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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
1. Νέες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021. 

 
2. Τιμώντας το θάρρος στη δημοσιογραφία: Υποβάλετε υποψηφιότητα για το βραβείο 

δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 2021 έως τις 19 Απριλίου. 
 

3. Το 2020, οι επενδυτικές δαπάνες σε έργα της Πολιτικής Συνοχής έφτασαν τα 251 δισ. ευρώ. 
Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις. 
 

4. Εννέα ταινίες και σειρές που έχουν λάβει στήριξη από την ΕΕ διαγωνίζονται στο φετινό 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου. 
 

5. Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών ξεκινούν έρευνα για τις πρακτικές 
των αεροπορικών εταιρειών όσον αφορά τις ακυρώσεις. 
 

6. Δικαιώματα των καταναλωτών: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την οδηγία 
για τα οργανωμένα ταξίδια. 
 

7. Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών : Το σύστημα Safety Gate συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην απόσυρση από την αγορά επικίνδυνων προϊόντων που συνδέονται 
με την COVID-19. 
 

8. Η Επιτροπή στηρίζει μεταρρυθμιστικά έργα στα κράτη μέλη για περισσότερες θέσεις 
εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. 
 

9. Οι διαγωνισμοί MyGalileoDrone και MyGalileoSolution προβάλλουν τις διαστημικές 
καινοτομίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 

10. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2021-2027. 
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11. Η Επιτροπή παρουσιάζει επικαιροποιημένη προσέγγιση ως προς την αντίδραση της 
δημοσιονομικής πολιτικής στην πανδημία του κορονοϊού. 
 

12. Ένωση ισότητας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία 2021-2030. 
 

13. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-
2030. 
 

14. Η Επιτροπή δημοσιεύει στο διαδίκτυο εργαλεία για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 
χωρίς αποκλεισμούς. 
 

15. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο 
επίπεδο: η Επιτροπή ενεργεί για να εξασφαλιστούν περισσότεροι υποστηρικτές. 
 

16. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην 
Ελλάδα. 
 

17. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: οι αρχές μεταφράζονται σε δράσεις. 
 

18. Μισθολογική διαφάνεια: η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την εξασφάλιση ίσης αμοιβής για 
όμοια εργασία. 
 

19. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Ισότητα της αμοιβής: Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη 
μισθολογική διαφάνεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για όμοια εργασία. 
 

20. Η ΕΕ επενδύει πάνω από 6 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την πολυφωνία των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ. 
 

21. Tο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος και Υγείας ξεκινάει τη λειτουργία του. 
 

22. Η πλατφόρμα Fit for Future επιλέγει πρωτοβουλίες της ΕΕ προς απλούστευση και 
εκσυγχρονισμό. 
 

23. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2021 
 

24. Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021: η πανδημία COVID-19 αποτελεί μείζονα πρόκληση 
για την ισότητα των φύλων. 
 

25. Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην κοινή 
συνεδρίαση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 
 

26. Εγκρίνονται κρατικές ενισχύσεις ύψους 26 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ελληνικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. 
 

27. Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 
στην Ενιαία Αγορά. 
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28. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφωνούν να αναστείλουν όλους τους δασμούς που συνδέονται με τις 
διαφορές Airbus και Boeing. 
 

29. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στις 
επιχειρησιακές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Κω και την 
Λέρο. 
 

30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους 
σχετικά με τη συμφωνία για τις γεωργικές ποσοστώσεις. 
 

31. Έρευνα σε επίπεδο ΕΕ δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την έναρξη της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης. 
 

32. Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης: η Επιτροπή χαράσσει την πορεία για τη δημιουργία μιας 
ψηφιακά ενισχυμένης Ευρώπης έως το 2030 
 

33. Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης – Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

34. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του InvestEU από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

35. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει δύο νέους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της στην 
Αθήνα και στις Βρυξέλλες. 
 

36. Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. 
 

37. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

38. Ανθρωπιστική δράση: νέα προοπτική για τη χορήγηση παγκόσμιας βοήθειας από την ΕΕ 
υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19. 
 

39. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επιπλέον 9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE μέσω 
της δεύτερης έκδοσης ομολόγων του 2021. 
 

40. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης Συνεργασία με τους πολίτες για την οικοδόμηση μιας 
πιο ανθεκτικής Ευρώπης. 
 

41. Δήλωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας. 
 

42. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση σημείων με ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό κρουσμάτων του κορονοϊού, προσφέροντας τέσσερα εκατομμύρια επιπλέον 
δόσεις του εμβολίου των BioNTech-Pfizer, οι οποίες θα παραδοθούν τον τρέχοντα μήνα. 
 

43. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος 
εγγυήσεων για τις τράπεζες. 
 

44. Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση σχεδόν 530 εκατ. 
ευρώ για τη στήριξη μέτρων έκτακτης ανάγκης κατά της πανδημίας του κορονοϊού. 
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45. Διαγωνισμός νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ Juvenes Translatores — 

Βράβευση 27 νικητών και νικητριών από όλη την Ευρώπη. 
 

46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και τέταρτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά 
της COVID-19. 
 

47. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον στην ανεπίσημη τηλεδιάσκεψη των 
υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. 
 

48. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γκαμπριέλ κηρύσσουν την έναρξη της Διάσκεψης 
της ΕΕ για τη Νεολαία και του ψηφιακού Hackathon. 
 

49. Η Επιτροπή παρατείνει τον μηχανισμό διαφάνειας και αδειοδότησης για τις εξαγωγές 
εμβολίων κατά της COVID-19 
 

50. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
για τη χρηματοδότηση οικολογικότερων, πιο βιώσιμων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών 
και ενέργειας, και της ψηφιοποίησης. 
 

51. Χονγκ Κονγκ: Η έκθεση της ΕΕ επισημαίνει ανησυχητική πολιτική επιδείνωση. 
 

52. Η πανδημία επηρέασε τις συνήθειες των καταναλωτών, οι οποίοι κάνουν οικολογικότερες 
επιλογές, σύμφωνα με νέα έρευνα. 
 

53. Πρώτο στρατηγικό σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 2021-2024: η Επιτροπή 
καθορίζει προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για ένα βιώσιμο 
μέλλον. 
 

54. Συμφωνία αποχώρησης: η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για παράβαση των υποχρεώσεών του δυνάμει του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία 
- Βόρεια Ιρλανδία. 
 

55. Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 9 δισ. ευρώ σε επτά κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE. 
 

56. Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα δέσμη μέτρων 
ύψους 1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ. 
 

57. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα για τη συμπεριφορά της ΔΕΗ στην 
ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

58. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την παράδοση επιπλέον δόσεων του εμβολίου των 
BioNTech-Pfizer εντός του δεύτερου τριμήνου. 
 

59. Κορονοϊός: κοινή πορεία προς την ασφαλή επανέναρξη των δραστηριοτήτων στην 
Ευρώπη. 
 

60. Κορονοϊός: Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό. 
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61. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό. 
 

62. Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας για να συμβάλει στη 
μετατροπή των επιστημονικών ιδεών σε ρηξικέλευθες καινοτομίες. 
 

63. Ψηφιακή Ημέρα 2021: χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να αναλάβουν βασικές ψηφιακές 
πρωτοβουλίες για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. 
 

64. Πολιτική συμφωνία φέρνει πιο κοντά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και 
Αδειοδότησης Ταξιδιών. 
 

65. Ασφαλή και ανθεκτικά δάση: Η Επιτροπή εργάζεται για την πρόληψη των δασικών 
πυρκαγιών στην Ευρώπη και παγκοσμίως. 
 

66. Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: Η Επιτροπή προτείνει 86,7 εκατ. ευρώ για τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές στη Γαλλία και στην Ελλάδα. 
 

67. Έκθεση επιβεβαιώνει την επιτυχία του μέσου SURE όσον αφορά την προστασία των 
θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων. 

68. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς συναντήθηκε με τους υπουργούς της ομάδας MED 5 πριν από τη 
διάσκεψή τους. 
 

69. Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Πρώτη συνεδρίαση της νέας 
ευρωπαϊκής ομάδας επαφής για την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα. 
 

70. Το πρώτο ρομπότ απολύμανσης, με 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έφτασε στην 
Ελλάδα. 
 

71. Ελλάδα: Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 21 εκατ. ευρώ για φορείς 
εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων και τρένων. 
 

72. Ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, Επίσκεψη της Επιτρόπου Ίλβα Γιούανσον στην Ελλάδα. 
 

73. Ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΕ — Η Επιτροπή επιδιώκει τη συλλογή παρατηρήσεων 
σχετικά με νέα πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού. 
 

74. Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης για επιστημονικά 
έγγραφα. 
 

75. Η Επιτροπή ενισχύει τον μηχανισμό διαφάνειας και αδειοδότησης για τις εξαγωγές 
εμβολίων κατά της COVID-19 
 

76. Κορονοϊός: νέα διαδικασία για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της έγκρισης νέων και 
προσαρμοσμένων εμβολίων κατά των παραλλαγών της νόσου COVID-19 
 

77. Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και τη 
στήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη. 
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78. Η Επιτροπή εγκρίνει στήριξη ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ελληνική εταιρεία πετρελαίου 
και φυσικού αερίου Energean που πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού. 
 

79. Μήνυμα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, για την επέτειο 
των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 
 

80. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμά την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης. 
 

81. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή παρουσιάζει δράσεις για την ενίσχυση της 
βιολογικής παραγωγής. 
 

82. Πρόγραμμα Erasmus+: πάνω από 28 δισ. ευρώ για τη στήριξη της κινητικότητας και της 
μάθησης για όλους, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής. 
 

83. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επιστημονικές μελέτες για τα τρόφιμα: νέοι κανόνες για 
μεγαλύτερη διαφάνεια και ανεξαρτησία. 
 

84. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» 
(EU4Health). 
 

85. Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα 
παρακολούθησης σχετικά με τις δικαιοδοτικές και διαδικαστικές πτυχές του ελέγχου των 
συγκεντρώσεων της ΕΕ. 
 

86. Διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα: Η Επίτροπος Γιούανσον επισκέπτεται τη Σάμο, 
τη Λέσβο και την Αθήνα. 
 

87. Κορονοϊός: Η ΕΕ συμβάλλει στην αποστολή εμβολίων στη Μολδαβία και ιατρικών ειδών 
στο Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία. 
 

88. Ερωτήσεις και απαντήσεις όσον αφορά τη στήριξη από την Επιτροπή για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης στα ελληνικά νησιά. 
 

89. SURE: Η Επιτροπή προτείνει επιπλέον 3,7 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη για την προστασία 
των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων. 
 

90. Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 13 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE. 
 

91. Διαχείριση της μετανάστευσης: Η Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση για νέα κέντρα 
υποδοχής στη Λέσβο και τη Χίο. 
 

92. Κρίση στη Συρία: 5,3 δισ. ευρώ διατέθηκαν από χορηγούς για το 2021 και μετέπειτα κατά 
την 5η διάσκεψη των Βρυξελλών. 
 

93. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της φορολογία του καπνού 
στην ΕΕ. 

________________________________________________________________________________ 
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1. Νέες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021 

Βρυξέλλες,  1 Μαρτίου 2021 

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές της ΕΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το 
ανθρακικό τους αποτύπωμα, από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, σε όλα τα καταστήματα και τους 
διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής, θα ισχύει μια νέα έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης 
ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ. Οι νέες ετικέτες θα ισχύουν αρχικά για τέσσερις κατηγορίες 
προϊόντων :  ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και τηλεοράσεις 
(και άλλες εξωτερικές διατάξεις απεικόνισης). Την 1η Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν νέες 
ετικέτες για λαμπτήρες και λάμπες με σταθερές φωτεινές πηγές, ενώ άλλα προϊόντα θα 
ακολουθήσουν τα επόμενα έτη. 

 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_818/IP_21_818
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ιστοσελίδα για την ενεργειακή ετικέτα και τον οικολογικό σχεδιασμό  
Οριζόντιος κανονισμός για την ενεργειακή επισήμανση 
Οριζόντιος κανονισμός για τον οικολογικό σχεδιασμό 
Βίντεο και φωτογραφίες για την ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

2. Τιμώντας το θάρρος στη δημοσιογραφία: Υποβάλετε υποψηφιότητα για το βραβείο 
δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 2021 έως τις 19 Απριλίου 

Βρυξέλλες,  1 Μαρτίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_818/IP_21_818_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_818/IP_21_818_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_819
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0062.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0108.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-006285
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Αρχίζει η υποβολή υποψηφιοτήτων για ένα από τα κορυφαία δημοσιογραφικά βραβεία στον 
κόσμο — το βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το βραβείο τιμά γυναίκες και άντρες δημοσιογράφους από ολόκληρο τον κόσμο για 
τα θαρραλέα ρεπορτάζ και για τα άρθρα τους για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, που 
αναδεικνύουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και εμπνέουν λύσεις 
για την αντιμετώπισή τους. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19 Απριλίου 2021. 
Στους νικητές/-ριες θα απονεμηθεί βραβείο ύψους 10 000 ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_801/IP_21_801
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Όροι και προϋποθέσεις του βραβείου δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 2021 
Ιστότοπος του βραβείου δημοσιογραφίας Lorenzo Natali: 
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων 
info@nataliprize.eu 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Το 2020, οι επενδυτικές δαπάνες σε έργα της Πολιτικής Συνοχής έφτασαν τα 251 δισ. ευρώ 
Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις 
 
Βρυξέλλες,  1 Μαρτίου 2021 
 
Το 2020, τα κράτη μέλη αύξησαν τις επενδύσεις τους στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής κατά 70 
δισ. ευρώ και έτσι οι συνολικές δαπάνες τους για τη Συνοχή έφτασαν τα 251 δισ. ευρώ. Το ποσό 
αυτό αντιστοιχεί στο 52 % των 482 δισ. ευρώ που έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2014-
2020. Ταυτόχρονα, η χρηματοδοτική ενίσχυση των έργων έφτασε στο μέγιστο της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης.  
 
Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στην επικαιροποιημένη πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τα 
ΕΔΕΤ (#ESIFOpendata), η οποία, μέσω ενός διαδραστικού εργαλείου, προσφέρει εύκολη 
πρόσβαση σε βασικούς δείκτες υλοποίησης της Πολιτικής Συνοχής ανά θέμα, χώρα και ταμείο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_2
1_962_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες στον πίνακα αποτελεσμάτων για τον κορονοϊό : 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Εννέα ταινίες και σειρές που έχουν λάβει στήριξη από την ΕΕ διαγωνίζονται στο φετινό 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου 
 
Βρυξέλλες,  1 Μαρτίου 2021 
 
Το 71ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ξεκίνησε σε ψηφιακή μορφή λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού. Σε αυτό λαμβάνουν μέρος εννέα ταινίες και σειρές που έχουν λάβει 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_801/IP_21_801_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_801/IP_21_801_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp
https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp
https://ec.europa.eu/international-partnerships/home
mailto:info@nataliprize.eu
https://twitter.com/search?q=%23ESIFOpendata&src=typed_query&f=live
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e3b-ddcr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_21_962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_21_962_EN.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://www.berlinale.de/en/home.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/703465
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στήριξη από την ΕΕ. Τρεις από αυτές διαγωνίζονται για το σημαντικότερο βραβείο, τη Χρυσή 
Άρκτο. Πρόκειται για τις ταινίες Memory Box (Κουτί της Μνήμης) των Joana Hadjithomas και 
Khalil Joreige, Nebenan (Δίπλα) του Daniel Brühl, και Természetes fény (Φυσικό φως) του Dénes 
Nagy. Η ΕΕ στήριξε την ανάπτυξη και συμπαραγωγή αυτών των εννέα τίτλων με επένδυση άνω 
των 750.000 ευρώ που χορηγήθηκε μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_2
1_962_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/media-present-digital-berlinale-european-film-forum-films-and-side-events 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών ξεκινούν έρευνα για τις πρακτικές 
των αεροπορικών εταιρειών όσον αφορά τις ακυρώσεις 
 
Βρυξέλλες,  1 Μαρτίου 2021 
 
Το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ξεκίνησαν συντονισμένη έρευνα για τις τρέχουσες πρακτικές των αεροπορικών εταιρειών όσον 
αφορά τις ακυρώσεις, μετά από εξωτερική προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων 
Καταναλωτών (BEUC), καθώς και μια προειδοποίηση που εξέδωσε για πρώτη φορά η Επιτροπή 
στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τη συνεργασία στην προστασία των 
καταναλωτών. Ο διάλογος μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και του δικτύου θα συντονίζεται 
από τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών διαφόρων κρατών μελών -στις περισσότερες 
περιπτώσεις από τη σουηδική υπηρεσία καταναλωτών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_2
1_962_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_el 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Δικαιώματα των καταναλωτών: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την οδηγία 
για τα οργανωμένα ταξίδια 
 
Βρυξέλλες,  1 Μαρτίου 2021 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια, όπου κάνει 
απολογισμό της εφαρμογής της από τον Ιούλιο του 2018 που άρχισε να ισχύει μέχρι σήμερα. Η 
έκθεση εξετάζει τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και την αξιολογεί 
στο πλαίσιο της πτώχευσης της Thomas Cook το 2019 και των προκλήσεων που ανέκυψαν κατά 
την κρίση της COVID-19.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://www.berlinale.de/en/programme/202102306.html
https://www.berlinale.de/en/programme/202101928.html
https://www.berlinale.de/en/programme/202107091.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/media-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_21_962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_21_962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/703465
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-present-digital-berlinale-european-film-forum-films-and-side-events
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-present-digital-berlinale-european-film-forum-films-and-side-events
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_21_962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_21_962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_4293
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_2
1_962_EN.pdf 
 
Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:90:FIN 

________________________________________________________________________________ 

7. Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών : Το σύστημα Safety Gate συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην απόσυρση από την αγορά επικίνδυνων προϊόντων που συνδέονται με 
την COVID-19 

Βρυξέλλες,  2 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το σύστημα Safety Gate, το 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα, το οποίο 
συμβάλλει στην απόσυρση επικίνδυνων μη εδώδιμων προϊόντων από την αγορά. Η έκθεση 
δείχνει ότι ο αριθμός των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι αρχές σε συνέχεια 
προειδοποιήσεων αυξάνεται από έτος σε έτος, φθάνοντας τις 5 377, έναντι 4 477 το 2019. Το 9 % 
όλων των προειδοποιήσεων που καταγράφηκαν το 2020 αφορούσε προϊόντα σχετικά με την 
COVID-19, κυρίως ακατάλληλες μάσκες προστασίας. Άλλα παραδείγματα επικίνδυνων προϊόντων 
που συνδέονται με τη νόσο COVID-19 τα οποία κοινοποιούνται στο σύστημα Safety Gate είναι 
απολυμαντικά που περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες, όπως η μεθανόλη που μπορεί να 
προκαλέσει τύφλωση ή ακόμη και θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, ή απολυμαντικά 
υπεριώδους ακτινοβολίας που εκθέτουν τους χρήστες σε έντονη ακτινοβολία προκαλώντας 
ερεθισμό του δέρματος.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_814/IP_21_814
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ετήσια έκθεση Safety Gate 
Ενημερωτικό δελτίο Safety Gate 
Safety Gate 
Business Gateway 
Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ 
Δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων 
________________________________________________________________________________ 

8. Η Επιτροπή στηρίζει μεταρρυθμιστικά έργα στα κράτη μέλη για περισσότερες θέσεις 
εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε, και στα 27 κράτη μέλη, 226 έργα τα οποία θα στηρίξουν τις προσπάθειες 
των κρατών μελών να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εθνικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση 
της ανάπτυξης. Οι εν λόγω δράσεις στήριξης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης (TSI) και θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 102,6 εκατ. ευρώ για το έτος 2021, ενώ 
στόχος τους θα είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_21_962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_962/MEX_21_962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/report-application-directive-eu-2015-2302-package-travel-and-linked-travel-arrangements_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:90:FIN
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/report
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_814/IP_21_814_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_814/IP_21_814_EL.pdf
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAward
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
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Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην εγκριθείσα εκτελεστική απόφαση 
C(2021) 1335 και στο πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του TSI. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_747/IP_21_747
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) 
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης 
Ενημερωτικά δελτία για τα μεταρρυθμιστικά σχέδια των κρατών μελών  
________________________________________________________________________________ 
 
9. Οι διαγωνισμοί MyGalileoDrone και MyGalileoSolution προβάλλουν τις διαστημικές 
καινοτομίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
 
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2021 

Στις 3 Μαρτίου, η Επιτροπή και ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού 
Συστήματος Πλοήγησης (GSA) θα παρουσιάσουν τους νικητές των διαγωνισμών 
MyGalileoSolution και MyGalileoDrone, κατά την πρώτη εικονική συνέντευξη Τύπου της Ημέρας 
Επιχειρηματικότητας 2021. Οι διαγωνισμοί αναδεικνύουν τη συμβολή του Οργανισμού στην 
προώθηση της καινοτομίας των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων με βάση το διαστημικό 
πρόγραμμα της ΕΕ.  
 
Στους διαγωνισμούς MyGalileoDrone και MyGalileoSolution θα συμμετάσχουν 80 κορυφαίοι 
διαγωνιζόμενοι σε τρεις θεματικούς τομείς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν εφαρμογές σχετικές με 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το διαδίκτυο των πραγμάτων και εφαρμογές για κινητά, οι οποίες 
βασίζονται στη δορυφορική τεχνολογία Galileo.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_982/MEX_2
1_982_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές και τις νικήτριες του διαγωνισμού είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://www.gsa.europa.eu/ 
________________________________________________________________________________ 

10. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2021-2027 

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2021 

Τι είναι το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης; 
Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) είναι το μέσο της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης προς τα κράτη μέλη της ΕΕ με στόχο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. 

Το TSI αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 και του 
σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη. Ο γενικός στόχος του είναι η προώθηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω της στήριξης των προσπαθειών των κρατών 

https://ec.europa.eu/info/publications/technical-support-instrument-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/publications/technical-support-instrument-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/publications/technical-support-instrument-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_747/IP_21_747_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_747/IP_21_747_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/240
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/240
https://ec.europa.eu/info/tsi-2021-country-factsheets_en
https://www.gsa.europa.eu/entrepreneurship-day
https://www.gsa.europa.eu/entrepreneurship-day
https://www.gsa.europa.eu/mygalileodrone-selected-teams-phase-1-and-2
https://www.gsa.europa.eu/mygalileosolution-selected-teams-track-1-and-2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_982/MEX_21_982_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_982/MEX_21_982_EN.pdf
http://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/


3  ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 - 12 
 

μελών στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Το TSI στηρίζεται στην επιτυχία του παλαιότερου 
Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΜΔ). Με το ΠΣΜΔ, η Επιτροπή έχει 
προσφέρει από το 2017 τεχνική υποστήριξη και στα 27 κράτη μέλη, με περισσότερα από 1000 
έργα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_746/QAND
A_21_746_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου — IP/21/747 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Η Επιτροπή παρουσιάζει επικαιροποιημένη προσέγγιση ως προς την αντίδραση της 
δημοσιονομικής πολιτικής στην πανδημία του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  3 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παρέχει στα κράτη μέλη γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής κατά την προσεχή 
περίοδο. Παρέχει κατευθυντήριες αρχές για τον ορθό σχεδιασμό και την ποιότητα των 
δημοσιονομικών μέτρων. Εκθέτει τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με την απενεργοποίηση ή 
τη συνεχή ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής. Παρέχει επίσης γενικές ενδείξεις σχετικά 
με τη συνολική δημοσιονομική πολιτική για την προσεχή περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη δημοσιονομική πολιτική. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_884/IP_21_884
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
αντίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην πανδημία του κορονοϊού 
Ανακοίνωση: Ένας χρόνος από την έξαρση της νόσου COVID-19: αντίδραση της δημοσιονομικής 
πολιτικής 
________________________________________________________________________________ 

12. Ένωση ισότητας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030 

Βρυξέλλες,  3 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια φιλόδοξη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία 2021-2030, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ισότιμη 
βάση με τους άλλους πολίτες, τόσο στην ΕΕ όσο και πέρα απ' αυτήν, σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνουν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων ως 
ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών της ΕΕ. Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της ζωής, ακριβώς όπως και οποιοδήποτε άλλο άτομο. Παρά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_746/QANDA_21_746_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_746/QANDA_21_746_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_884/IP_21_884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_884/IP_21_884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_885
https://ec.europa.eu/info/files/one-year-outbreak-covid-19-fiscal-policy-response_en
https://ec.europa.eu/info/files/one-year-outbreak-covid-19-fiscal-policy-response_en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23706&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23706&langId=en
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το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τις δραστηριότητες αναψυχής και τη 
συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα, πολλά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι καιρός η 
ευρωπαϊκή δράση να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_810/IP_21_810
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία: Ένωση ισότητας: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 
Ευανάγνωστη έκδοση: Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2021-2030 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 
Ενημερωτικό δελτίο: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 
Οι ειδήσεις σε ευανάγνωστη έκδοση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει νέα στρατηγική για την 
προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία 
________________________________________________________________________________ 

13. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-
2030 

Βρυξέλλες,  3 Μαρτίου 2021 

Γιατί χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία; 
Παρ' όλες τις προσπάθειες, τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλότερο 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού απ' ό,τι τα άτομα χωρίς αναπηρία. Η πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη, στη διά βίου μάθηση, στην απασχόληση και στις δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου εξακολουθεί να είναι δύσκολη, η συμμετοχή στην πολιτική ζωή είναι 
περιορισμένη και τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις. Eπιπλέον, η 
πανδημία της COVID-19 έχει επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανισότητες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_813/QAND
A_21_813_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επικοινωνία: Mια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-
2030 
Ευανάγνωστη έκδοση: Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2021-2030 
Δελτίο Τύπου: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 
Ενημερωτικό δελτίο: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 
Νέα σε ευανάγνωστη μορφή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει νέα στρατηγική για την 
προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_810/IP_21_810_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_810/IP_21_810_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23706&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_813
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23716&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9938&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9938&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_813/QANDA_21_813_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_813/QANDA_21_813_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23706&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23706&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_810
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=9938&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=9938&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=el
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14. Η Επιτροπή δημοσιεύει στο διαδίκτυο εργαλεία για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 
χωρίς αποκλεισμούς 
 
Βρυξέλλες,  3 Μαρτίου 2021 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021, η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, θα παρουσίασε επίσημα μια δέσμη 
εργαλείων για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα χωρίς αποκλεισμούς, η οποία δημοσιεύτηκε 
στο διαδίκτυο.  
 
Τα εργαλεία περιλαμβάνουν σειρά πρακτικών λύσεων και μέτρων που απευθύνονται στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους εκπαιδευτικούς, έχοντας ως στόχο όλα τα παιδιά, 
ανεξάρτητα από την προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση, να μπορούν να λάβουν 
ποιοτική παιδική φροντίδα και εκπαίδευση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1008/MEX_
21_1008_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/education/news/inclusive-high-quality-early-childhood-education-and-care 
Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/education/events/early-
childhood-education-care-inclusion-staff-professionalisation_el 
________________________________________________________________________________ 

15. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο 
επίπεδο: η Επιτροπή ενεργεί για να εξασφαλιστούν περισσότεροι υποστηρικτές 

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2021 

Με την ευκαιρία της «Παγκόσμιας ημέρας για την άγρια ζωή», η Επιτροπή καλεί εκ νέου όλα τα 
παγκόσμια ιδρύματα να εκφράσουν τις απόψεις τους για να οικοδομήσουν τη δυναμική για τη 
φύση και να πείσουν περισσότερες κυβερνήσεις να είναι φιλόδοξες στην κρίσιμη δέκατη πέμπτη 
συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (CoP 15) που 
θα πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του τρέχοντος έτους. Ακριβώς ένα χρόνο αφότου η 
Επιτροπή εγκαινίασε τον Παγκόσμιο Συνασπισμό της «Ενωμένοι για τη βιοποικιλότητα», 
περισσότερα από 200 ιδρύματα παγκοσμίως —εθνικά πάρκα, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια, μουσεία επιστημών και φυσικής ιστορίας, ενυδρεία, βοτανικοί κήποι και 
ζωολογικοί κήποι— έχουν ήδη ενώσει τις δυνάμεις τους με σκοπό την αντιμετώπιση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Επιτροπή προσχώρησε 
στον διακυβερνητικό συνασπισμό υψηλών φιλοδοξιών (HAC) για τη φύση και τους ανθρώπους, ο 
οποίος εγκαινιάστηκε στη σύνοδο κορυφής «One Planet Summit» τον Ιανουάριο του τρέχοντος 
έτους, όπου υποστηρίζει ενεργά τον στόχο της διατήρησης τουλάχιστον του 30 % ξηράς και 
θάλασσας έως το 2030. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_891/IP_21_891
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/education/events/early-childhood-education-care-inclusion-staff-professionalisation_el
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4c526047-6f3c-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-191896644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1008/MEX_21_1008_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1008/MEX_21_1008_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/news/inclusive-high-quality-early-childhood-education-and-care
https://ec.europa.eu/education/news/inclusive-high-quality-early-childhood-education-and-care
https://ec.europa.eu/education/events/early-childhood-education-care-inclusion-staff-professionalisation_el
https://ec.europa.eu/education/events/early-childhood-education-care-inclusion-staff-professionalisation_el
https://ec.europa.eu/education/events/early-childhood-education-care-inclusion-staff-professionalisation_el
https://www.cbd.int/intro/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_348
https://www.hacfornatureandpeople.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_891/IP_21_891_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_891/IP_21_891_EL.pdf
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Παγκόσμιος συνασπισμός «Ενωμένοι για τη βιοποικιλότητα» 
Κατάλογος ιδρυμάτων και οργανισμών που συμμετέχουν στον Συνασπισμό 
Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα μπορούν να επικοινωνούν στην ακόλουθη διεύθυνση ec-
biodiversity-coalition@ec.europa.eu 
Επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με #UnitedforBiodiversity (σε όλες τις γλώσσες) & 
#CoP15 
Δέσμευση των ηγετών για τη φύση 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην Ελλάδα 
 
