς διέλευσης 
προσώπων από τα σύνορα 
Πρόταση κανονισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εργαλειοποίησης στον τομέα της 
μετανάστευσης και του ασύλου  
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6772/IP_21_6772_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6772/IP_21_6772_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000011_el
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000011_el
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/1644_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-rules-governing-movement-persons-across-borders-com-2021-891_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-situations-instrumentalisation-field-migration-and-asylum-com-2021-890_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6821/IP_21_6821_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6821/IP_21_6821_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-rules-governing-movement-persons-across-borders-com-2021-891_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-rules-governing-movement-persons-across-borders-com-2021-891_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-situations-instrumentalisation-field-migration-and-asylum-com-2021-890_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-regulation-situations-instrumentalisation-field-migration-and-asylum-com-2021-890_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6822
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6838
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50. Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση 
του καρκίνου: η επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της παροχής 
πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα 
 
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2021 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
καταπολέμηση του καρκίνου, η Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα. 
Στόχος είναι η αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ και η υποβολή νομοθετικής πρότασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη έως το τέλος του 2022.  
Οι τέσσερις τομείς τους οποίους αφορά η αναθεώρηση είναι η διατροφική επισήμανση στο 
μπροστινό μέρος της συσκευασίας / τα θρεπτικά συστατικά, η επισήμανση της προέλευσης, η 
σήμανση ημερομηνίας και η επισήμανση οινοπνευματωδών ποτών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_2
1_6884_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Η Ευρώπη στον κόσμο: Η ΕΕ δρομολογεί παγκόσμιο πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
 
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε το διεθνές πρόγραμμα της ΕΕ για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει ειδικά τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εκτός της ΕΕ υπό την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητοι 
φορείς διακυβέρνησης και ανάπτυξης και για τη συμβολή τους στις συμμετοχικές και χωρίς 
αποκλεισμούς δημοκρατικές διαδικασίες.  
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητες για την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της σταθερότητας. Συμβάλλουν στον 
σχεδιασμό και στην εφαρμογή των εξωτερικών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ για την 
κάλυψη των αναγκών των πολιτών, τη μείωση των ανισοτήτων και την τήρηση των δεσμεύσεων 
της Ατζέντας του 2030.  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6792/IP_21_6
792_EN.pdf 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_2
1_6884_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη επιχειρήσεων στους δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – 
Αιδηψού στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού 
 

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_el.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_21_6884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_21_6884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6792
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6792/IP_21_6792_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6792/IP_21_6792_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_21_6884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_21_6884_EN.pdf
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Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, ενέκρινε ελληνικό 
πρόγραμμα ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε 
βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η 
ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. 
Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ρευστότητας εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στους δύο δήμους, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού και τα ισχύοντα 
μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Επιπλέον, η ανάκαμψη των εν λόγω εταιρειών 
έχει τεθεί σε κίνδυνο λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που ξέσπασαν τον Αύγουστο του 
2021. Το μέτρο θα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με λιγότερους από 1.000 
εργαζόμενους, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και έχουν την έδρα τους 
στους δύο δήμους (στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας). Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο 
επιχείρηση θα καθοριστεί μεταξύ 30% και 60% της μείωσης του κύκλου εργασιών της, με 
κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ και ανώτατο τα 200.000 ευρώ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_2
1_6884_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
53. Η Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων κατά 
της εμπορίας ανθρώπων 
 
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2021 
 
Η Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της καταπολέμησης της 
εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών τρόπων ενίσχυσης, ανάπτυξης και 
εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου πλαισίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_2
1_6884_EN.pdf 
 
Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ και θα διαρκέσει έως τις 22 Μαρτίου 2021. 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Fighting-human-
trafficking-review-of-EU-rules/public-consultation_el 
________________________________________________________________________________ 

54. Νέες προτάσεις στον τομέα των μεταφορών αποσκοπούν σε αποδοτικότερες και πιο 
βιώσιμες μετακινήσεις 

Στρασβούργο, 14 Δεκεμβρίου 2021 

Για να στηρίξει τη μετάβαση σε καθαρότερη, πιο πράσινη και πιο έξυπνη κινητικότητα, σύμφωνα 
με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τέσσερις 
προτάσεις που θα εκσυγχρονίσουν το σύστημα μεταφορών της ΕΕ. Με την αύξηση της 
συνδεσιμότητας και τη στροφή περισσότερων επιβατών και εμπορευμάτων προς τις 
σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, με τη στήριξη της εγκατάστασης σημείων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_21_6884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_21_6884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_21_6884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6884/MEX_21_6884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Fighting-human-trafficking-review-of-EU-rules/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Fighting-human-trafficking-review-of-EU-rules/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Fighting-human-trafficking-review-of-EU-rules/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el


12  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021  -  34 
 

φόρτισης, υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και νέων ψηφιακών τεχνολογιών, δίνοντας 
μεγαλύτερη έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και διευκολύνοντας την επιλογή 
διαφορετικών εναλλακτικών μεταφοράς σε ένα αποδοτικό πολυτροπικό σύστημα μεταφορών, οι 
προτάσεις θα θέσουν τον τομέα των μεταφορών σε τροχιά μείωσης των εκπομπών του κατά 
90 %. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6776/IP_21_67
76_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επίσημα έγγραφα 

 Ανακοίνωση: Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των επιβατικών σιδηροδρόμων μεγάλων 
αποστάσεων και των διασυνοριακών επιβατικών σιδηροδρόμων 

 Κανονισμός: ΔΕΔ-Μ 
 Ανακοίνωση: Επέκταση του ΔΕΔ-Μ σε γειτονικές τρίτες χώρες 
 Ανακοίνωση: Το νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας της ΕΕ 
 Οδηγία: Συστήματα ευφυών μεταφορών 

Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των υπηρεσιών 

διασυνοριακών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών και επιβατικών μεταφορών 
μεγάλων αποστάσεων 

 Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Η αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-M 
 Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Συστήματα ευφυών μεταφορών 
 Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Ευρωπαϊκό πλαίσιο αστικής κινητικότητας  

Ενημερωτικά δελτία 
 Ενημερωτικό δελτίο: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ επιβατικών σιδηροδρόμων ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ επιβατικών σιδηροδρόμων 
 Ενημερωτικό δελτίο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών 
 Ενημερωτικό δελτίο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

μέσω της ψηφιοποίησης 
 Ενημερωτικό δελτίο: ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ πλαίσιο αστικής κινητικότητας 

________________________________________________________________________________ 

55. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική στήριξη για την κατασκευή του 
τμήματος Πάτρας-Πύργου της Ολυμπίας Οδού  