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα επισκεφτεί την Ελλάδα από την Πέμπτη 4 Μαρτίου 
μέχρι την Κυριακή 7 Μαρτίου. 
________________________________________________________________________________ 

17. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: οι αρχές μεταφράζονται σε δράσεις 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή παρουσιάζει τον φιλόδοξο στόχο της για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη που εστιάζει 
στην απασχόληση και τις δεξιότητες για το μέλλον και προετοιμάζει το έδαφος για μια δίκαιη και 
ανθεκτική κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς. Το σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις για την 
περαιτέρω υλοποίηση των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως κοινή 
προσπάθεια των κρατών μελών και της ΕΕ, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
της κοινωνίας των πολιτών. Προτείνει επίσης πρωταρχικούς στόχους για την απασχόληση, τις 
δεξιότητες και την κοινωνική προστασία στην ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 
2030. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_820/IP_21_820
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων  
Ερωτήσεις και απαντήσεις: σύσταση της Επιτροπής για αποτελεσματική ενεργό στήριξη της 
απασχόλησης μετά την κρίση COVID-19 (EASE) 
Ενημερωτικό δελτίο: το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ενημερωτικό δελτίο: αποτελεσματική ενεργός στήριξη της απασχόλησης (EASE) 
Ανακοίνωση: το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, που συνοδεύει το σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Σύσταση της Επιτροπής για αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης μετά την κρίση 
COVID-19 (EASE) 
Έκθεση του Ευρωβαρόμετρου για κοινωνικά θέματα 

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/
mailto:ec-biodiversity-coalition@ec.europa.eu
mailto:ec-biodiversity-coalition@ec.europa.eu
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_820/IP_21_820_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_820/IP_21_820_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_971
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_971
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23697&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23698&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23704&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23704&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23699&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23699&langId=en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2266
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Ιστότοπος του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης 
________________________________________________________________________________ 

18. Μισθολογική διαφάνεια: η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την εξασφάλιση ίσης αμοιβής για 
όμοια εργασία 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και οι άνδρες στην ΕΕ λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία. Η 
πρόταση, που έθεσε ως πολιτική προτεραιότητα η κ. φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προβλέπει μέτρα μισθολογικής διαφάνειας, όπως η πληροφόρηση των ατόμων που 
αναζητούν εργασία σχετικά με τις αμοιβές, το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με τα επίπεδα 
αμοιβών για εργαζομένους που εκτελούν όμοια εργασία, καθώς και οι υποχρεώσεις των μεγάλων 
εταιρειών να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Η 
πρόταση ενισχύει επίσης τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι εργαζόμενοι ώστε να 
διεκδικούν τα δικαιώματά τους και διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Οι εργοδότες δεν 
θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τα άτομα που αναζητούν εργασία το μισθολογικό 
ιστορικό τους και θα πρέπει να παρέχουν ανωνυμοποιημένα μισθολογικά δεδομένα κατόπιν 
αιτήματος των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα έχουν επίσης το δικαίωμα αποζημίωσης για 
μισθολογικές διακρίσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_881/IP_21_881
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις & Απαντήσεις — Μισθολογική διαφάνεια: η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την 
εξασφάλιση ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια για την ενίσχυση της αρχής της ισότητας 
της αμοιβής 
Εκτίμηση επιπτώσεων 
Συνοπτική παρουσίαση της εκτίμησης επιπτώσεων 
Ενημερωτικό δελτίο - Μισθολογική διαφάνεια: ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών για όμοια 
εργασία 
Δράση της ΕΕ για την ισότητα της αμοιβής 
________________________________________________________________________________ 

19. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Ισότητα της αμοιβής: Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη 
μισθολογική διαφάνεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για όμοια εργασία 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2021 

Το δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συνθήκη της Ρώμης του 
1957. Η οδηγία του 2006 (Οδηγία 2006/54/ΕΚ) για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης ήδη απαιτεί από τους εργοδότες να εξασφαλίζουν ίση αμοιβή 
για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Συμπληρώθηκε το 2014 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_881/IP_21_881_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_881/IP_21_881_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_961
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_961
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/info/files/impact-assessment-accompanying-proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/info/files/executive-summary-impact-assessment-report-accompanying-proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-strengthening-equal-pay-principle-benefits-individuals_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-strengthening-equal-pay-principle-benefits-individuals_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EL
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από σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια. Παρά το νομικό αυτό πλαίσιο, 
η αρχή της ίσης αμοιβής δεν εφαρμόζεται και δεν επιβάλλεται πλήρως. Το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων στην ΕΕ παραμένει στο 14,1 % σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Eurostat. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_961/QAND
A_21_961_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου — Διαφάνεια ως προς τις αμοιβές: Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την εξασφάλιση 
ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 
Πρόταση οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια, προκειμένου να ενισχυθεί η αρχή της ισότητας 
της αμοιβής 
Εκτίμηση επιπτώσεων 
Συνοπτική παρουσίαση — Εκτίμηση επιπτώσεων 
Ενημερωτικό δελτίο — Μισθολογική διαφάνεια: ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών για όμοια 
εργασία 
Δράση της ΕΕ όσον αφορά τις ίσες αμοιβές 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Η ΕΕ επενδύει πάνω από 6 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την πολυφωνία των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ 
 
Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους δικαιούχους μιας σειράς προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι 
οποίοι θα παραγάγουν και θα διαδώσουν σε όλη την Ευρώπη δημοσιογραφικό περιεχόμενο 
σχετικά με θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Διασυνοριακές κοινοπραξίες που λειτουργούν με 
πλήρη συντακτική ανεξαρτησία θα προσφέρουν καινοτόμο και ελκυστικό περιεχόμενο σχετικά με 
ευρωπαϊκά θέματα σε διάφορες γλώσσες, καθώς και πρωτοβουλίες που απευθύνονται ιδίως 
στους νέους Ευρωπαίους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1016/MEX_
21_1016_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/ 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Tο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος και Υγείας ξεκινάει τη λειτουργία του 
 
Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εγκαινιάζουν το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Κλίματος και Υγείας.  
 
Όπως ανακοινώθηκε στη Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που εγκρίθηκε 
πρόσφατα, το Παρατηρητήριο αποσκοπεί στη δημιουργία, σύνδεση, συγκέντρωση και παροχή 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0124&from=EL
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd-2020-50_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_961/QANDA_21_961_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_961/QANDA_21_961_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_881
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_881
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/info/files/impact-assessment-accompanying-proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/info/files/executive-summary-impact-assessment-report-accompanying-proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-strengthening-equal-pay-principle-benefits-individuals_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-strengthening-equal-pay-principle-benefits-individuals_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1016/MEX_21_1016_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1016/MEX_21_1016_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/
https://ec.europa.eu/clima/events/keeping-healthy-changing-climate_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_663
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των γνώσεων, της εμπειρογνωσίας και των εργαλείων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 
υγειονομικών προκλήσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, ώστε να ενισχυθεί η 
ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1016/MEX_
21_1016_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

22. Η πλατφόρμα Fit for Future επιλέγει πρωτοβουλίες της ΕΕ προς απλούστευση και 
εκσυγχρονισμό 

Βρυξέλλες,  5 Μαρτίου 2021 

Η πλατφόρμα της Επιτροπής Fit for Future έχει πλέον επιλέξει 15 πρωτοβουλίες με στόχο να 
συμβάλει στην απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και στη μείωση της γραφειοκρατίας για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της ΕΕ ανταποκρίνονται 
στις νέες και αναδυόμενες προκλήσεις. Οι προσπάθειες αυτές θα αποτελέσουν μέρος του 
πρώτου ετήσιου προγράμματος εργασίας της πλατφόρμας που θα εγκριθεί αυτόν τον μήνα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_942/IP_21_942
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλατφόρμα Fit for Future 
Πείτε την άποψή σας: Απλούστευση! 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη δρομολόγηση της πλατφόρμας Fit for Future 
Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 
________________________________________________________________________________ 

23. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2021 

Βρυξέλλες,  5 Μαρτίου 2021 

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση: 
«Η περσινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά. Η πανδημία COVID-19 δεν άφησε κανέναν ανέγγιχτο 
και ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Οι γυναίκες ως γιατροί, 
νοσοκόμες, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι καταστημάτων —επαγγέλματα στα οποία συναντούμε 
συχνά γυναίκες— βρέθηκαν στις πρώτες γραμμές της πανδημίας. Κι αυτό, έχοντας αναλάβει 
μεγαλύτερες ευθύνες στο σπίτι. 

Αν και οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή της 
υγειονομικής περίθαλψης, δεν έχουν ισότιμη εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
για την πανδημία. Για παράδειγμα, στις εθνικές ειδικές ομάδες για την καταπολέμηση της COVID-
19 που έχουν συσταθεί σε 87 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 17 κρατών μελών της ΕΕ, 
επικεφαλής ήταν κατά 85,2 % άντρες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1016/MEX_21_1016_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1016/MEX_21_1016_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/topics_for_the_2021_annual_work_programme_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_942/IP_21_942_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_942/IP_21_942_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_832
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_890/ST
ATEMENT_21_890_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021: Η πανδημία COVID-19 αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα για την ισότητα των φύλων 
Δελτίο Τύπου — Διαφάνεια ως προς τις αμοιβές: η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την εξασφάλιση 
ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 
Δελτίο Τύπου - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE): η πρόοδος σε θέματα 
ισότητας των φύλων εξασθενεί λόγω της Covid-19 
Ιστότοπος για την ισότητα των φύλων   
________________________________________________________________________________ 

24. Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021: η πανδημία COVID-19 αποτελεί μείζονα πρόκληση 
για την ισότητα των φύλων 

Βρυξέλλες,  5 Μαρτίου 2021 

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της 
2021 για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ, η οποία δείχνει τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19 στις γυναίκες. Η πανδημία έχει επιδεινώσει τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής, τόσο στην Ευρώπη όσο και πέραν 
αυτής, με συνέπεια την οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα επιτεύγματα των προηγούμενων ετών 
που κερδήθηκαν με κόπο. Ταυτόχρονα, η ισότητα των φύλων δεν υπήρξε ποτέ τόσο υψηλή 
προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ, ενώ η Επιτροπή κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες 
για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, η οποία εγκρίθηκε πριν από ένα 
έτος. Για την καλύτερη παρακολούθηση και καταγραφή της προόδου σε καθένα από τα 27 κράτη 
μέλη, η Επιτροπή εγκαινιάζει μια διαδικτυακή πύλη παρακολούθησης της στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1011/IP_21_10
11_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση 2021 σχετικά με την ισότητα των φύλων στην ΕΕ 
Ιστοσελίδα της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 
Δελτίο Τύπου του EIGE: Η νόσος COVID-19 εκμηδενίζει τα κέρδη της ισότητας των φύλων 
Ισότητα των φύλων 
________________________________________________________________________________ 
25. Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην κοινή 
συνεδρίαση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων ("Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό") 

 
Αθήνα, 05 Μαρτίου 2021 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Βουλευτές, 
Φίλες και Φίλοι, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_890/STATEMENT_21_890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_890/STATEMENT_21_890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1011
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1011
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_881
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_881
https://eige.europa.eu/news/covid-19-derails-gender-equality-gains
https://eige.europa.eu/news/covid-19-derails-gender-equality-gains
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_el
https://ec.europa.eu/info/files/2021-annual-report-equality-between-women-and-men_en
https://ec.europa.eu/info/files/2021-annual-report-equality-between-women-and-men_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_358
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1011/IP_21_1011_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1011/IP_21_1011_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/2021-annual-report-equality-between-women-and-men_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_el
https://eige.europa.eu/news/covid-19-derails-gender-equality-gains
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_el
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Τον Ιανουάριο του 2020 επισκέφτηκα την Εθνική Αντιπροσωπεία – για πρώτη φορά με την 
ιδιότητα του Μέλους του Κολλεγίου των Επιτρόπων και ως ο πρώτος Έλληνας Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ένταξη της πατρίδας μας στην Ενωμένη Ευρώπη. Όπως και τότε 
σας είπα, αυτή είναι μια τιμή που φέρω με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_1041/SPE
ECH_21_1041_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Εγκρίνονται κρατικές ενισχύσεις ύψους 26 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ελληνικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων 

Βρυξέλλες,  5 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 26 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
επιχειρήσεων του πρωτογενούς γεωργικού τομέα που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.  

Η δημόσια στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή (γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις) στην Ελλάδα, στους τομείς της βουβαλοτροφίας, της υπαίθριας παραγωγής 
καρπουζιού, της θερμοκηπιακής γεωργικής παραγωγής (εξαιρουμένης της Κρήτης) και της 
θερινής και φθινοπωρινής παραγωγής πατάτας. Σκοπός του καθεστώτος είναι να βοηθήσει τους 
δικαιούχους να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά 
τη διάρκεια της έξαρσης 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/en/mex_21_1042/MEX_
21_1042_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/state_aid/what_is_new/covid_19.html 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.62095 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 
στην Ενιαία Αγορά 
 
Βρυξέλλες,  5 Μαρτίου 2021 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς και 
λειτουργεί προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Η διασφάλιση και η 
διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της είναι υψίστης σημασίας, ιδίως κατά την τρέχουσα 
πανδημία, για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_1041/SPEECH_21_1041_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_1041/SPEECH_21_1041_EL.pdf
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/en/mex_21_1042/MEX_21_1042_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1042/MEX_21_1042_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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Η Επιτροπή εξέδωσε τρία έγγραφα καθοδήγησης που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους 
Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και τις εθνικές διοικήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως 
την ενιαία αγορά εμπορευμάτων. Η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων 
και η πρόληψη των εθνικών φραγμών αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία εν μέσω της 
πανδημίας του κορονοϊού, κατά την οποία ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν περιοριστικά μέτρα 
που διατάραξαν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1042/MEX_
21_1042_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

28. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφωνούν να αναστείλουν όλους τους δασμούς που συνδέονται με τις 
διαφορές Airbus και Boeing 

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2021 

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αναστείλουν, για περίοδο τεσσάρων μηνών, όλους τους 
ανταποδοτικούς δασμούς στις εξαγωγές της ΕΕ και των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν στις διαφορές 
Airbus και Boeing. Η αναστολή επιτρέπει και στις δύο πλευρές να επικεντρωθούν στην επίλυση 
αυτής της μακροχρόνιας διένεξης. Παρέχει σημαντική ώθηση στους εξαγωγείς της ΕΕ, δεδομένου 
ότι οι ΗΠΑ είχαν εξουσιοδοτηθεί να αυξήσουν τους δασμούς επί των εξαγωγών της ΕΕ προς τις 
ΗΠΑ ύψους 7,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Ομοίως, θα ανασταλούν οι δασμοί της ΕΕ επί των εξαγωγών 
των ΗΠΑ προς την ΕΕ αξίας περίπου 4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1047/IP_21_10
47_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή δήλωση 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στις 
επιχειρησιακές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Κω και την Λέρο 
 
Αθήνα, 06 Μαρτίου 2021 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, συνοδευόμενος από τον 
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη επισκέφτηκε το Σάββατο 6 Μαρτίου τις 
επιχειρησιακές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Κω και την Λέρο.  
________________________________________________________________________________ 

30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους 
σχετικά με τη συμφωνία για τις γεωργικές ποσοστώσεις 

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1042/MEX_21_1042_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1042/MEX_21_1042_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1047/IP_21_1047_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1047/IP_21_1047_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159458.htm
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους για την 
προσαρμογή των γεωργικών ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 
Πρόκειται για το επιστέγασμα διετών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την κατανομή 
των εν λόγω ποσοστώσεων της ΕΕ, καθώς ένα μέρος του όγκου παραμένει στην ΕΕ των 27 και ένα 
μέρος πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση τις πρόσφατες εμπορικές ροές. Η συμφωνία 
καλύπτει δεκάδες ποσοστώσεις και δισεκατομμύρια ευρώ εμπορίου, μεταξύ άλλων για το βόειο 
κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οπωροκηπευτικά και τους οίνους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_987/IP_21_987
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

31. Έρευνα σε επίπεδο ΕΕ δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την έναρξη της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2021 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύουν την πρώτη έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη από κοινού για τα δύο θεσμικά όργανα. Η έρευνα του Ειδικού 
Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22 Οκτωβρίου 
και 20 Νοεμβρίου 2020 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Η έρευνα, που δημοσιεύεται ενόψει της υπογραφής της κοινής δήλωσης σχετικά με τη Διάσκεψη 
για το μέλλον της Ευρώπης, αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα (92 %) σε όλα τα κράτη 
μέλη απαιτεί «να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η φωνή των πολιτών στις αποφάσεις που 
αφορούν το μέλλον της Ευρώπης». 

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό: θα δημιουργήσει ένα νέο 
δημόσιο φόρουμ για ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανή και δομημένη συζήτηση με τους 
Ευρωπαίους σχετικά με τα ζητήματα που τους αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινή τους 
ζωή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1025/IP_21_10
25_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 500 «Το μέλλον της Ευρώπης» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_987/IP_21_987_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_987/IP_21_987_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2256
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2256
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1025/IP_21_1025_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1025/IP_21_1025_EL.pdf
https://europa.eu/!XN39Xm
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Υπηρεσία Ευρωβαρόμετρου 
________________________________________________________________________________ 

32. Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης: η Επιτροπή χαράσσει την πορεία για τη δημιουργία μιας 
ψηφιακά ενισχυμένης Ευρώπης έως το 2030 

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή παρουσιάζει το όραμα και τους στόχους για τον επιτυχημένο ψηφιακό 
μετασχηματισμό της Ευρώπης και προτείνει τρόπους για την επίτευξή του έως το 2030. Αυτό έχει 
επίσης καθοριστική σημασία για να επιτευχθεί η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική 
και ανθεκτική οικονομία. Η φιλοδοξία της ΕΕ είναι να κατέχει κυρίαρχη θέση στον ψηφιακό τομέα 
στο πλαίσιο ενός ανοικτού και διασυνδεδεμένου κόσμου, και να εφαρμόζει ψηφιακές πολιτικές 
που επιτρέπουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να επωφελούνται από ένα βιώσιμο ψηφιακό 
μέλλον με ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο. Σ' αυτό περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των 
τρωτών σημείων και των εξαρτήσεων, καθώς και η επιτάχυνση των επενδύσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_983/IP_21_983
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης — Σελίδα πληροφοριών 
Ανακοίνωση «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ψηφιακή δεκαετία» 
Ψηφιακή Πυξίδα της Ευρώπης — Σελίδα πολιτικής 
Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

33. Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης – Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2021 

Τι είναι η Ψηφιακή Πυξίδα της Επιτροπής; 
Η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή προσέγγιση 
για την ψηφιακή δεκαετία». Η ανακοίνωση περιλαμβάνει: 
 Το όραμα για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό έως το 2030, ο οποίος θα 

βασιστεί στην ενδυνάμωση των πολιτών και στην τεχνολογική μας πρωτοπορία με στόχο μια 
πιο ανθεκτική και ευημερούσα κοινωνία· 

 Σαφείς και συγκεκριμένους στόχους με άξονα τέσσερα κύρια σημεία, για τη χαρτογράφηση 
της πορείας της ΕΕ έως το 2030: πληθυσμός με ψηφιακές δεξιότητες και επαγγελματίες 
υψηλής ψηφιακής κατάρτισης, ασφαλείς, αποδοτικές και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, 
ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών· 

 Ένα πλαίσιο για τον προσδιορισμό των ψηφιακών αρχών που ενδυναμώνουν τους πολίτες 
στον ψηφιακό κόσμο· 

 Ένα προσχέδιο της Ψηφιακής Πυξίδας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει 
τους στόχους αυτούς. Στην Πυξίδα θα προταθεί μια ισχυρή δομή διακυβέρνησης, ένα 
πλαίσιο για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υλοποίησης πολυκρατικών έργων 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_983/IP_21_983_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_983/IP_21_983_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_984
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2030-digital-compass-european-way-digital-decade_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_el
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προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στις κρίσιμες ικανότητες της ΕΕ και ένα πολυμερές 
φόρουμ για τη συμμετοχή του ευρύτερου κοινού· 

 Δράσεις για την ανάδειξη στην παγκόσμια σκηνή της προετοιμασίας της Ευρώπης για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_984/QAND
A_21_984_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

34. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του InvestEU από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 
την οποία επιβεβαιώνεται η πολιτική συμφωνία για το InvestEU που επιτεύχθηκε στα τέλη 
Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα InvestEU θα παράσχει στην ΕΕ ζωτικής σημασίας 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις για τη στήριξη της 
ανάκαμψης και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο 
ανθεκτικής ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1046/IP_21_10
46_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: InvestEU 
Ιστότοπος InvestEU 
________________________________________________________________________________ 

35. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει δύο νέους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της στην 
Αθήνα και στις Βρυξέλλες 

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή διόρισε δύο νέους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της στην Ελλάδα και στο Βέλγιο. 
Η κ. Νιόβη Ρίνγκου θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα στην Αθήνα στις 16 Μαΐου 2021. Ο κ. 
Stefaan De Rynck θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας στις 
Βρυξέλλες στις 16 Μαρτίου 2021. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών ενεργούν ως 
επίσημοι/επίσημες εκπρόσωποι της Επιτροπής στα κράτη μέλη υπό την πολιτική ευθύνη της 
Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

Η κ. Νιόβη Ρίνγκου, Ελληνίδα υπήκοος, θα αξιοποιήσει στα νέα της καθήκοντα την άρτια 
κατάρτιση που διαθέτει σε ζητήματα πολιτικών, τις επικοινωνιακές και διευθυντικές της 
δεξιότητες και τη νομική της εμπειρογνωσία σε θέματα σχετικά με την ΕΕ. Από το 2014 υπηρετεί 
στη Μονάδα «Πολιτική για τη δικαιοσύνη και κράτος δικαίου» της Γενικής Διεύθυνσης 
Δικαιοσύνης (ΓΔ JUST). Το 2018 διορίστηκε προϊσταμένη της Μονάδας αυτής. Από το 2002 
υπηρετεί στη ΓΔ JUST, στην οποία υπήρξε αρχικά αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας 
Προστασίας Δεδομένων και της Μονάδας Πολιτικής Δικαιοσύνης. Άρχισε τη σταδιοδρομία της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_984/QANDA_21_984_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_984/QANDA_21_984_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2344
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1046/IP_21_1046_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1046/IP_21_1046_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1045
https://europa.eu/investeu
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στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1989, στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, στην οποία 
εργάστηκε για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό του προγράμματος «Διάλογος με τους 
πολίτες». Εργάστηκε ιδίως για την πρώτη εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών στην ενιαία αγορά. Προηγουμένως, είχε εργαστεί για την εναρμόνιση 
του εταιρικού δικαίου. Η κ. Ρίνγκου είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon-Sorbonne, όπου ειδικεύτηκε στο 
ευρωπαϊκό δίκαιο (DEA). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1061/IP_21_10
61_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στο Βέλγιο 
Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων 
 
Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.  
 
Το καθεστώς απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι 
εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», έχουν ξεκινήσει τη 
δραστηριότητά τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει σε 
θεματικούς τομείς συμβατούς με τη Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση (RIS3) της Ελλάδας. Το μέτρο απευθύνεται σε όλους τους τομείς πλην του 
χρηματοπιστωτικού, της πρωτογενούς γεωργίας και των κλάδων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1091/MEX_
21_1091_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

37. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health), γεγονός που σηματοδοτεί ένα 
σημαντικό βήμα προς τη διάθεση 5,1 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγείας και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Το πρόγραμμα θα 
συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη μετά τη νόσο COVID-19 καθιστώντας τον πληθυσμό της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1061/IP_21_1061_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1061/IP_21_1061_EL.pdf
https://ec.europa.eu/belgium/
https://ec.europa.eu/greece/
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/en/mex_21_1091/MEX_21_1091_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1091/MEX_21_1091_EN.pdf
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υγιέστερο, θα στηρίξει την καταπολέμηση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας και θα 
ενισχύσει την ετοιμότητα και την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε 
μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ισχυρής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1084/IP_21_10
84_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Χρηματοδότηση του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 

38. Ανθρωπιστική δράση: νέα προοπτική για τη χορήγηση παγκόσμιας βοήθειας από την ΕΕ 
υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθεί ο παγκόσμιος ανθρωπιστικός αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ώστε να ανταποκριθεί στη σημαντική αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών που 
επιδεινώνονται λόγω της πανδημίας COVID-19. Στην ανακοίνωση προτείνεται μια σειρά βασικών 
δράσεων για να επιταχυνθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με τη διεύρυνση της βάσης 
πόρων, τη στήριξη ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τους ανθρωπιστικούς εταίρους και την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των κρίσεων μέσω της προσέγγισης «Ομάδας Ευρώπη». 
Επισημαίνεται η ανανεωμένη έμφαση στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), ενώ επίσης 
περιλαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης των δραματικών ανθρωπιστικών επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1067/IP_21_10
67_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Αποτελέσματα Ευρωβαρόμετρου: η κοινή γνώμη σχετικά την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

39. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επιπλέον 9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE μέσω της 
δεύτερης έκδοσης ομολόγων του 2021 

Βρυξέλλες,  10 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ομόλογο μίας δόσης, ύψους 9 δισ. ευρώ, με λήξη τον Ιούνιο του 
2036, στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE, για την προστασία των θέσεων εργασίας και των 
εργαζομένων και για τον μετριασμό των σοβαρών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 
από την πανδημία του κορονοϊού. Πρόκειται για την πέμπτη έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του 
προγράμματος και τη δεύτερη εντός του 2021. Το ομόλογο προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1084/IP_21_1084_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1084/IP_21_1084_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/hacommunication2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1067/IP_21_1067_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1067/IP_21_1067_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/hacommunication2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1082
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2265
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των επενδυτών, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να επιτύχει και πάλι πολύ ευνοϊκούς όρους 
τιμολόγησης, οι οποίοι μετακυλίονται απευθείας στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1063/IP_21_10
63_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Τεχνικό δελτίο Τύπου 
Παρουσίαση για τους επενδυτές 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

40. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης Συνεργασία με τους πολίτες για την οικοδόμηση μιας 
πιο ανθεκτικής Ευρώπης 

10 Μαρτίου 2021Βρυξέλλες 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Ντάβιντ Σασόλι, ο πρωθυπουργός της 
Πορτογαλίας, κ. Αντόνιο Κόστα, εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου, και η πρόεδρος της 
Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπέγραψαν την κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη 
για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη μιας σειράς διαβουλεύσεων 
και δημόσιων συζητήσεων, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους από κάθε γωνιά 
της Ευρώπης να μοιραστούν τις ιδέες τους συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του μέλλοντος 
της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1065/IP_21_10
65_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης – αναθεωρημένη θέση του Συμβουλίου (3 Φεβρουαρίου 
2021) 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (22 Ιανουαρίου 
2020) 
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (15 
Ιανουαρίου 2020) 
________________________________________________________________________________ 

41. Δήλωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας 

Βρυξέλλες,  10 Μαρτίου 2021 

Με αφορμή την 17η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας, η Επιτροπή 
προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1063/IP_21_1063_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1063/IP_21_1063_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_5th_dual_tranche_press_release_final-clean.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/investor-relations_en#investor-presentation
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1065/IP_21_1065_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1065/IP_21_1065_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-conference-future-europe_en
https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EL.html
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«Συγκεντρωνόμαστε για να ακούσουμε τους επιζώντες και να τους στηρίξουμε και, πάνω απ' όλα, 
για να τιμήσουμε όλα τα θύματα της τρομοκρατίας. 
 