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, 
χρηματοδότηση ύψους 217 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του 
τμήματος Πάτρας-Πύργου της Ολυμπίας Οδού στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η κατασκευή και 
λειτουργία του τμήματος Πάτρας-Πύργου θα ενσωματωθεί στην υφιστάμενη σύμβαση 
παραχώρησης με την παραχωρησιούχο Ολυμπία Οδό ΑΕ, η Επιτροπή αξιολόγησε και ενέκρινε 
επίσης την εφαρμογή, στο τμήμα Πάτρας-Πύργου, του υφιστάμενου μηχανισμού επιμερισμού 
διοδίων στο πλαίσιο της σύμβασης, καθώς και την υπό όρους παράταση της περιόδου 
παραχώρησης για 3 έτη. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6776/IP_21_6776_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6776/IP_21_6776_EL.pdf
https://transport.ec.europa.eu/document/download/0da33409-1d20-4221-bf46-66844239b213_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/0da33409-1d20-4221-bf46-66844239b213_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/2e380f97-0c9d-45d1-badf-70af0832d128_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/87976afd-cbab-4edc-a383-bf21528f00a2_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/b8b9ff0d-cc00-47dc-bb28-1a9da8c3da0e_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/a951acc0-5e31-4222-a82d-ea4ba6d4c0e5_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6727
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6778
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6778
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6779
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6779
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6780
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6780
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6781
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Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει μέρος του 
διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, χωρίς να προκληθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6893/IP_21_68
93_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

56. Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: η νέα στρατηγική της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο 
για σύγχρονη και εξορθολογισμένη αναφορά εποπτικών δεδομένων 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέα στρατηγική για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των 
χρηματοοικονομικών εποπτικών αναφορών στην ΕΕ. Κύριος στόχος της στρατηγικής είναι να 
τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που θα παρέχει ακριβή, συνεπή και έγκαιρα δεδομένα στις 
εποπτικές αρχές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον 
συνολικό φόρτο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την υποβολή αναφορών. 

Αυτό θα ωφελήσει τελικά τους πολίτες, δεδομένου ότι η περισσότερο αποτελεσματική και 
ευέλικτη εποπτεία διασφαλίζει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την 
ακεραιότητα της αγοράς και την προστασία των επενδυτών. Θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις 
με τη μείωση του φόρτου υποβολής αναφορών, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6774/IP_21_67
74_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 
________________________________________________________________________________ 

57. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τον πίνακα αποτελεσμάτων για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα, τη δημόσια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα απεικονίζει με διαφανή τρόπο την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΜΑΑ) συνολικά, καθώς και των επιμέρους εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6862/IP_21_68
62_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6893/IP_21_6893_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6893/IP_21_6893_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/211215-supervisory-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6774/IP_21_6774_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6774/IP_21_6774_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6775
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/prudential-requirements_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6862/IP_21_6862_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6862/IP_21_6862_EL.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
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Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2106 για τον καθορισμό των κοινών δεικτών και του 
πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2105 για τον καθορισμό μεθοδολογίας για την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — Η Επιτροπή 
προτείνει την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου 
 
Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για νέα οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
περιβαλλοντικών εγκλημάτων, σύμφωνα με τη βασική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Στόχος της πρότασης είναι να καταστεί αποτελεσματικότερη η προστασία του 
περιβάλλοντος, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ποινικού δικαίου. Η πρόταση 
καθορίζει τα νέα περιβαλλοντικά εγκλήματα, προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο κυρώσεων και 
ενισχύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_
21_6906_EN.pdf 
 
Διαθέσιμα στο διαδίκτυο θα βρείτε το σχετικό δελτίο Τύπου, ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς 
και ενημερωτικό δελτίο που περιέχει περισσότερες πληροφορίες. 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει την προώθηση βιώσιμων αγροδιατροφικών προϊόντων το 
2022 
 
Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2021 

Για το 2022 έχει δεσμευθεί συνολικό ποσό 185,9 εκατ. ευρώ εντός και εκτός της ΕΕ για την 
προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ. Όπως και το 2021, το πρόγραμμα εργασιών της 
πολιτικής προώθησης του επόμενου έτους επικεντρώνεται σε γεωργικά προϊόντα και πρακτικές 
που υποστηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως τα βιολογικά 
προϊόντα της ΕΕ, τα οπωροκηπευτικά, η βιώσιμη γεωργία και η καλή μεταχείριση των ζώων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_
21_6906_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6839/IP_21_68
39_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2105&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2105&from=EL
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-european-parliament-and-council-protection-environment-through-criminal-law-and-replacing-directive-2008-99-ec_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_21_6906_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_21_6906_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6744
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6746
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_21_6906_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_21_6906_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6839/IP_21_6839_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6839/IP_21_6839_EN.pdf
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60. Καταπόνηση των υδάτινων πόρων και ξηρασία: Η έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι 
σημειώνεται πρόοδος ως προς τη διαχείριση των υδάτων, αλλά με αργούς ρυθμούς 
 
Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε την τελευταία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα 
ύδατα, που μετρά την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη της καλής 
κατάστασης όλων των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων έως το 2027.  
Η έκθεση μετρά την πρόοδο των κρατών μελών ως προς την επίτευξη του στόχου αυτού, ιδίως 
όσον αφορά την αντιμετώπιση της ρύπανσης, της άντλησης και της αποδοτικής χρήσης των 
υδάτων. Ωστόσο, η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά 
όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. 
Υπάρχουν αρκετά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν άμεσα τα σχετικά 
μέτρα. Μεταξύ αυτών είναι κυρίως η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, ενώ επίσης υπάρχουν 
καθυστερήσεις και άλλα ζητήματα διακυβέρνησης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_
21_6906_EN.pdf 
 
Η έκθεση συμπληρώνεται από τρεις μελέτες: την οικονομική μελέτη σχετικά με το κόστος και τις 
επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, τη μελέτη για τις πλημμύρες και την κλιματική αλλαγή και τη 
μελέτη για τις πλημμύρες και τη γεωργία.  
 
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο : 
https://ec.europa.eu/environment/news/drought-and-water-stress-commission-report-shows-
water-management-progressing-too-slowly-and-2021-12-15_el 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: η δεύτερη ομάδα πολιτών διατυπώνει τις συστάσεις 
της 
 
Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2021 

Από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου, διοργανώθηκε η τρίτη και τελική συνάντηση της ομάδας 
ευρωπαίων πολιτών για τη δημοκρατία και τις ευρωπαϊκές αξίες, τα δικαιώματα, το κράτος 
δικαίου και την ασφάλεια.  
Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και εξ αποστάσεως, πολίτες από όλα τα κράτη μέλη, κάθε ηλικίας και 
προέλευσης, κατέληξαν σε 39 συστάσεις για το μέλλον της Ευρώπης στους τομείς της ομάδας. Για 
να δείτε τις μαγνητοσκοπημένες συνεδριάσεις της ομάδας, κάντε κλικ εδώ και εδώ. Η τελική 
συνάντηση της ομάδας οργανώθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα που 
ισχύουν στη Φλωρεντία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής όλων των 
μελών της ομάδας, υπήρχε δυνατότητα εξ αποστάσεως σύνδεσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_
21_6906_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/environment/publications/6th-water-framework-directive-and-floods-directive-implementation-report_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/6th-water-framework-directive-and-floods-directive-implementation-report_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_21_6906_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_21_6906_EN.pdf
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/9e25fb48-5969-11ec-91ac-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/9e25fb48-5969-11ec-91ac-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/0a85ea49-57dd-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/c08b97e7-57df-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/environment/news/drought-and-water-stress-commission-report-shows-water-management-progressing-too-slowly-and-2021-12-15_el
https://ec.europa.eu/environment/news/drought-and-water-stress-commission-report-shows-water-management-progressing-too-slowly-and-2021-12-15_el
https://ec.europa.eu/environment/news/drought-and-water-stress-commission-report-shows-water-management-progressing-too-slowly-and-2021-12-15_el
https://www.eui.eu/en/home
https://www.eui.eu/en/home
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=el
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-2-session-3-eu-democracy-values-rights-rule-o_20211210-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-2-session-3-eu-democracy-values-rights-rule-o_20211212-1615-SPECIAL-OTHER_vd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_21_6906_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6906/MEX_21_6906_EN.pdf
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Το δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6840/IP_21_6
840_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