Σε όλους όσοι προσπαθούν να μας πληγώσουν και να μας διαιρέσουν, θα συνεχίσουμε να 
απαντάμε ενωμένοι. Οι δημοκρατίες μας θα προσπαθούν πάντα να προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά μας, τις ελευθερίες και τις αξίες μας. Έχουμε δεσμευτεί να οικοδομήσουμε 
συνεκτικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, στις οποίες όλοι έχουν συμφέρον και όλοι μπορούν να 
αισθάνονται ασφαλείς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_1081/S
TATEMENT_21_1081_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

42. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση σημείων με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό 
κρουσμάτων του κορονοϊού, προσφέροντας τέσσερα εκατομμύρια επιπλέον δόσεις του 
εμβολίου των BioNTech-Pfizer, οι οποίες θα παραδοθούν τον τρέχοντα μήνα 

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε συμφωνία με τις BioNTech-Pfizer για την προμήθεια 
τεσσάρων εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 για τα κράτη 
μέλη κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες, με σκοπό την αντιμετώπιση σημείων με ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό κρουσμάτων του κορονοϊού και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στα σύνορα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1101/IP_21_11
01_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος 
εγγυήσεων για τις τράπεζες 
 
Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την 
παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 31 Μαΐου 
2021.  
 
Η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών σταδιακά βελτιώνεται, ωστόσο 
εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες προκλήσεις, λόγω και της έξαρσης του κορονοϊού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι σύμφωνη με 
τους ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλ. με την τραπεζική ανακοίνωση του 
2013, ιδίως διότι το παρατεινόμενο μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο ως 
προς τη διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής του.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1106/MEX_
21_1106_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_1081/STATEMENT_21_1081_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_1081/STATEMENT_21_1081_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1101/IP_21_1101_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1101/IP_21_1101_EL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1106/MEX_21_1106_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1106/MEX_21_1106_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν προσεχώς διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής 
για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.59030. 
________________________________________________________________________________ 

44. Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση σχεδόν 530 εκατ. 
ευρώ για τη στήριξη μέτρων έκτακτης ανάγκης κατά της πανδημίας του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  11 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δέσμη ύψους σχεδόν 530 εκατ. ευρώ πρόσθετης 
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ). H δέσμη αυτή θα 
συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλουν 17 κράτη μέλη και τρεις υπό ένταξη χώρες 
(Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Αλβανία, 
Μαυροβούνιο και Σερβία) για την προστασία της δημόσιας υγείας και την καταπολέμηση της 
πανδημίας. Τα κονδύλια αυτά θα στηρίξουν μέρος των δημόσιων δαπανών των εν λόγω κρατών 
για ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ατομικής προστασίας, για στήριξη έκτακτης ανάγκης στον 
πληθυσμό καθώς και για μέτρα πρόληψης, παρακολούθησης και ελέγχου της διασποράς της 
νόσου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1111/IP_21_11
11_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πίνακας με τα προτεινόμενα ποσά ενίσχυσης από το ΤΑΕΕ ανά χώρα 
Στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σε σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα 
της υγείας (έξαρση της νόσου COVID-19) 
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: στήριξη της αποκατάστασης μετά από καταστροφές 2002-2020 
(ιστορία δεδομένων) 
________________________________________________________________________________ 

45. Διαγωνισμός νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ Juvenes Translatores — 
Βράβευση 27 νικητών και νικητριών από όλη την Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  11 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίρει τους/τις 27 νικητές και νικήτριες του μεταφραστικού 
διαγωνισμού Juvenes Translatores που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό είχαν τη δυνατότητα να 
μεταφράσουν μεταξύ δύο οποιωνδήποτε επισήμων γλωσσών της ΕΕ. Από τους 552 δυνατούς 
γλωσσικούς συνδυασμούς, οι εκκολαπτόμενοι μεταφραστές/-τριες χρησιμοποίησαν 150, γεγονός 
που εντυπωσιάζει. 

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού «Πλοηγώντας σε δύσκολους καιρούς — Μαζί είμαστε πιο 
δυνατοί» αποδείχθηκε πως αντικατόπτρισε με ακρίβεια την Ευρώπη κατά την περσινή χρονιά. 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1111/IP_21_1111_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1111/IP_21_1111_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/solidarity/eusf_contributions_covid_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/covid-19
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/covid-19
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn
https://ec.europa.eu/translatores/
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_el
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Ελλάδα : Αικατερίνη Παπαδημητρίου, EN-EL, 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αθηνών - Γεννάδειο, 
Αθήνα 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1044/IP_21_10
44_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
 Ανακοίνωση του διαγωνισμού 
 Αρχική σελίδα του ιστοτόπου του Juvenes Translatores  
 Λογαριασμός instagram του Juvenes Translatores 
 Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης 
 Twitter – @translatores 

________________________________________________________________________________ 

46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και τέταρτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά 
της COVID-19 

Βρυξέλλες,  11 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο κατά της COVID-
19 το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Janssen Pharmaceutica NV, μία από τις 
φαρμακευτικές εταιρείες Janssen του ομίλου Johnson & Johnson, και γίνεται έτσι το τέταρτο 
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_1085/IP_21_10
85_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 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
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 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1044/IP_21_1044_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1044/IP_21_1044_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1545
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://www.instagram.com/translatingforeurope/
https://ec.europa.eu/info/departments/translation
https://twitter.com/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1085/IP_21_1085_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1085/IP_21_1085_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/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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
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47. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον στην ανεπίσημη τηλεδιάσκεψη των 
υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
 
Βρυξέλλες,  11 Μαρτίου 2021 

Την Παρασκευή, 12 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί ανεπίσημη τηλεδιάσκεψη των υπουργών 
Εσωτερικών της ΕΕ. Την Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν η Επίτροπος κ. Γιούανσον καθ’όλη τη 
διάρκεια της ημέρας και ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς στο σημείο που αφορά το νέο σύμφωνο για 
τη μετανάστευση και το άσυλο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1124/MEX_
21_1124_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
48. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γκαμπριέλ κηρύσσουν την έναρξη της Διάσκεψης 
της ΕΕ για τη Νεολαία και του ψηφιακού Hackathon 
 
Βρυξέλλες,  11 Μαρτίου 2021 

Ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας κ. Μαργαρίτης 
Σχοινάς, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. Αντόνιο Κόστα εκπροσωπώντας την Προεδρία του 
Συμβουλίου, και ο Υπουργός Παιδείας κ. Tiago Brandão Rodrigues θα κηρύξουν την έναρξη της 
Διάσκεψης της ΕΕ για τη Νεολαία στην Πορτογαλία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1124/MEX_
21_1124_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

49. Η Επιτροπή παρατείνει τον μηχανισμό διαφάνειας και αδειοδότησης για τις εξαγωγές 
εμβολίων κατά της COVID-19 

Βρυξέλλες,  11 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή παρατείνει έως το τέλος Ιουνίου τον μηχανισμό διαφάνειας και αδειοδότησης για τις 
εξαγωγές εμβολίων κατά της COVID-19. Η παράταση αυτή αποφασίστηκε λόγω των 
συνεχιζόμενων καθυστερήσεων που παρατηρούνται σε ορισμένες από τις παραδόσεις εμβολίων 
στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1121/IP_21_11
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Συχνές ερωτήσεις 
Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής και παράρτημα 
Δελτίο Τύπου για την αρχική έγκριση του μηχανισμού 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1124/MEX_21_1124_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1124/MEX_21_1124_EN.pdf
https://youth2021portugal.eu/events/european-union-youth-conference/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1124/MEX_21_1124_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1124/MEX_21_1124_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1121/IP_21_1121_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1121/IP_21_1121_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159437.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159414.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159478.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159479.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_307


3  ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 - 32 
 

50. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
για τη χρηματοδότηση οικολογικότερων, πιο βιώσιμων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και 
ενέργειας, και της ψηφιοποίησης 

Βρυξέλλες,  12 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση για τον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ύψους 33,7 δισ. EUR, στο πλαίσιο του προσεχούς 
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. 

Το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στηρίζει τις επενδύσεις σε δίκτυα 
μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υποδομών της Ευρώπης. Θα στηρίξει τη διττή πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλοντας στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και την Ψηφιακή Δεκαετία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1109/IP_21_11
09_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

51. Χονγκ Κονγκ: Η έκθεση της ΕΕ επισημαίνει ανησυχητική πολιτική επιδείνωση 

Βρυξέλλες,  12 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος υπέβαλαν έκθεση σχετικά με τις πολιτικές και 
οικονομικές εξελίξεις στην Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ. Η 23η ετήσια έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλύπτει τις εξελίξεις του 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1086/IP_21_10
86_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
23η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ειδική Διοικητική 
Περιοχή Χονγκ Κονγκ 
Δικτυακός τόπος του Γραφείου της ΕΕ στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Η πανδημία επηρέασε τις συνήθειες των καταναλωτών, οι οποίοι κάνουν οικολογικότερες 
επιλογές, σύμφωνα με νέα έρευνα 
 
Βρυξέλλες,  12 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε βασικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών το 2020. 
Τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε στα τέλη του 2020, δείχνουν τον αντίκτυπο που είχε 
η κρίση COVID-19 στα καταναλωτικά πρότυπα, καθώς οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους πιο 
κοντά στην κατοικία τους και στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα κάνουν 
οικολογικότερες επιλογές: οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα 
χρήματα για ανθεκτικότερα προϊόντα.  Τα πορίσματα θα συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2018-06-06-eu-budget-commission-proposes-increased-funding-invest_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2018-06-06-eu-budget-commission-proposes-increased-funding-invest_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1109/IP_21_1109_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1109/IP_21_1109_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94771/hong-kong-annual-eu-report-political-and-economic-developments-2020_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94771/hong-kong-annual-eu-report-political-and-economic-developments-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1086/IP_21_1086_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1086/IP_21_1086_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94771/hong-kong-annual-eu-report-political-and-economic-developments-2020_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94771/hong-kong-annual-eu-report-political-and-economic-developments-2020_en
https://eeas.europa.eu/delegations/hong-kong_en
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Καταναλωτών στις 15 Μαρτίου 2021. Τη ημέρα εκείνη εορτάζεται και η Ευρωπαϊκή Ημέρα του 
Καταναλωτή.      
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1104/IP_21_11
04_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο με βασικά στοιχεία για τους καταναλωτές το 2020 
Ιστοσελίδα με βασικά στοιχεία για τους καταναλωτές 
________________________________________________________________________________ 

53. Πρώτο στρατηγικό σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 2021-2024: η Επιτροπή 
καθορίζει προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για ένα βιώσιμο μέλλον 

Βρυξέλλες,  15 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο στρατηγικό σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, ύψους 95,5 δισ. EUR σε 
τρέχουσες τιμές. Το στρατηγικό σχέδιο είναι ένα νέο στοιχείο στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
και καθορίζει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς για τη στόχευση των επενδύσεων κατά τα 
πρώτα τέσσερα έτη του προγράμματος. Διασφαλίζει ότι οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας της 
ΕΕ θα συμβάλλουν στις προτεραιότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας κλιματικά ουδέτερης 
και πράσινης Ευρώπης, μιας Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή εποχή και μιας οικονομίας στην 
υπηρεσία των ανθρώπων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1122/IP_21_11
22_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
Στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
«Ορίζων Ευρώπη» 
Αποστολές της ΕΕ 
Ευρωπαϊκές συμπράξεις 
Βλ. προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και αιτήσεις χρηματοδότησης 
________________________________________________________________________________ 

54. Συμφωνία αποχώρησης: η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για παράβαση των υποχρεώσεών του δυνάμει του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / 
Βόρεια Ιρλανδία 

Βρυξέλλες,  15 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
παράβαση των ουσιαστικών διατάξεων του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, 
καθώς και της υποχρέωσης καλής πίστης που απορρέει από τη συμφωνία αποχώρησης. Το 
γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1104/IP_21_1104_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1104/IP_21_1104_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-key-consumer-data-2020_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/key-consumer-data_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1122/IP_21_1122_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1122/IP_21_1122_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-strategic-plan-2021-2024-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-strategic-plan-2021-2024_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
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Βασιλείου. Είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα έξι μηνών που η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου προτίθεται να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1132/IP_21_11
32_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επιστολή του αντιπροέδρου κ. Μάρος Σέφτσοβιτς προς τον Ντέιβιντ Φροστ [15 Μαρτίου 2021] 
Δήλωση του αντιπροέδρου κ. Μάρος Σέφτσοβιτς μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία [3 Μαρτίου 
2021] 
Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μάρος Σέφτσοβιτς και του 
Βρετανού Καγκελάριου του Δουκάτου του Λάνκαστερ κ. Μάικλ Γκόουβ [24 Φεβρουαρίου 2021] 
Ιστότοπος της Επιτροπής για το Brexit 
________________________________________________________________________________ 

55. Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 9 δισ. ευρώ σε επτά κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE 

Βρυξέλλες,  16 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 9 δισ. ευρώ σε επτά κράτη μέλη με την πέμπτη δόση 
χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Πρόκειται για τη 
δεύτερη εκταμίευση το 2021. Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, η Τσεχία έλαβε 1 δισ. ευρώ, η 
Ισπανία 2,87 δισ. ευρώ, η Κροατία 510 εκατ. ευρώ, η Ιταλία 3,87 δισ. ευρώ, η Λιθουανία 302 εκατ. 
ευρώ, η Μάλτα 123 εκατ. ευρώ και η Σλοβακία 330 εκατ. ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που η Τσεχία 
λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου. Οι άλλες έξι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη λάβει 
δάνεια στο πλαίσιο του SURE. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1144/IP_21_11
44_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πέμπτη έκδοση ομολόγων 
Κανονισμός SURE 
Ενημερωτικό δελτίο: SURE – Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και 
των θέσεων εργασίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

56. Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα δέσμη μέτρων 
ύψους 1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1132/IP_21_1132_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1132/IP_21_1132_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/letter-vice-president-maros-sefcovic-david-frost-15-march-2021_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_822
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_822
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1144/IP_21_1144_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1144/IP_21_1144_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R0672
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
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Βρυξέλλες,  16 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με το νέο μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών 
ελέγχων για την περίοδο 2021-2027. Το νέο μέσο διαθέτει 1 δισ. ευρώ στις χώρες της ΕΕ για την 
αγορά, την αναβάθμιση και τη συντήρηση προηγμένου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, όπως 
σαρωτές ακτίνων Χ, αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης αριθμού των πινακίδων 
κυκλοφορίας και άλλοι μη παρεμβατικοί ανιχνευτές στα σημεία διέλευσης των συνόρων, καθώς 
και ποικίλου εργαστηριακού εξοπλισμού για την ανάλυση εμπορευμάτων. Θα συμβάλει στην 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα τελωνεία που εγκρίθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1133/IP_21_11
33_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Σχέδιο δράσης για τα τελωνεία 
Πρόταση για τη θέσπιση του μέσου για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων : 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-2021-2027_en 
Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 

57. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα για τη συμπεριφορά της ΔΕΗ στην 
ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

Βρυξέλλες,  16 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη έρευνα στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας 
για την αξιολόγηση πιθανής καταχρηστικής συμπεριφοράς της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού («ΔΕΗ») στον τομέα χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1205/IP_21_12
05_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα θα καταστούν διαθέσιμες στον ιστότοπο της 
Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης AT.40278. 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την παράδοση επιπλέον δόσεων του εμβολίου των 
BioNTech-Pfizer εντός του δεύτερου τριμήνου 
 
Βρυξέλλες,  16 Μαρτίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι BioNTech-Pfizer κατέληξαν σε συμφωνία για την ταχύτερη 
παράδοση 10 εκατ. δόσεων εντός του δεύτερου τριμήνου.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-control-equipment-instrument_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-control-equipment-instrument_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1133/IP_21_1133_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1133/IP_21_1133_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2021-ccei-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-action-plan_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_4106
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1205/IP_21_1205_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1205/IP_21_1205_EL.pdf
http://ec.europa.eu/competition/
http://ec.europa.eu/competition/
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_at_by_date
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Οι δόσεις αυτές θα αντληθούν από τις 100 εκατ. δόσεις για τις οποίες ισχύει δικαίωμα αγοράς 
εντός του τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2021, βάσει της δεύτερης σύμβασης με τις BioNTech-
Pfizer. Η σημερινή πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
κοινού διοικητικού συμβουλίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1201/MEX_
21_1201_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της Επιτροπής για τα εμβόλια είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-
19-vaccines-europeans_el 
________________________________________________________________________________ 

59. Κορονοϊός: κοινή πορεία προς την ασφαλή επανέναρξη των δραστηριοτήτων στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2021 

Ενόψει της συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών στις 25 Μαρτίου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να 
προετοιμαστούν για μια συντονισμένη προσέγγιση για τη σταδιακή άρση των περιορισμών λόγω 
της COVID-19, όταν το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε 
χαράσσεται η πορεία προς μια ισορροπημένη πολιτική και κοινή προσέγγιση της ΕΕ, 
επισημαίνοντας τι πρέπει να κάνουμε για να επισπεύσουμε τον χρόνο ανάκτησης του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, και να το πράξουμε αυτό με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο με έλεγχο 
του ιού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1184/IP_21_11
84_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για μια κοινή πορεία προς την ασφαλή και βιώσιμη επανέναρξη των 
δραστηριοτήτων 
Δελτίο Τύπου για τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά 
Ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά 
Ιστότοπος για τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά   
Πρόταση για ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Re-open EU 
________________________________________________________________________________ 

60. Κορονοϊός: Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό 

Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τη δημιουργία ψηφιακού πράσινου 
πιστοποιητικού το οποίο θα διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1201/MEX_21_1201_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1201/MEX_21_1201_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-common-path-safe-and-sustained-re-opening_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1184/IP_21_1184_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1184/IP_21_1184_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-common-path-safe-and-sustained-re-opening_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-common-path-safe-and-sustained-re-opening_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1187
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_21_1083
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://reopen.europa.eu/el/
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_en
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όσο διαρκεί η πανδημία COVID-19. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα αποδεικνύει ότι ένα 
άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19, έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό 
αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από την COVID-19. Θα διατίθεται δωρεάν σε ψηφιακή ή έντυπη 
μορφή. Θα περιλαμβάνει κωδικό QR με σκοπό την εγγύηση της ασφάλειας και της γνησιότητάς 
του. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη, ώστε να διασφαλίσει την επαληθευσιμότητα όλων 
των πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ, και θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά την υλοποίηση 
των πιστοποιητικών από τεχνικής πλευράς. Τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια να αποφασίζουν 
από ποιους περιορισμούς για λόγους δημόσιας υγείας θα απαλλάσσουν τους ταξιδιώτες, αλλά 
θα πρέπει να εφαρμόζουν τις εξαιρέσεις αυτές με τον ίδιο τρόπο στους ταξιδιώτες που είναι 
κάτοχοι ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1181/IP_21_11
81_EL.pdf 
 
Οι τελευταίες πληροφορίες που μας παρείχαν τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα για τον 
κορονοϊό και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Re-open EU. 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις – Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό 
Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό – Ενημερωτικό δελτίο 
Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό – βιντεοκλίπ 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό για τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά για υπηκόους τρίτων χωρών 
που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη 
Ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 για όλους τους Ευρωπαίους 
Ιστότοπος της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Re-open EU 
Κορονοϊός: κοινός δρόμος για την ασφαλή επανεκκίνηση της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

61. Ερωτήσεις και απαντήσεις – Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό 

Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2021 

Το «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» θα διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός της ΕΕ στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, που θα 
αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19, ότι έχει εξεταστεί για 
COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα ή ότι έχει αναρρώσει από την COVID-19, θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στην Ισλανδία, στο 
Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία, καθώς και στην Ελβετία. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα είναι 
επίσης ανοικτό σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1187/QAN
DA_21_1187_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1181/IP_21_1181_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1181/IP_21_1181_EL.pdf
https://reopen.europa.eu/fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1187
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1208
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-203050
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_en
https://reopen.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1187/QANDA_21_1187_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1187/QANDA_21_1187_EL.pdf
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Δελτίο τύπου για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό 
Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Ενημερωτικό δελτίο 
Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - βίντεο 
Πρόταση κανονισμού για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό 
Πρόταση κανονισμού για τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά για υπηκόους τρίτων χωρών που 
παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη 
Ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της COVID-19 για όλους τους Ευρωπαίους 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Re-open EU 
Κορονοϊός: κοινή πορεία για την ασφαλή επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού στην 
Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 

62. Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας για να συμβάλει στη 
μετατροπή των επιστημονικών ιδεών σε ρηξικέλευθες καινοτομίες 

Βρυξέλλες,  18 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε, σε διαδικτυακή εκδήλωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Καινοτομίας (ΕΣΚ) με προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την περίοδο 
2021-2027, με σκοπό την ανάπτυξη και επέκταση ρηξικέλευθων καινοτομιών. Με βάση ένα 
επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», το νέο ΕΣΚ δεν 
αποτελεί μόνο καινοτομία του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, αλλά είναι επίσης μοναδικό στον 
κόσμο: συνδυάζει την έρευνα στις αναδυόμενες τεχνολογίες με ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης και 
ένα ειδικό ταμείο μετοχικών κεφαλαίων, το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, 
για την αναβάθμιση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ). Περίπου 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΕΣΚ θα διατεθούν στο Ταμείο του ΕΣΚ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1185/IP_21_11
85_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
Εναρκτήρια εκδήλωση - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
«Ορίζων Ευρώπη» 
________________________________________________________________________________ 

63. Ψηφιακή Ημέρα 2021: χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να αναλάβουν βασικές ψηφιακές 
πρωτοβουλίες για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  19 Μαρτίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1208
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-203050
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-digital-green-certificates-third-country-nationals-legally-staying-or-residing-eu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_en
https://reopen.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1184
https://www.youtube.com/watch?v=UeB-wPksDxk
https://eic.ec.europa.eu/
https://eic.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1185/IP_21_1185_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1185/IP_21_1185_EL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1efb9aff-86cf-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1efb9aff-86cf-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en
https://eic.ec.europa.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=UeB-wPksDxk
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου της 
ΕΕ 
Κατά τη διαδικτυακή Ψηφιακή Ημέρα 2021, υπουργοί που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη της ΕΕ 
υπέγραψαν τρεις διακηρύξεις σχετικά με την καταβολή κοινών προσπαθειών και τη συγκέντρωση 
πόρων για την προώθηση της διεθνούς συνδεσιμότητας, την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
καθαρών ψηφιακών τεχνολογιών και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις 
νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις. Οι απτές αυτές δεσμεύσεις θα συμβάλουν στην 
επιτάχυνση του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και θα στηρίξουν το 
όραμα και τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1186/IP_21_11
86_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ψηφιακή Ημέρα 2021 
Ψηφιακή Ημέρα 2019 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Πολιτική συμφωνία φέρνει πιο κοντά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και 
Αδειοδότησης Ταξιδιών 
 
Βρυξέλλες,  19 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα του μελλοντικού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Tαξιδιού (ETIAS) με τα άλλα 
συστήματα πληροφοριών της ΕΕ. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την έναρξη λειτουργίας του 
συστήματος ως το τέλος του 2022. Η συμφωνία συνεισφέρει στις εν εξελίξει εργασίες της ΕΕ για 
τη θέσπιση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και για τη 
διασφάλιση έξυπνης και στοχευμένης διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων 
πληροφοριών.  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_802 
 
Περισσότερα στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-day-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1186/IP_21_1186_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1186/IP_21_1186_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-day-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2015
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_802
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_802
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1264/MEX_
21_1264_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

65. Ασφαλή και ανθεκτικά δάση: Η Επιτροπή εργάζεται για την πρόληψη των δασικών 
πυρκαγιών στην Ευρώπη και παγκοσμίως 

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2021 

Μετά τη Διεθνή Ημέρα Δασών, η Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών βάσει χερσαίων 
λύσεων και των αποτελεσματικών τρόπων αντίδρασης. Στις κατευθυντήριες γραμμές 
επισημαίνονται τα μέτρα πρόληψης που μπορούν να ληφθούν μέσω της διακυβέρνησης, του 
σχεδιασμού και της διαχείρισης των δασών, ενώ περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη 
μέλη της ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση για την ανθεκτικότητα 
στις δασικές πυρκαγιές και να συνεργάζονται σε επίπεδο ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1225/IP_21_12
25_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δημόσια διαβούλευση για τη δασική στρατηγική της ΕΕ 
Ιστοσελίδα της ΕΕ για τα δάση 
Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) 
Copernicus 
Βίντεο, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό για τα δάση 
________________________________________________________________________________ 

66. Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: Η Επιτροπή προτείνει 86,7 εκατ. ευρώ για τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές στη Γαλλία και στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες,  22 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 86,7 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την ανακούφιση του πληθυσμού διαφόρων 
περιοχών στη Γαλλία και στην Ελλάδα που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1268/IP_21_12
68_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) 
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: στήριξη της ανάκαμψης μετά από καταστροφές 2002-2020 (ιστορία 
δεδομένων) 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1264/MEX_21_1264_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1264/MEX_21_1264_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/publications/guidelines-land-based-wildfire-prevention_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1225/IP_21_1225_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1225/IP_21_1225_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-strategy
https://ec.europa.eu/environment/forests/index_en.htm
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://www.copernicus.eu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-006446
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1268/IP_21_1268_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1268/IP_21_1268_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn
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67. Έκθεση επιβεβαιώνει την επιτυχία του μέσου SURE όσον αφορά την προστασία των θέσεων 
εργασίας και των εισοδημάτων 

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη προκαταρκτική της εκτίμηση του αντικτύπου του SURE, του 
μέσου των 100 δισ. ευρώ το οποίο σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των 
εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. 

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το SURE έχει κατορθώσει να αμβλύνει τις σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19. Συνετέλεσε στο να διατηρηθεί η αύξηση 
της ανεργίας στα δικαιούχα κράτη μέλη σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσης από ό, τι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, παρά το 
γεγονός ότι αυτά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1209/IP_21_12
09_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του SURE 
Ιστότοπος SURE 
Ενημερωτικό δελτίο για το SURE 
Κανονισμός SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 
 
68. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς συναντήθηκε με τους υπουργούς της ομάδας MED 5 πριν από τη 
διάσκεψή τους 

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2021 

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς 
συναντήθηκε με τους υπουργούς της ομάδας MED 5 πριν από την άτυπη διάσκεψή τους που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο, 20 Μαρτίου. Ο Αντιπρόεδρος συναντήθηκε με τους 
υπουργούς Εσωτερικών των 5 κρατών μελών της Μεσογείου, της Κύπρου, της Ελλάδας, της 
Ιταλίας, της Μάλτας και της Ισπανίας και συζήτησε μαζί τους το νέο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο . Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τους συννομοθέτες για την 
προώθηση αυτού του σημαντικού έργου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1303/MEX_
21_1303_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
69. Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Πρώτη συνεδρίαση της νέας ευρωπαϊκής 
ομάδας επαφής για την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα 

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1209/IP_21_1209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1209/IP_21_1209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/sure-taking-stock-after-six-months_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1303/MEX_21_1303_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1303/MEX_21_1303_EN.pdf
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Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον εγκαινίασε τις εργασίες της νέας 
ευρωπαϊκής ομάδας επαφής για την έρευνα και διάσωση.  

Η ομάδα επαφής αποτελεί βασικό μέτρο του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, 
το οποίο έχει στόχο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Παρέχει 
ένα πλαίσιο για τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ 
διάφορων φορέων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, 
συμπεριλαμβανομένων οργανισμών της ΕΕ, διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών φορέων, όπως μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και ενώσεων εμπορικής ναυτιλίας. Στην πρώτη συνεδρίασή της 
συμμετείχαν οι εθνικές αρχές ακτοφυλακής των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών 
Σένγκεν.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1303/MEX_
21_1303_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
70. Το πρώτο ρομπότ απολύμανσης, με 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έφτασε στην Ελλάδα 

 
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 
 
Tο πρώτο Ευρωπαϊκό ρομπότ απολύμανσης έφτασε στην Ελλάδα την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2021 
και παρεδόθη στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ενώ αναμένεται να παραδοθεί άμεσα 
ακόμα ένα, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Παπαγεωργίου. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες της πανδημίας, 
αγοράζει 200 ρομπότ απολύμανσης για Ευρωπαϊκά νοσοκομεία. 
 