62. Η ΕΕ προωθεί πρωτοβουλίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το εμπόριο και το 
περιβάλλον 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να ενισχύσει τον ρόλο του εμπορίου στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχει προσυπογράψει τρεις νέες 
πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της κοινής δράσης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, στέλνοντας ηχηρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της προώθησης ενός φιλόδοξου 
περιβαλλοντικού θεματολογίου για το εμπόριο. 
Η ΕΕ και σημαντικός αριθμός χωρών του ΠΟΕ θα συνεργαστούν πλέον με σκοπό τη διευκόλυνση 
του εμπορίου πράσινων αγαθών και υπηρεσιών, προωθώντας βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού 
και την κυκλική οικονομία. Θα συνεργαστούν επίσης για την καταπολέμηση της ρύπανσης από 
πλαστικά και για την ενίσχυση της διαφάνειας των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6882/IP_21_68
82_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση σχετικά με το εμπόριο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
Δήλωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων 
Δήλωση σχετικά με τη ρύπανση από πλαστικά και το βιώσιμο εμπόριο πλαστικών 
________________________________________________________________________________ 

63. Η ΕΕ εξακολουθεί, το 2022, να στηρίζει σθεναρά την προώθηση βιώσιμων γεωργικών 
προϊόντων διατροφής 

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2021 

185,9 εκατ. ευρώ διατέθηκαν συνολικά, για το 2022, για την προώθηση των ενωσιακών 
γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ. Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική 
προώθησης, επικεντρώνεται, σε ό,τι αφορά το επόμενο έτος, όπως και το 2021, σε προϊόντα και 
γεωργικές πρακτικές που στηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως τα 
βιολογικά προϊόντα, τα οπωροκηπευτικά, η βιώσιμη γεωργία και η καλή διαβίωση των ζώων στην 
ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6839/IP_21_68
39_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6840
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6840/IP_21_6840_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6840/IP_21_6840_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6882/IP_21_6882_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6882/IP_21_6882_EL.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/6R2.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/9R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/8R2.pdf&Open=True
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6839/IP_21_6839_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6839/IP_21_6839_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
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Αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση της γεωργίας — εσωτερικές αγορές και 
αγορές τρίτων χωρών 
Προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

64. Πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα: Η Επιτροπή εγκρίνει το 
πρόγραμμα δράσης για το 2021 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εγκρίνει νέο ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο 
προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος δράσης ανέρχεται συνολικά σε 30,7 εκατ. ευρώ. 
Στο πλαίσιο της ευρείας στήριξης της ΕΕ σχεδιάζονται ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα για να 
βοηθηθούν οι Τουρκοκύπριοι παραγωγοί να επωφεληθούν από τη δέσμη μέτρων για το 
Χαλλούμι/Hellim. Αυτό συνεπάγεται συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ. Η στήριξη από 
το πρόγραμμα βοήθειας θα περιλαμβάνει βελτίωση των προτύπων ασφάλειας και υγιεινής των 
τροφίμων, εξάλειψη των νόσων των ζώων και ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των ζώων, το οποίο θα είναι συμβατό με τις ενωσιακές απαιτήσεις και θα επιτρέπει 
μια λύση για ολόκληρη τη νήσο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συνεχή στήριξη των 
πράσινων υποδομών και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6664/IP_21_66
64_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
Στήριξη Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
________________________________________________________________________________ 

65. Erasmus+: Επιτυχημένη χρονιά το 2020 παρά τους περιορισμούς 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2021 

Η ετήσια έκθεση για το Erasmus+ το 2020 που δημοσιεύτηκε δείχνει ότι, το περασμένο έτος, το 
πρόγραμμα στήριξε σχεδόν 640.000 μαθησιακές εμπειρίες στο εξωτερικό και παρείχε 
χρηματοδότηση σε 20 400 έργα και 126 900 οργανώσεις παρά την πανδημία COVID-19. Η 
αιφνίδια μετάβαση στη διαδικτυακή μάθηση κατέδειξε τη σημασία των εξ αποστάσεως 
ψηφιακών λύσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Το Erasmus+ εξακολουθεί να διαδραματίζει 
ζωτικό ρόλο στην προετοιμασία ατόμων και οργανισμών, καθώς πέρσι διέθεσε 200 εκατ. EUR 
ειδικά για την ψηφιακή μετάβαση. Το 2020 ο συνολικός προϋπολογισμός του Erasmus+ ανήλθε 
σε 3,78 δισ. EUR —506 εκατ. EUR περισσότερα από το 2019, δηλαδή αυξήθηκε κατά 15 %. Μετά 
από 33 έτη εφαρμογής, το Erasmus+ παραμένει ανθεκτικό, ακόμη και υπό τις δύσκολες συνθήκες 
του 2020, ενώ έχει στηρίξει συνολικά 11,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες από την έναρξή του το 
1987. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/evaluation-eu-agricultural-promotion-policy-internal-and-third-country-markets-0_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/evaluation-eu-agricultural-promotion-policy-internal-and-third-country-markets-0_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
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_6664/IP_21_6664_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6664/IP_21_6664_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/turkish-cypriot-community-aid-programme-financing-decision_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_el
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_el
https://op.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_NCAR21001ENN
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6836/IP_21_68
36_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση Erasmus+ το 2020 
Στατιστικό παράρτημα της έκθεσης Erasmus+το 2020 
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα  
Ιστότοπος του Erasmus+ 
________________________________________________________________________________ 

66. Η Επιτροπή θα επενδύσει άνω του 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» για καινοτόμο και ασφαλή συνδεσιμότητα 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρώτο πρόγραμμα εργασίας για το ψηφιακό σκέλος του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ για τον ψηφιακό τομέα), το οποίο καθορίζει το 
πεδίο εφαρμογής και τους στόχους των δράσεων που υποστηρίζονται από την ΕΕ και απαιτούνται 
για τη βελτίωση των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας της Ευρώπης για 3 έτη. Οι δράσεις 
αυτές θα λάβουν χρηματοδότηση άνω του 1 δισ. EUR (2021-2023). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6830/IP_21_68
30_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Πρόγραμμα εργασίας 
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» — ΜΣΕ για τον ψηφιακό τομέα 
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Υλοποίηση 
________________________________________________________________________________ 
 
67. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφωνούν επί των προτεραιοτήτων του 2022 για μια ανθεκτική 
και αναζωογονημένη ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ντάβιντ Σασόλι, ο Πρωθυπουργός της Σλοβενίας κ. 
Γιάνεζ Γιάνσα, εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου, και η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψαν την κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές 
προτεραιότητες της ΕΕ για το 2022.  
Η δήλωση παρουσιάζει το κοινό όραμα των θεσμικών οργάνων για μια μετασχηματισμένη και πιο 
ανθεκτική Ευρώπη. Καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των θεσμικών οργάνων να δώσουν τη 
δυνατότητα στην ΕΕ να εξέλθει πιο ισχυρή από την πανδημία του κορονοϊού και τις δραματικές 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και άλλων διεθνών κρίσεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_
21_6933_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6836/IP_21_6836_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6836/IP_21_6836_EL.pdf
https://op.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_NCAR21001ENN
https://op.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_NCAR21002ENN
https://ec.europa.eu/assets/eac/factsheets/index.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6830/IP_21_6830_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6830/IP_21_6830_EL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/730428
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-legislative-priorities-2022_el
https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-legislative-priorities-2022_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
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Το δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6881/IP_21_6
881_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
68. Η Επιτροπή θα επενδύσει 673 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση αποστολών της ΕΕ στους 
τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος 
 
Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα 19 νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ύψους 
673 εκατ. ευρώ, που προορίζονται για την υλοποίηση αποστολών της ΕΕ. Οι πέντε αποστολές της 
ΕΕ ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο με στόχο την αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων και την επίτευξη 
φιλόδοξων στόχων στους τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος έως το 2030. Οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται σήμερα επικεντρώνονται σε διάφορους 
τομείς, όπως στη στήριξη των περιφερειών και των κοινοτήτων κατά την προσαρμογή τους στην 
κλιματική αλλαγή, στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών για τον προσυμπτωματικό 
έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων της θάλασσας και του γλυκού νερού, στη δημιουργία και στη διατήρηση 
δίκαιων, βιώσιμων, ανθεκτικών και κλιματικά ουδέτερων πόλεων, στην επικύρωση και ανάπτυξη 
δεικτών για την υγεία του εδάφους και σε πολλούς άλλους τομείς. Αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε 
συνέχεια της τροποποίησης του προγράμματος εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
για την περίοδο 2021-2022, αυξάνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό σε 15,4 δισ. ευρώ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_
21_6933_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invests-additional-eu673244-million-roll-out-eu-
missions-health-climate-and-environment-2021-dec-16_el 
________________________________________________________________________________ 
 
69. Προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει 
την πολιτική συμφωνία σχετικά με την τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας για τους 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες 
 
Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2021 
 
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε 
σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την καλύτερη προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες και 
μεταλλαξιογόνες ουσίες. Για να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων από τον καρκίνο, η 
Επιτροπή είχε προτείνει το 2020 να περιοριστεί περαιτέρω η έκθεσή τους σε καρκινογόνες 
χημικές ουσίες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί επίσης μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής κατά 
του καρκίνου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6881
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6881/IP_21_6881_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6881/IP_21_6881_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invests-additional-eu673244-million-roll-out-eu-missions-health-climate-and-environment-2021-dec-16_el
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invests-additional-eu673244-million-roll-out-eu-missions-health-climate-and-environment-2021-dec-16_el
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invests-additional-eu673244-million-roll-out-eu-missions-health-climate-and-environment-2021-dec-16_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_342
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_
21_6933_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
70. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ανακαίνισης και της 
απαλλαγής των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές 
 
Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2021 
 
Η Επιτροπή πρότεινε την ευθυγράμμιση των κανόνων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την απαλλαγή του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ από τις 
ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050. Η πρόταση αυτή θα διευκολύνει την ανακαίνιση κατοικιών, 
σχολείων, νοσοκομείων, γραφείων και λοιπών κτιρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι λογαριασμοί ενέργειας, και να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων μετατρέπει τη στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» της Επιτροπής σε 
συγκεκριμένη νομοθετική δράση. Αποτελεί μέρος των προτάσεων της Επιτροπής «προσαρμογή 
στον στόχο 55 %» για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού 
νομοθετήματος για το κλίμα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_
21_6933_EN.pdf 
 
Πλήρες δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6683/IP_21_6
683_EN.pdf 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_21_6686/QAN
DA_21_6686_EN.pdf 
καθώς και ενημερωτικό δελτίο :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870607/Factsheet%20Buildin
gs_EN.pdf.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
71. Η Επιτροπή εκδίδει σύσταση για να βοηθήσει τις εταιρείες να υπολογίζουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και να κατασκευάζουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον 
προϊόντα 
 
Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη σύσταση σχετικά με τη χρήση μεθόδων περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος, για να βοηθήσει τις εταιρείες να υπολογίζουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους 
με βάση αξιόπιστες, επαληθεύσιμες και συγκρίσιμες πληροφορίες, καθώς και για να έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές άλλοι παράγοντες, όπως οι δημόσιες διοικήσεις, οι ΜΚΟ και 
οι επιχειρήσεις. Η εν λόγω σύσταση θα παράσχει κίνητρα στη βιομηχανία για την παραγωγή 
προϊόντων με καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις, συμβάλλοντας στις φιλοδοξίες της ΕΕ για 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την κυκλική οικονομία.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energy-performance-buildings-directive.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_3541
file:///C:/Users/soframa/AppData/Local/Temp/1/SDLTempFileManager/nbb3yt3b.w3b/PP-2021-02444-03-00-00-EL-TRA-00.HTML%23:~:text=%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%258A%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D%2520%25CE%25BD%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25BF%2520%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///C:/Users/soframa/AppData/Local/Temp/1/SDLTempFileManager/nbb3yt3b.w3b/PP-2021-02444-03-00-00-EL-TRA-00.HTML%23:~:text=%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%258A%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D%2520%25CE%25BD%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25BF%2520%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6683/IP_21_6683_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6683/IP_21_6683_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6686
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_21_6686/QANDA_21_6686_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_21_6686/QANDA_21_6686_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870607/Factsheet%20Buildings_EN.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870607/Factsheet%20Buildings_EN.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/environment/publications/recommendation-use-environmental-footprint-methods_el
https://ec.europa.eu/environment/publications/recommendation-use-environmental-footprint-methods_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_
21_6933_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο :  
https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-footprint-methods-2021-12-16_el 
________________________________________________________________________________ 

72. Ο πίνακας επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α το 2021 παραμένει 
εύρωστος στους τομείς των ΤΠΕ, της υγείας και του περιβάλλοντος. 

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2021 

Παρά το δυσχερές γενικό οικονομικό περιβάλλον το 2020, οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) στους τομείς της υγείας και 
των υπηρεσιών ΤΠΕ, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του πίνακα επιδόσεων της ΕΕ για τις 
βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α που δημοσιεύεται. Η ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των 
πρωτοπόρων σε πράσινα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας υψηλής αξίας και σε πράσινα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, γεγονός που αποτυπώνει τη μετάβασή 
της προς την κλιματική ουδετερότητα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6599/IP_21_65
99_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ο πίνακας επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α το 2021 
Διαδραστικός ιστότοπος 
Βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 
________________________________________________________________________________ 

73. Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: η Επιτροπή τηρεί την υπόσχεσή της να διασφαλίσει τον 
αδιάλειπτο εφοδιασμό της Βόρειας Ιρλανδίας (καθώς και της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της 
Μάλτας) με φάρμακα 

Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις που διασφαλίζουν τον μακροπρόθεσμο και αδιάλειπτο 
εφοδιασμό της Βόρειας Ιρλανδίας με φάρμακα από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων εφοδιασμού της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Μάλτας. Πιο 
συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, θα 
εξακολουθήσουν να διατίθενται στη Βόρεια Ιρλανδία τα ίδια φάρμακα με εκείνα που είναι 
ταυτόχρονα διαθέσιμα στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ειδικοί όροι θα διασφαλίζουν ότι τα 
φάρμακα που εγκρίνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εισέρχονται στην ενιαία αγορά. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6911/IP_21_69
11_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_6933/MEX_21_6933_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-footprint-methods-2021-12-16_el
https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-footprint-methods-2021-12-16_el
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb50fc5e-570e-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb50fc5e-570e-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6599/IP_21_6599_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6599/IP_21_6599_EL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb50fc5e-570e-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6911/IP_21_6911_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6911/IP_21_6911_EL.pdf
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Δήλωση του αντιπροέδρου κ. Μάρος Σέφτσοβιτς στον Τύπο σχετικά με την πορεία των 
συζητήσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τις 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία 
Πρόταση της Επιτροπής για τη διασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της Βόρειας Ιρλανδίας, 
καθώς και της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Μάλτας με φάρμακα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο 
________________________________________________________________________________ 
  
74. Διεθνής Ημέρα Μεταναστών: Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου 

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2021 
 
Επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μεταναστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση: «Τη φετινή Διεθνή Ημέρα Μεταναστών 
γιορτάζουμε τις δυνατότητες της ανθρώπινης κινητικότητας. Η μετανάστευση έχει συμβάλει στη 
διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Αποτελεί καθοριστικό μέρος 
της ευρωπαϊκής ταυτότητας, όπου συναντώνται διαφορετικοί πολιτισμοί, γλώσσες και ταλέντα.  
Η ΕΕ είναι ένας σημαντικός προορισμός, ο οποίος προσελκύει νέους επαγγελματίες υψηλής 
ειδίκευσης απ’ όλο τον κόσμο, με σχεδόν 3 εκατομμύρια πρώτες άδειες διαμονής να εκδίδονται 
ετησίως, και εγγυάται έναν χώρο καταφυγίου για όσους το έχουν ανάγκη. Αποτελεί ευθύνη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσει την προστασία της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των μεταναστών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6962/MEX_2
1_6962_EN.pdf 
 
Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_6930/
STATEMENT_21_6930_EN.pdf  
Δείτε επίσης τις τελευταίες στατιστικές για τη μετανάστευση στην Ευρώπη :  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-
life/statistics-migration-europe_el 
________________________________________________________________________________ 
 
75. Έναρξη εφαρμογής νέων κανόνων στην ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος 
 
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2021 
 
Τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, που περιγράφονται στην οδηγία για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος.  
Η νέα νομοθεσία εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας για τα πρόσωπα που αναφέρουν 
παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ. Η οδηγία προβλέπει αποτελεσματικούς και ευρέως διαθέσιμους 
διαύλους καταγγελίας και ισχυρή προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 
εργάζονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σ’ ολόκληρη την ΕΕ.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6943
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/publications-and-news_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/publications-and-news_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6912
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6962/MEX_21_6962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6962/MEX_21_6962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_6930/STATEMENT_21_6930_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_6930/STATEMENT_21_6930_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6962/MEX_2
1_6962_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

76. Υπερπόντιες χώρες και εδάφη: Ενίσχυση της συνεργασίας για πράσινη ευημερία και 
βελτίωση της μάθησης και των δεξιοτήτων 

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενισχύει την εταιρική της σχέση με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ), οι οποίες 
έχουν συνταγματικούς δεσμούς με τη Δανία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, με βάση από κοινού 
συμφωνηθέντες τομείς προτεραιότητας. Για τη στήριξη αυτής της συνεργασίας, η Επιτροπή 
ενέκρινε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 385,4 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-27 για τη 
στήριξη εταιρικών σχέσεων βάσει συμφωνημένων προτεραιοτήτων με τη συνεργασία 10 ΥΧΕ: 
Αρούμπα, Γαλλική Πολυνησία, γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής, 
Γροιλανδία, Νέα Καληδονία, Σάμπα, Άγιος Βαρθολομαίος, Σεν Πιερ και Μικελόν, Άγιος 
Ευστάθιος και Άγιος Μαρτίνος, καθώς και περιφερειακό πρόγραμμα ΥΧΕ του Ειρηνικού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6921/IP_21_69
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη  
Global Gateway: 
Πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για τις ΥΧΕ 
________________________________________________________________________________ 

77. Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς 2021: Τα κράτη μέλη οδεύουν προς καλύτερη 
εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2021 

H Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021, ο οποίος 
δείχνει ότι, παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, στην πράξη πρέπει να γίνουν και άλλες 
βελτιώσεις για καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Οι βελτιώσεις αυτές θα 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ να επωφεληθούν πλήρως από τις ελευθερίες 
και τα δικαιώματά τους, ώστε να διευκολυνθεί η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. 
Χάρη στην ενιαία αγορά, η ΕΕ περιορίζει τις επιπτώσεις των ελλείψεων προωθώντας την 
καινοτομία και διαφοροποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια 
εύρυθμη ενιαία αγορά, όπου η καινοτομία μπορεί να ακμάσει, είναι ο καλύτερος σύμμαχος για 
μια ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6962/MEX_21_6962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_6962/MEX_21_6962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6921/IP_21_6921_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6921/IP_21_6921_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_el
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-global-gateway_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en#header-5522
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6937/IP_21_69
37_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πίνακας αποτελεσμάτων 
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα 
Επισκόπηση επιδόσεων 
Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική 
Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων 
της ενιαίας αγοράς 
________________________________________________________________________________ 

78. Σταδιακή εφαρμογή του κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα 

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2021 

Ο κανονισμός για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που θα εφαρμοστεί από τις 
26 Μαΐου 2022, μπορεί πλέον να εφαρμοστεί σταδιακά χάρη στην έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, τα κράτη μέλη, οι οργανισμοί υγείας και οι οικονομικοί φορείς 
ανακατένειμαν τους οικονομικούς και άλλους πόρους τους για να αντιμετωπίσουν τις 
πρωτοφανείς προκλήσεις της κρίσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εφαρμογή του 
κανονισμού του 2017 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο οποίος εισήγαγε 
ορισμένες απαιτήσεις για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ενίσχυσε τον ρόλο των λεγόμενων 
«οργανισμών εκτίμησης της συμμόρφωσης». Για να αποφευχθεί η διαταραχή της προμήθειας 
βασικών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων, η Επιτροπή 
πρότεινε τον Οκτώβριο τη σταδιακή εφαρμογή του κανονισμού του 2017.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6965/IP_21_69
65_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κανονισμός (ΕΕ) .../2022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για ορισμένα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την αναβολή της εφαρμογής των 
προϋποθέσεων για τα εσωτερικά τεχνολογικά προϊόντα 
Πρόταση της Επιτροπής, δελτίο Τύπου και ερωτήσεις και απαντήσεις της 14ης Οκτωβρίου 2021 
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — νέοι κανονισμοί 
________________________________________________________________________________ 

79. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και πέμπτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της 
COVID-19 