Περισσότερα στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-
instrument_el 
________________________________________________________________________________ 
 
71. Ελλάδα: Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 21 εκατ. ευρώ για φορείς 
εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων και τρένων 
 
Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 21 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
φορέων εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων και αμαξοστοιχιών που πλήττονται από την 
έξαρση του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Η στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, αποσκοπεί στον 
μετριασμό των επιπτώσεων που έχουν για τους δικαιούχους τα περιοριστικά μέτρα που 
αναγκάστηκε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, 
όπως επιβολή ορίων χωρητικότητας σε αμαξοστοιχίες και λεωφορεία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1347/MEX_
21_1347_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1303/MEX_21_1303_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1303/MEX_21_1303_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
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/en/mex_21_1347/MEX_21_1347_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1347/MEX_21_1347_EN.pdf
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72. Ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, Επίσκεψη της Επιτρόπου Ίλβα Γιούανσον στην Ελλάδα 
 
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 

  
Η Επίτροπος αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ίλβα Γιούανσον 
θα επισκεφτεί την Ελλάδα από την Κυριακή 28 Μαρτίου έως και την Τρίτη 30 Μαρτίου. 
 
Στη διάρκεια της επίσκεψής της θα επισκεφτεί τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε Σάμο 
και Λέσβο μαζί με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη. Η Επίτροπος και 
ο Υπουργός θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής (Μικράς Ασίας 24, Μυτιλήνη) τη Δευτέρα 29 Μαρτίου -14.00.  
________________________________________________________________________________ 

73. Ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΕ — Η Επιτροπή επιδιώκει τη συλλογή παρατηρήσεων 
σχετικά με νέα πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων με σκοπό τη 
συγκέντρωση παρατηρήσεων από επιχειρήσεις, οργανώσεις και ιδιώτες για τη διαμόρφωση μιας 
νέας νομικής πράξης για την αποτροπή και την αντιμετώπιση πρακτικών εξαναγκασμού από 
τρίτες χώρες. Η πράξη αυτή θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εφαρμόζει εμπορικούς, επενδυτικούς 
ή άλλους περιορισμούς έναντι οποιασδήποτε τρίτης χώρας που παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις 
επιλογές πολιτικής της ΕΕ ή των κρατών μελών της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1325/IP_21_13
25_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς την ανοικτή δημόσια διαβούλευση  
Σύνδεση με τη συνολική στρατηγική διαβούλευσης για την πρωτοβουλία 
Συνεδρίαση των ενδιαφερόμενων μερών (προθεσμία εγγραφής έως τις 12 Απριλίου 2021) 
________________________________________________________________________________ 

74. Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης για επιστημονικά 
έγγραφα 

Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα δημοσιεύσεων Open Research 
Europe για επιστημονικά έγγραφα η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλους. Η πλατφόρμα θα 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, καθώς και 
το προκάτοχό του «Ορίζων 2020». 
Η πλατφόρμα Open Research Europe θα δώσει σε όλους, ερευνητές και πολίτες, δωρεάν 
πρόσβαση στις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις. Αντιμετωπίζει άμεσα σημαντικές 
δυσκολίες που συνδέονται συχνά με τη δημοσίευση επιστημονικών αποτελεσμάτων, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1325/IP_21_1325_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1325/IP_21_1325_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12803-Trade-mechanism-to-deter-counteract-coercive-action-by-non-EU-countries
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159493.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=2256
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων και των φραγμών στην περαιτέρω χρήση των 
αποτελεσμάτων και του υψηλού κόστους. Η πλατφόρμα αποτελεί προαιρετική υπηρεσία για τους 
δικαιούχους των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και «Ορίζων 2020», ώστε να μπορούν να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις χρηματοδότησής τους για άμεση ανοικτή πρόσβαση, χωρίς 
κόστος για αυτούς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1262/IP_21_12
62_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλατφόρμα δημοσιεύσεων «Open Research Europe» 
Ενημερωτικό γράφημα 
Έγγραφα δημόσιου διαγωνισμού 
F1000 Research 
Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία  
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων COVID-19 
________________________________________________________________________________ 

75. Η Επιτροπή ενισχύει τον μηχανισμό διαφάνειας και αδειοδότησης για τις εξαγωγές 
εμβολίων κατά της COVID-19 

Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή εισήγαγε τις αρχές της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας ως νέα κριτήρια που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής στο πλαίσιο του μηχανισμού 
διαφάνειας και αδειοδότησης για εξαγωγές εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. Το σύστημα 
αυτό βελτίωσε σημαντικά τη διαφάνεια των εξαγωγών. Ωστόσο, ο στόχος να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 δεν έχει ακόμη 
επιτευχθεί. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1352/IP_21_13
52_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την παράταση του μέτρου (11 Μαρτίου 2021) 
Συχνές ερωτήσεις 
________________________________________________________________________________ 

76. Κορονοϊός: νέα διαδικασία για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της έγκρισης νέων και 
προσαρμοσμένων εμβολίων κατά των παραλλαγών της νόσου COVID-19 

Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή προτείνει μέτρο για την επιτάχυνση της έγκρισης προσαρμοσμένων εμβολίων κατά 
της νόσου COVID-19, ως άμεση ενέργεια στο πλαίσιο του εκκολαπτηρίου HERA, του νέου 
ευρωπαϊκού σχεδίου ετοιμότητας για τη βιοάμυνα κατά των παραλλαγών της νόσου COVID-19. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1262/IP_21_1262_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1262/IP_21_1262_EL.pdf
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b5a8eee0-1811-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5034
https://f1000.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1352/IP_21_1352_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1352/IP_21_1352_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159498.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1121
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159414.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_641
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Εισάγει διατάξεις στην οικεία νομοθεσία της ΕΕ που θα δίνουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να 
εστιάζουν τις προσπάθειές τους στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων εγκαίρως και θα 
καθιστούν εφικτή την έγκριση προσαρμοσμένων εμβολίων βάσει μικρότερου συνόλου 
πρόσθετων δεδομένων που θα υποβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1088/IP_21_10
88_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά 
τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών 
φαρμάκων 
Καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις για 
τα εμβόλια που προορίζονται να παρέχουν προστασία από παραλλαγμένα στελέχη του SARS-
CoV-2 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 
Συμβούλιο: Εκκολαπτήριο HERA: Αντιμετωπίζουμε προληπτικά και από κοινού την απειλή των 
παραλλαγών COVID-19 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

77. Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και τη 
στήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη 

Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
καθώς και πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα 
παιδιά, με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και των δύο πρωτοβουλιών, 
η Επιτροπή, σε συνεργασία με κορυφαίες παγκόσμιες οργανώσεις για τα δικαιώματα του 
παιδιού, συγκέντρωσε τις απόψεις περισσότερων από 10 000 παιδιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1226/IP_21_12
26_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ιστοσελίδα και ενημερωτικά δελτία: Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και 
ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
Eρωτήσεις και απαντήσεις 
Δελτίο Τύπου – «Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματα και το μέλλον που θέλουν» 
Η Ευρώπη μας. Τα δικαιώματά μας. Το μέλλον μας. Πλήρης έκθεση/ Συνοπτική έκθεση εδώ 
Τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων 
Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού: Έκδοση φιλική προς τα παιδιά: 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1088/IP_21_1088_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1088/IP_21_1088_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/commission-delegated-regulation-examination-variations-terms-marketing-authorisation-medicinal-products-human-use-and-veterinary-medicinal-products_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-delegated-regulation-examination-variations-terms-marketing-authorisation-medicinal-products-human-use-and-veterinary-medicinal-products_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-delegated-regulation-examination-variations-terms-marketing-authorisation-medicinal-products-human-use-and-veterinary-medicinal-products_en
https://www.ema.europa.eu/en/regulatory-requirements-vaccines-intended-provide-protection-against-variant-strains-sars-cov-2
https://www.ema.europa.eu/en/regulatory-requirements-vaccines-intended-provide-protection-against-variant-strains-sars-cov-2
https://www.ema.europa.eu/en/regulatory-requirements-vaccines-intended-provide-protection-against-variant-strains-sars-cov-2
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19-variants_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19-variants_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-rights-child_el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23788&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23788&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1226/IP_21_1226_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1226/IP_21_1226_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-eu-strategy-rights-child_en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23789&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1245
https://www.unicef.org/eu/press-releases/children-speak-about-rights-and-future-they-want
https://www.unicef.org/eu/reports/report-our-europe-our-rights-our-future
https://www.unicef.org/eu/media/1271/file/Summary_Report_-_%22Our_Europe%2C_Our_Rights%2C_Our_Future%22_.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-rights-child-child-friendly-version-short_en


3  ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 - 46 
 

 
78. Η Επιτροπή εγκρίνει στήριξη ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ελληνική εταιρεία πετρελαίου 
και φυσικού αερίου Energean που πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο ελληνικά μέτρα, τα οποία αναμένεται να κινητοποιήσουν 
συνολικά 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της Energean Oil and Gas Α.Ε. στο πλαίσιο της πανδημίας 
του κορονοϊού. Τα μέτρα εγκρίθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.  
Η Energean εκμεταλλεύεται το μοναδικό πεδίο εξόρυξης πετρελαίου στην Ελλάδα βάσει 
σύμβασης παραχώρησης. Παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από την πώληση αργού 
πετρελαίου και έχει υποστεί σοβαρές ζημίες λόγω της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου 
κατόπιν της έξαρσης του κορονοϊού. Επί του παρόντος η Energean αντιμετωπίζει δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά. Κατά συνέπεια, τα μέτρα ενίσχυσης αποσκοπούν 
στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών ρευστότητας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1382/MEX_
21_1382_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/state_aid/what_is_new/covid_19.html 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.58824 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Μήνυμα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, για την επέτειο 
των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. https://youtu.be/Hu93nYLGFY4 
Διαθέσιμο το βίντεο στα ελληνικά χωρίς υποτιτλισμό (ενεργός σύνδεσμος για 7 ημέρες): 
https://we.tl/t-oIrCVSbJnj 
#Greece2021  
#Greece1821  
#StrongerTogether 
________________________________________________________________________________ 
 
80. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμά την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης.  
Δείτε το βίντεο: https://youtu.be/nB5GEeTRB5Q  
Χρόνια Πολλά Ελλάδα! 
#Greece2021  
#Greece1821  
#StrongerTogether 
#Greece200years 
#1821ελλας2021 
________________________________________________________________________________ 

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/en/mex_21_1382/MEX_21_1382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1382/MEX_21_1382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://youtu.be/Hu93nYLGFY4
https://we.tl/t-oIrCVSbJnj
https://youtu.be/nB5GEeTRB5Q
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81. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή παρουσιάζει δράσεις για την ενίσχυση της 
βιολογικής παραγωγής 

Βρυξέλλες,  25 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Γενικός 
στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της παραγωγής και της κατανάλωσης βιολογικών 
προϊόντων, η επίτευξη ποσοστού 25 % των γεωργικών εκτάσεων υπό βιολογική γεωργία έως το 
2030, καθώς και η ουσιαστική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. 

Η βιολογική παραγωγή συνεπάγεται ορισμένα σημαντικά οφέλη: οι βιολογικοί αγροί έχουν 
περίπου 30 % μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, τα ζώα βιολογικής εκτροφής έχουν πολύ καλύτερη 
διαβίωση και λαμβάνουν λιγότερα αντιβιοτικά, οι βιοκαλλιεργητές έχουν υψηλότερα εισοδήματα 
και είναι πιο ανθεκτικοί, και οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι παίρνουν χάρη στο λογότυπο 
βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης συνάδει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1275/IP_21_12
75_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: δράσεις για την ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής 
Ενημερωτικό δελτίο για τον τομέα της βιολογικής παραγωγής 
Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
Η βιολογική γεωργία με μια ματιά 
Κοινή γεωργική πολιτική 
________________________________________________________________________________ 

82. Πρόγραμμα Erasmus+: πάνω από 28 δισ. ευρώ για τη στήριξη της κινητικότητας και της 
μάθησης για όλους, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής 

Βρυξέλλες,  25 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Erasmus+ 2021-2027. Με 
προϋπολογισμό ύψους 26,2 δισ. ευρώ (σε σύγκριση με τα 14,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-
2020), ο οποίος συμπληρώνεται με περίπου 2,2 δισ. ευρώ από τα μέσα εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ, το νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα μαθησιακής κινητικότητας και 
διασυνοριακής συνεργασίας για 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους όλων των ηλικιών και κάθε 
υποβάθρου. Θα επιδιώξει να είναι ακόμη πιο συμπεριληπτικό και να στηρίξει την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Υπό το πρίσμα της 
πανδημίας, το Erasmus+ θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1275/IP_21_1275_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1275/IP_21_1275_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1277
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-eu-organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1743
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1326/IP_21_13
26_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για το νέο Erasmus+ 2021-2027 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2021 για την υλοποίηση του προγράμματος «Erasmus+»: το 
πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ 2021 
________________________________________________________________________________ 

83. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επιστημονικές μελέτες για τα τρόφιμα: νέοι κανόνες για 
μεγαλύτερη διαφάνεια και ανεξαρτησία 

Βρυξέλλες,  25 Μαρτίου 2021 

Στις 27 Μαρτίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα 
της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής για τον εν 
λόγω κανονισμό εγκρίθηκε το 2019, έπειτα από μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η έναρξη 
ισχύος του κανονισμού δεν σηματοδοτεί απλώς ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον 
εκσυγχρονισμό της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά αποτελεί επίσης 
εξαιρετικό παράδειγμα του άμεσου πολιτικού αντικτύπου που μπορεί να έχει μια Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών. 

Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη διαφάνεια της αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ όσον αφορά τα 
τρόφιμα και θα καλύψουν ευρύ φάσμα προϊόντων που προκαλούν μεγάλη ανησυχία στους 
πολίτες. Ο κανονισμός θα ενισχύσει την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία 
των μελετών που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 
και θα δώσει μεγαλύτερο ρόλο στα κράτη μέλη όσον αφορά τη διακυβέρνηση της EFSA. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1386/IP_21_13
86_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Συχνές ερωτήσεις — ιστότοπος της SANTE 
Εφαρμογή του κανονισμού για τη διαφάνεια 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 
________________________________________________________________________________ 

84. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» 
(EU4Health) 

Βρυξέλλες,  26 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health). 
Προηγήθηκε η έγκριση από το Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου και η ψηφοφορία επί του 
προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Μαρτίου. Το γεγονός αυτό αποτελεί το 
τελικό βήμα προς τη διάθεση 5,1 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγείας και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1326/IP_21_1326_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1326/IP_21_1326_EL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1381&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1381&from=EN
https://www.efsa.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1386/IP_21_1386_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1386/IP_21_1386_EL.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/implementation-transparency-regulation/questions-answers
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/implementation-transparency-regulation_en
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-implementation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
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υγεία» θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη μετά τη νόσο COVID-19 καθιστώντας τον 
πληθυσμό της ΕΕ υγιέστερο, στηρίζοντας την καταπολέμηση των διασυνοριακών απειλών κατά 
της υγείας και ενισχύοντας την ετοιμότητα και την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά σε μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής 
ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1344/IP_21_13
44_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Χρηματοδότηση του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 

85. Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα 
παρακολούθησης σχετικά με τις δικαιοδοτικές και διαδικαστικές πτυχές του ελέγχου των 
συγκεντρώσεων της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  26 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, στο οποίο 
συνοψίζονται τα πορίσματα της αξιολόγησης των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών του 
ελέγχου των συγκεντρώσεων της ΕΕ. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει ανακοίνωση που θα παρέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή 
του μηχανισμού παραπομπής μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του κανονισμού συγκεντρώσεων, και να δρομολογήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με τη διερεύνηση επιλογών πολιτικής για πιο στοχευμένες και απλούστευρες διαδικασίες 
συγκεντρώσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1384/IP_21_13
84_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού η οποία περιέχει όλες τις συνεισφορές των 
ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης, περιλήψεις των 
διαφόρων δραστηριοτήτων διαβούλευσης, το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
και τις οδηγίες σχετικά με τις παραπομπές δυνάμει του άρθρου 22. Βλ. επίσης την ιστοσελίδα 
Πείτε την άποψή σας σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία περιέχει την αρχική εκτίμηση 
επιπτώσεων και τον σύνδεσμο προς το ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης. 
________________________________________________________________________________ 
 
86. Διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα: Η Επίτροπος Γιούανσον επισκέπτεται τη Σάμο, 
τη Λέσβο και την Αθήνα 
 
Βρυξέλλες,  26 Μαρτίου 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1344/IP_21_1344_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1344/IP_21_1344_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_merger_control/SWD_findings_of_evaluation.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1384/IP_21_1384_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1384/IP_21_1384_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_merger_control/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Revision-of-certain-procedural-aspects-of-EU-merger-control
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Την Κυριακή 28 Μαρτίου, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα μεταβεί 
στην Ελλάδα, όπου θα έχει συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης και ιδίως τις 
συνθήκες υποδοχής στα ελληνικά νησιά. Η Επίτροπος θα επισκεφθεί τη Σάμο και τη Λέσβο.  
 
Η Επίτροπος κ. Γιούανσον θα συναντηθεί με εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς του ΟΗΕ και της ΕΕ που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, η Επίτροπος θα μεταβεί στην Αθήνα. Την Τρίτη, 
θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο 
Δένδια, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη, τον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη 
Πλακιωτάκη και την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, αρμόδια για την ένταξη, κ. Σοφία 
Βούλτεψη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1466/MEX_
21_1466_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
87. Κορονοϊός: Η ΕΕ συμβάλλει στην αποστολή εμβολίων στη Μολδαβία και ιατρικών ειδών 
στο Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία 
 
Βρυξέλλες,  27 Μαρτίου 2021 
 
Η ΕΕ βοήθησε τη Ρουμανία να αποστείλει 50.400 δόσεις εμβολίων στη Μολδαβία για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της 
Μολδαβίας για εμβόλια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Η Επιτροπή 
συντονίζει και χρηματοδοτεί έως και το 75 % του κόστους μεταφοράς της βοήθειας.  
 
Η ΕΕ θα αποστείλει επίσης ιατρικά είδη από το ιατρικό απόθεμα RescEUστη Βόρεια Μακεδονία 
και το Μαυροβούνιο, βοηθώντας τις χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν την πανδημία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1481/IP_21_1
481_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
rescEU 
EU Civil Protection Mechanism 
________________________________________________________________________________ 

88. Ερωτήσεις και απαντήσεις όσον αφορά τη στήριξη από την Επιτροπή για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης στα ελληνικά νησιά 

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2021 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία της νέας εγκατάστασης υποδοχής στη Λέσβο; 
Με τη συμφωνία χρηματοδότησης για την κατασκευή του νέου κέντρου, η Επιτροπή έδωσε 
διευκρινήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου θα προβούν στην οριστικοποίηση και την υπογραφή της συμφωνίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1466/MEX_21_1466_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1466/MEX_21_1466_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1481/IP_21_1481_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1481/IP_21_1481_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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επιχορήγησης, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή του σχεδίου, τον εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό και τους όρους που συνδέονται με τις ενδιάμεσες πληρωμές και την πρόοδο των 
εργασιών. 

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές μεριμνούν για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών για την 
κατασκευή, ενώ παράλληλα ολοκληρώνουν τους τεχνικούς σχεδιασμούς για το μελλοντικό 
κέντρο, έτσι ώστε η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την ανάθεση των κατασκευαστικών 
εργασιών να μπορεί να ξεκινήσει γρήγορα. Σε αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού συμμετέχουν 
τεχνικοί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1503/QAN
DA_21_1503_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μνημόνιο συμφωνίας :  
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/default/files/pdf/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf 
Ενημερωτικό δελτίο : Διαχείριση της μετανάστευσης — Χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/202011_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

89. SURE: Η Επιτροπή προτείνει επιπλέον 3,7 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη για την προστασία 
των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων 

Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2021 

Η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 3,7 
δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE, του μέσου των 100 δισ. ευρώ, το οποίο 
σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από 
την πανδημία COVID-19. Οι προτάσεις ακολουθούν επίσημα αιτήματα για πρόσθετη 
χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του SURE, τα οποία υποβλήθηκαν από το Βέλγιο, την 
Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα, επιπλέον της στήριξης που έχει ήδη 
εγκρίνει το Συμβούλιο. 

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων που υπέβαλαν τα έξι κράτη μέλη, η Επιτροπή προτείνει στο 
Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή που ορίζεται κατωτέρω. Με τον 
τρόπο αυτό, το σύνολο της προτεινόμενης από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του SURE, 
χρηματοδοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 94,3 δισ. ευρώ για 19 κράτη μέλη.  

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1492/IP_21_14
92_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Προτάσεις της Επιτροπής για τη στήριξη του SURE 
Έκθεση επιβεβαιώνει την επιτυχία του μέσου SURE όσον αφορά την προστασία των θέσεων 
εργασίας και των εισοδημάτων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1503/QANDA_21_1503_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1503/QANDA_21_1503_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202011_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202011_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202011_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1492/IP_21_1492_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1492/IP_21_1492_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure/sure-legal-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1209
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Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του SURE 
Ιστότοπος SURE 
Ενημερωτικό δελτίο για το SURE 
Κανονισμός SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

90. Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 13 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE 

Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 13 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη με την έκτη δόση 
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μέσου SURE. Πρόκειται για την τρίτη εκταμίευση το 
2021. Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, η Τσεχία έλαβε 1 δισ. ευρώ, το Βέλγιο 2,2 δισ. ευρώ, 
η Ισπανία 4,06 δισ. ευρώ, η Ιρλανδία 2,47 δισ. ευρώ, η Ιταλία 1,87 δισ. ευρώ και η Πολωνία 1,4 
δισ. ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που η Ιρλανδία λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου. 
Οι άλλες πέντε χώρες της ΕΕ έχουν ήδη λάβει δάνεια στο πλαίσιο του SURE. 

Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των 
δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τα δάνεια θα βοηθήσουν 
τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, μεταξύ άλλων και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Οι σημερινές εκταμιεύσεις ακολουθούν την έκδοση του έκτου 
κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EU SURE, η οποία προσέλκυσε σημαντικό 
ενδιαφέρον από επενδυτές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1467/IP_21_14
67_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Εισαγωγική ανακοίνωση για την έκτη έκδοση ομολόγων 
Κανονισμός SURE 
Ενημερωτικό δελτίο: SURE – Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και 
των θέσεων εργασίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 
 
91. Διαχείριση της μετανάστευσης: Η Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση για νέα κέντρα 
υποδοχής στη Λέσβο και τη Χίο 
 
Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2021 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com2021_148_en_act_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1467/IP_21_1467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1467/IP_21_1467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1382#5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R0672
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
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Η Επιτροπή χορήγησε χρηματοδότηση ύψους 155 εκατ. ευρώ στις ελληνικές αρχές για την 
κατασκευή νέων κέντρων υποδοχής στη Λέσβο και τη Χίο. Η χρηματοδότηση αυτή έρχεται να 
προστεθεί στα 121 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν τον Νοέμβριο του 2020 για την κατασκευή 
κέντρων υποδοχής στη Σάμο, την Κω και τη Λέρο.  
 
Με την εν λόγω χρηματοδότηση θα κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις υποδοχής που θα 
παρέχουν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και θα λειτουργούν με ταχείες, δίκαιες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για τις εγκαταστάσεις υποδοχής.   
 
Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον ανακοίνωσε την επιχορήγηση κατά την 
επίσκεψή της στη Λέσβο και τη Σάμο. Μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 
κ. Νότη Μηταράκη, αξιολόγησαν την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των νέων κέντρων 
υποδοχής και ταυτοποίησης στα δύο νησιά. Η Επίτροπος και ο Υπουργός παραχώρησαν κοινή 
συνέντευξη Τύπου, η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα EbS+.  
 
Τα πολυλειτουργικά κέντρα υποδοχής θα περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις φιλοξενίας με ειδικό 
χώρο για την κάλυψη των αναγκών των νεοαφιχθέντων, ιατρικούς οικίσκους για άμεση 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφαλείς ζώνες για ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους, χώρους 
άθλησης, παιδικές χαρές και χώρους εκπαίδευσης. Στα κέντρα θα εφαρμόζεται σύστημα ελέγχου 
εισόδου-εξόδου. Επίσης θα υπάρχει παρακείμενος, σαφώς διαχωρισμένος, κλειστός χώρος 
κράτησης για τη διασφάλιση αποτελεσματικών επιχειρήσεων επιστροφής.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1521/MEX_
21_1521_EN.pdf  
 
Λεπτομερέστερη επισκόπηση της στήριξης της Επιτροπής για τη διαχείριση της κατάστασης στα 
ελληνικά νησιά είναι διαθέσιμη στις σχετικές ερωτήσεις & απαντήσεις : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1503/QAN
DA_21_1503_EN.pdf, ενώ περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη προς την 
Ελλάδα είναι διαθέσιμα εδώ:  
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/202103_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

92. Κρίση στη Συρία: 5,3 δισ. ευρώ διατέθηκαν από χορηγούς για το 2021 και μετέπειτα κατά 
την 5η διάσκεψη των Βρυξελλών 

Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2021 

Κατά την πέμπτη διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της 
ευρύτερης περιοχής», στην οποία συμπροεδρεύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, η 
διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε να χορηγήσει 5,3 δισ. ευρώ για το 2021 και μετέπειτα για τη 
Συρία και τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο πληθυσμό Σύριων προσφύγων. 
Από το ποσό αυτό, η ΕΕ ανακοίνωσε 3,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,12 δισ. ευρώ προέρχονται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 2,6 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΕ στο σύνολό της 
παραμένει ο μεγαλύτερος χορηγός με 24,9 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2287
https://easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Strategy_on_Reception_0.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-203934
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1521/MEX_21_1521_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1521/MEX_21_1521_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1503
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1503/QANDA_21_1503_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1503/QANDA_21_1503_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202103_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202103_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202103_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/node/93313_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/node/93313_en
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βοήθεια σταθεροποίησης και ανθεκτικότητας, που έχουν χορηγηθεί συλλογικά από την έναρξη 
της κρίσης το 2011 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1464/IP_21_14
64_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ο ιστότοπος της Διάσκεψης 
Δήλωση των συμπροέδρων 
Έκθεση παρακολούθησης της χρηματοδότησης 
Έκθεση σχετικά με τις διαδικτυακές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών 
Βίντεο και φωτογραφίες: Ημέρα Διαλόγου και Υπουργική Σύνοδος 
Ενημερωτικό δελτίο: Η ΕΕ και η κρίση στη Συρία 
Αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία: ενημερωτικά δελτία για τη στήριξη της ΕΕ στην Ιορδανία, τον 
Λίβανο, τη Συρία και την Τουρκία 
Ομιλία του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ στην εναρκτήρια συνεδρίαση 
Παρατηρήσεις του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ στη συνέντευξη 
Τύπου 
Έκθεση «Φωνές από τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή» 
________________________________________________________________________________ 
 
93. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της φορολογία του καπνού 
στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  31 Μαρτίου 2021 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τη 
φορολογία του καπνού, ώστε να προετοιμαστεί η προταθείσα για φέτος αναθεώρηση. Η 
πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, το 
οποίο παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και στο πλαίσιο του οποίου η φορολογία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ιδίως για να αποθαρρύνει τους νέους από το κάπνισμα.  

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1542/MEX_
21_1542_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-excise-duties-for-manufactured-
tobacco-products-updated-rules-/public-consultation 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1464/IP_21_1464_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1464/IP_21_1464_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/node/93313_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95999/co-chairs-statement-brussels-v-conference-supporting-future-syria-and-region_el
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95762/supporting-syria-and-region-post-brussels-conference-financial-tracking_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/brussels_v_conference_-_report.pdf
https://www.facebook.com/158402677555776/videos/776990253241443
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-006485
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/factsheet_syria_digital-final.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95752/factsheet-eu-support-jordan_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95754/factsheet-eu-support-lebanon_en
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/factsheet_eu_support_jordan_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95756/factsheet-eu-support-turkey_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95996/brussels-v-%E2%80%98supporting-future-syria-and-region%E2%80%99-opening-remarks-hrvp-josep-borrell-ministerial_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95986/brussels-v-%E2%80%98supporting-future-syria-and-region%E2%80%99-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95986/brussels-v-%E2%80%98supporting-future-syria-and-region%E2%80%99-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
https://www.voicesfromsyria.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-excise-duties-for-manufactured-tobacco-products-updated-rules-/public-consultation
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1542/MEX_21_1542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_1542/MEX_21_1542_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-excise-duties-for-manufactured-tobacco-products-updated-rules-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-excise-duties-for-manufactured-tobacco-products-updated-rules-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-excise-duties-for-manufactured-tobacco-products-updated-rules-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-excise-duties-for-manufactured-tobacco-products-updated-rules-/public-consultation
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 (Πεζόδρομος) 

Τ.Κ. : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Ώρες λειτουργίας για το κοινό :  
Δευτέρα ως Παρασκευή  από 08:00 – 14:00 

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

URL :  www.edic.gr,   www.europedirect.gr   
email : info@edic.gr  

Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina  
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 27 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
  

________________________________________________________________________________ 

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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