Βρυξέλλες,  20 Δεκεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6937/IP_21_6937_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6937/IP_21_6937_EL.pdf
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/countries_en
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/performance-overview_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0094&qid=1639999606755
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0094&qid=1639999606755
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0498_EL.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6965/IP_21_6965_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6965/IP_21_6965_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0498_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0498_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0498_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0498_EL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0627
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0746
https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο κατά της COVID-
19 Nuvaxovid, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Novavax και γίνεται έτσι το πέμπτο 
εμβόλιο κατά της COVID-19 που εγκρίνεται στην ΕΕ. 
Η άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια της θετικής επιστημονικής σύστασης που εξέδωσε ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου, και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6966/IP_21_69
66_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 
Νομοθεσία της ΕΕ για τα φάρμακα 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και εμβόλια κατά της COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία αδειοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο: Μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
Το σημερινό χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 
 
80. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό μέτρο για τη στήριξη της κατασκευής και 
της λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω άντλησης στην 
Αμφιλοχία 
 
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις ελληνικό 
μέτρο για τη στήριξη της κατασκευής και της λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω άντλησης στην Αμφιλοχία της Ελλάδας. Το μέτρο θα 
χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μετά τη 
θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Επιτροπή και 
την έγκρισή του από το Συμβούλιο.  
Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή επενδυτικής επιχορήγησης ύψους 250 εκατ. ευρώ και ετήσιας 
στήριξης — χρηματοδοτούμενης από εισφορά που επιβάλλεται στους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας — για τη συμπλήρωση των εσόδων της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί αποδεκτό 
ποσοστό απόδοσης της επένδυσης. Η υποστηριζόμενη εγκατάσταση αποθήκευσης θα έχει 
δυναμικότητα 680 μεγαβάτ (MW) και θα συνδέεται απευθείας με γραμμές μεταφοράς υψηλής 
τάσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7041/MEX_2
1_7041_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6966/IP_21_6966_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6966/IP_21_6966_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
https://ec.europa.eu/health/human-use_el
https://www.ema.europa.eu/en
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://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7041/MEX_21_7041_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7041/MEX_21_7041_EN.pdf
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81. Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές: δρομολόγηση του αγροτικού συμφώνου 
 
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή δρομολογεί το αγροτικό σύμφωνο, μια πρωτοβουλία η οποία είχε ανακοινωθεί στο 
πλαίσιο του μακρόπνοου οράματος της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές, που 
παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021. Το νέο σύμφωνο αποσκοπεί στην κινητοποίηση των 
δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των αγροτικών κοινοτήτων. Θα παράσχει ένα κοινό πλαίσιο συμμετοχής και 
συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7041/MEX_2
1_7041_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο : https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-
eus-rural-areas-launch-rural-pact-2021-dec-20_en 
________________________________________________________________________________ 
 
82. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Μια ενδυναμωμένη Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) για την αντιμετώπιση μελλοντικών 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 
 
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2021 

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό που επιτρέπει την 
ενεργοποίηση επειγόντων και στοχευμένων ιατρικών αντίμετρων από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) κατά τη 
διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας στην ΕΕ. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν την προμήθεια και την αγορά φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και πρώτων 
υλών κατάλληλων για τη διαχείριση κρίσεων, την ενεργοποίηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που προορίζονται για την παρασκευή εμβολίων και θεραπευτικών προϊόντων, τη σύσταση 
επιτροπής υγειονομικών κρίσεων με τη συμφωνία των κρατών μελών και τη θέσπιση μηχανισμών 
ταχείας παρακολούθησης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7041/MEX_2
1_7041_EN.pdf 
 
Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_7024/
STATEMENT_21_7024_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

83. Η Ευρώπη στον κόσμο: η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τομείς προτεραιότητας για τη 
συνεργασία με χώρες και περιφέρειες εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο 

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7041/MEX_21_7041_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7041/MEX_21_7041_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-eus-rural-areas-launch-rural-pact-2021-dec-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-eus-rural-areas-launch-rural-pact-2021-dec-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-eus-rural-areas-launch-rural-pact-2021-dec-20_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7041/MEX_21_7041_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7041/MEX_21_7041_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_7024
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_7024/STATEMENT_21_7024_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_21_7024/STATEMENT_21_7024_EN.pdf
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Η Επιτροπή ενέκρινε τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα (MIP) του μηχανισμού «Η Ευρώπη στον 
κόσμο», όπου καθορίζονται τομείς προτεραιότητας για τη συνεργασία με χώρες και περιφέρειες 
εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο για την περίοδο 2021-27. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης τα 
χρηματοδοτικά κονδύλια για την περίοδο 2021-2024 (σε εθνικό επίπεδο) και για την περίοδο 
2021-2027 (σε περιφερειακό επίπεδο) που θα στηρίξουν αυτή τη συνεργασία, συνολικού ύψους 
σχεδόν 26,3 δισ. ευρώ. Η έγκριση των εθνικών και των περιεφερειακών MIP θα συμβάλει 
σημαντικά στις δράσεις για το κλίμα, την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, τη 
μετανάστευση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό, καθώς και στην επίτευξη των στόχων για το φύλο 
και τη βιοποικιλότητα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7021/IP_21_70
21_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η Ευρώπη στον κόσμο — Προγραμματισμός | Διεθνείς συμπράξεις (europa.eu) 
Η Ευρώπη στον κόσμο: Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας — Η Ευρώπη 
στον κόσμο | Διεθνείς συμπράξεις (europa.eu) 
Global Gateway | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 

84. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας 

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021 

Το Σώμα των επιτρόπων ενέκρινε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας («CEEAG»). Οι 
CEEAG θα εγκριθούν επίσημα τον Ιανουάριο του 2022 και θα τεθούν σε εφαρμογή από τη στιγμή 
εκείνη. Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τους σημαντικούς στόχους και επιδιώξεις της ΕΕ 
που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με άλλες πρόσφατες κανονιστικές 
αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και λαμβάνουν υπόψη την αυξημένη 
σημασία της κλιματικής προστασίας. Οι νέοι κανόνες δημιουργούν ένα ευέλικτο, κατάλληλο για 
τον επιδιωκόμενο σκοπό πλαίσιο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία 
στήριξη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στοχευμένο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6982/IP_21_69
82_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

85. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει δεσμευτική περίοδο αποδοχής 
διάρκειας εννέα μηνών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού 

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε κανόνες σχετικά με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, θεσπίζοντας 
δεσμευτική περίοδο αποδοχής διάρκειας 9 μηνών (ακριβώς 270 ημερών) για τα πιστοποιητικά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7021/IP_21_7021_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7021/IP_21_7021_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe-programming_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6982/IP_21_6982_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6982/IP_21_6982_EL.pdf
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εμβολιασμού για σκοπούς ταξιδιών εντός της ΕΕ. Μια σαφής και ομοιόμορφη περίοδος αποδοχής 
για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα διασφαλίσει ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα θα εξακολουθήσουν 
να συντονίζονται, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά την τελευταία σύνοδό του στις 16 
Δεκεμβρίου 2021. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι περιορισμοί βασίζονται στα βέλτιστα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, καθώς και σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο συνεχής συντονισμός 
είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα εξασφαλίσει σαφήνεια στους 
πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6837/IP_21_68
37_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την ισχύ των πιστοποιητικών 
εμβολιασμού που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ 
Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/1073 
σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων για την εφαρμογή του πλαισίου 
εμπιστοσύνης για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ 
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 
ReopenEU 
________________________________________________________________________________ 
 
86. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει καθεστώς ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά της Ελλάδας 
 
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθεστώς 
στήριξης, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στα 29 αυτόνομα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα της Ελλάδας (τα 
οποία καλύπτουν 47 νησιά). 
Ειδικότερα, το καθεστώς στηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίοι παράγουν και αποθηκεύουν ηλιακή και αιολική ενέργεια. Σήμερα, 
στα ελληνικά νησιά, περίπου το 80 % της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται με ντίζελ και 
πετρέλαιο. Λόγω των κορεσμένων δικτύων, η προσθήκη εγκαταστάσεων αποθήκευσης στις 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι απαραίτητη για την 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας των εν λόγω νησιών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_2
1_7066_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον 
ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.58482, αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6837/IP_21_6837_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_6837/IP_21_6837_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/commission-delegated-regulation-validity-vaccination-certificates-issued-under-eu-digital-covid-certificate-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-delegated-regulation-validity-vaccination-certificates-issued-under-eu-digital-covid-certificate-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-amending-implementing-decision-eu-2021-1073-laying-down-technical-specifications-and-rules-implementation-trust-framework-eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-amending-implementing-decision-eu-2021-1073-laying-down-technical-specifications-and-rules-implementation-trust-framework-eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-amending-implementing-decision-eu-2021-1073-laying-down-technical-specifications-and-rules-implementation-trust-framework-eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_6216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_6216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_6215
https://reopen.europa.eu/el/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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87. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τέχνης και της ψυχαγωγίας 
και οι οποίες πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τέχνης και της ψυχαγωγίας και οι οποίες 
πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η δημόσια στήριξη θα δοθεί 
υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την κάλυψη μέρους της απώλειας εσόδων από εισιτήρια, 
την οποία υπέστησαν οι εν λόγω επιχειρήσεις λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν για τον 
περιορισμό της διασποράς του ιού.  
Ειδικότερα, το μέτρο θα απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται θέατρα, κινηματογράφους 
και άλλους πολιτιστικούς χώρους, καθώς και σε διανομείς ταινιών που υπέστησαν μείωση του 
κύκλου εργασιών τους το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Σκοπός του καθεστώτος είναι να 
βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και μετά από αυτήν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_2
1_7066_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 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την εκπαίδευση των προσφύγων και την αντιμετώπιση 
μεταναστευτικών προκλήσεων στην Τουρκία με επιπλέον 560 εκατ. ευρώ 
 
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις χρηματοδότησης ύψους 560 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της 
ποιοτικής, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των προσφύγων στην Τουρκία και την πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων. Η 
χρηματοδότηση αυτή αποτελεί μέρος των 3 δισ. ευρώ, το οποίο ανακοίνωσε η Πρόεδρος κ. 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Ιούνιο του 2021 για τη συνέχιση της βοήθειας της ΕΕ προς τους 
πρόσφυγες στην Τουρκία κατά την περίοδο 2021-2023.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_2
1_7066_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
89. Re-Open EU: όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια και την υγεία σε μία πλατφόρμα 
 
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_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/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_EN.pdf
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Η πλατφόρμα Re-open EU παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για ασφαλή ταξίδια σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενόψει των διακοπών, η πλατφόρμα αυτή 
παρέχει στους πολίτες πληροφορίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες επικαιροποιούνται συνεχώς, με 
στόχο την ασφαλή διασυνοριακή κυκλοφορία των πολιτών στην ΕΕ.  
Ειδικότερα, το Re-open EU παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα μέτρα που ισχύουν, 
μεταξύ άλλων για την καραντίνα και τις απαιτήσεις διαγνωστικής εξέτασης των ταξιδιωτών, το 
ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID που θα σας βοηθήσει να ασκήσετε το δικαίωμά σας να 
κυκλοφορείτε ελεύθερα, καθώς και τις εφαρμογές κινητών για ιχνηλάτηση επαφών και αποστολή 
ειδοποιήσεων σχετικά με τον κορονοϊό. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_2
1_7066_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
90. Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: Η Επιτροπή ξεκινά τις 
διαβουλεύσεις με πρόσκληση για υποβολή στοιχείων 
 
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις σχετικά με την επικείμενη ευρωπαϊκή πράξη για την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Η πράξη αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία-ορόσημο, την 
οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση 
της Ένωσης το 2021, με σκοπό τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων 
ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_2
1_7066_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

91. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις για την προτεινόμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 

Βρυξέλλες,  22 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση μέσω του EU Survey, καλώντας όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις όσον αφορά την προτεινόμενη 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2008 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις («κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους»). Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως τις 16 Μαρτίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7049/IP_21_70
49_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_7066/MEX_21_7066_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StateaidRailwayGuidelines2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52008XC0722(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52008XC0722(04)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7049/IP_21_7049_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7049/IP_21_7049_EL.pdf
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92. Δίκαιη φορολόγηση: η Επιτροπή προτείνει την ταχεία μεταφορά της διεθνούς συμφωνίας 
για ελάχιστη φορολόγηση των πολυεθνικών 

Βρυξέλλες,  22 Δεκεμβρίου 2021 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οδηγία για τη διασφάλιση ελάχιστου πραγματικού φορολογικού 
συντελεστή για τις παγκόσμιες δραστηριότητες των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Η πρόταση 
ανταποκρίνεται στη δέσμευση της ΕΕ να προχωρήσει ταχύτατα και να είναι ανάμεσα στους 
πρώτους που θα εφαρμόσουν την πρόσφατη ιστορική παγκόσμια συμφωνία φορολογικής 
μεταρρύθμισης [1], η οποία έχει ως στόχο να φέρει δικαιοσύνη, διαφάνεια και σταθερότητα στο 
διεθνές πλαίσιο φορολογίας των εταιρειών. 
Η πρόταση ακολουθεί στενά τη διεθνή συμφωνία και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα 
εφαρμοστούν στην πράξη εντός της ΕΕ οι αρχές του πραγματικού φορολογικού συντελεστή 15 % 
— που συμφωνήθηκαν από 137 χώρες. Περιλαμβάνει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τον 
υπολογισμό αυτού του πραγματικού φορολογικού συντελεστή, ώστε να εφαρμόζεται σωστά και 
με συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7028/IP_21_70
28_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Σύνδεσμος προς τα νομικά κείμενα 
________________________________________________________________________________ 

93. Δίκαιη φορολογία: η Επιτροπή προτείνει να τεθεί τέλος στην κατάχρηση εικονικών 
οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς εντός της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  22 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια βασική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της 
κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς. Με τη σημερινή 
πρόταση θα εξασφαλίζεται ότι οι οντότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν μηδενική ή 
ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα, δεν θα μπορούν να επωφελούνται από φορολογικά 
πλεονεκτήματα και δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τους φορολογούμενους. Επίσης, η σημερινή 
πρόταση θα συμβάλει στην προστασία των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη συντριπτική 
πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψη 
της ΕΕ, και θα εξασφαλίσει ότι οι απλοί φορολογούμενοι δεν υφίστανται πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση εξαιτίας όσων προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους 
αναλογεί. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7027/IP_21_70
27_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7028/IP_21_7028_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7028/IP_21_7028_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6967
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/Factsheet%20Pillar%202.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/minimum-corporate-taxation_en?pk_campaign=minimum_corporate_taxation&pk_source=twitter&pk_medium=social
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7027/IP_21_7027_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7027/IP_21_7027_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6968
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Ενημερωτικό δελτίο 
Σύνδεσμος προς τα νομικά κείμενα 
________________________________________________________________________________ 

94. Η Επιτροπή προτείνει την επόμενη γενιά ιδίων πόρων της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  22 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση της επόμενης γενιάς ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
με τρεις νέες πηγές εσόδων: η πρώτη βασίζεται στα έσοδα από την εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπών (ΣΕΔΕ), η δεύτερη βασίζεται στους πόρους που παράγονται από τον προτεινόμενο 
μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ και η τρίτη βασίζεται στο μερίδιο επί των 
υπολειπόμενων κερδών πολυεθνικών εταιρειών που θα ανακατανέμονται στα κράτη μέλη της ΕΕ 
βάσει της πρόσφατης συμφωνίας ΟΟΣΑ/G20 για την ανακατανομή των φορολογικών 
δικαιωμάτων («πρώτος πυλώνας»). Με κανονικό ρυθμό λειτουργίας την περίοδο 2026-2030, οι 
νέες αυτές πηγές εσόδων αναμένεται να αποφέρουν κατά μέσο όρο συνολικά έως και 17 δισ. € 
ετησίως στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7025/IP_21_70
25_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Νομικές πράξεις 
Έσοδα — Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 

95. Η Επόμενη γενιά ιδίων πόρων της ΕΕ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2021 

Πώς λειτουργεί σήμερα το σύστημα ιδίων πόρων; 
Επί του παρόντος υπάρχουν τέσσερις ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: 
 Οι τελωνειακοί δασμοί οι οποίοι επιβάλλονται στις εισαγωγές, εισπράττονται στα εξωτερικά 

σύνορα της ΕΕ και εγγράφονται απευθείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα κράτη μέλη 
παρακρατούν το 25 % του ποσού ως έσοδα είσπραξης. 

 Ο ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος έχει απλουστευτεί 
από το 2021. Στις βάσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας όλων των κρατών μελών 
εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής καταβολής 0,3 %. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_7026/QAN
DA_21_7026_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικά δελτία 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/Factsheet%20Unshell.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/unshell_en?pk_campaign=unshell&pk_source=twitter&pk_medium=social
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7025/IP_21_7025_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_7025/IP_21_7025_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_7026
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_7047
https://ec.europa.eu/info/publications/own-resources-legal-texts_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_7026/QANDA_21_7026_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_7026/QANDA_21_7026_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_7025
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_7047
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Νομικές πράξεις 
Έσοδα — Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 
________________________________________________________________________________ 
 
96. Κοινό Κέντρο Ερευνών: Νέο τεστ PCR ανιχνεύει την παραλλαγή Όμικρον 
 
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2021 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της ειδικής μεθόδου που 
ανέπτυξε για την ανίχνευση της παραλλαγής Όμικρον. Όλα τα εργαστήρια που διενεργούν τεστ 
PCR θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα μέθοδο για να ανιχνεύσουν και να 
ταυτοποιήσουν την Όμικρον χωρίς να απαιτείται η δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία της 
αλληλούχησης DNΑ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_
21_7083_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική δημοσίευση :  
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/efficient-tracing-omicron-new-pcr-test 
________________________________________________________________________________ 
 
97. Πολιτική θεωρήσεων: Απολογισμός της προόδου προς την πλήρη αμοιβαιότητα των 
θεωρήσεων με τις ΗΠΑ 
 
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τον Δεκέμβριο του 
2020 μέχρι σήμερα όσον αφορά την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας με τις ΗΠΑ στο θέμα της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Θεμελιώδης αρχή της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ 
είναι να διασφαλίσει ότι οι χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ θα 
άρουν την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_
21_7083_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
98. Διαχείριση των συνόρων: Η Επιτροπή εγκρίνει υποδείγματα συμφωνιών συνεργασίας 
μεταξύ του Frontex και τρίτων χωρών 
 
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε δύο υποδείγματα συμφωνιών και συμφωνίες συνεργασίας για τη διαχείριση 
των συνόρων μεταξύ του Frontex και εταίρων εκτός ΕΕ. Το υπόδειγμα για τις συμφωνίες περί 
καθεστώτος καθιστά δυνατή την ανάπτυξη ομάδων του Frontex για τη διαχείριση των συνόρων 
σε εταίρους εκτός ΕΕ, ιδίως σε γειτονικές χώρες, καθώς και σε άλλες χώρες καταγωγής ή 
διέλευσης. Το υπόδειγμα για τις συμφωνίες συνεργασίας καθορίζει ένα πλαίσιο επιχειρησιακής 
συνεργασίας μεταξύ του Frontex και των αρχών διαχείρισης των συνόρων στις χώρες εταίρους.  
 

https://ec.europa.eu/info/publications/own-resources-legal-texts_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue_el
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/efficient-tracing-omicron-new-pcr-test
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/efficient-tracing-omicron-new-pcr-test
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/efficient-tracing-omicron-new-pcr-test
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-commission-state-play-regards-situation-reciprocity-united-states-area-visa-policy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-commission-model-status-agreement-european-border-and-coast-guard_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-commission-model-status-agreement-european-border-and-coast-guard_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-commission-model-working-arrangement-european-border-and-coast-guard_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_
21_7083_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
99. Ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις νομικές πτυχές της διασυνοριακής προστασίας 
των ευάλωτων ενηλίκων 
 
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή προστασία 
των ευάλωτων ενηλίκων. Η διαβούλευση εστιάζει στη διασυνοριακή κατάσταση των ενηλίκων 
που χρήζουν επαρκούς στήριξης προκειμένου να διαχειριστούν προσωπικά και οικονομικά τους 
ζητήματα, για παράδειγμα λόγω νοητικής αναπηρίας, ψυχικής υγείας ή άνοιας. Τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους, όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να διασφαλίζονται και στις διασυνοριακές υποθέσεις σε όλη 
την ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_
21_7083_EN.pdf 
 
Η δημόσια διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ έως τις 29 Μαρτίου 2022. 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Civil-judicial-
cooperation-EU-wide-protection-for-vulnerable-adults/public-consultation_el 
________________________________________________________________________________ 
 
100. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Wind Hellas από τον όμιλο United 
Group 
 
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση 
του αποκλειστικού ελέγχου της Wind Hellas («Wind», Ελλάδα) από τον όμιλο United Group B.V. 
(Κάτω Χώρες). Η Wind παρέχει κινητές, σταθερές και διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και λιανικές 
υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. O όμιλος United Group δραστηριοποιείται 
στην παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και 
υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής του Nova 
Telecommunication S.M.S.A. (πρώην Forthnet) στην Ελλάδα και την Κύπρο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_
21_7083_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, 
στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10475.  
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Civil-judicial-cooperation-EU-wide-protection-for-vulnerable-adults/public-consultation_el
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Civil-judicial-cooperation-EU-wide-protection-for-vulnerable-adults/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Civil-judicial-cooperation-EU-wide-protection-for-vulnerable-adults/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Civil-judicial-cooperation-EU-wide-protection-for-vulnerable-adults/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_7083/MEX_21_7083_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_10475
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

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

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

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

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

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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