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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Σας υποβάλλω την αναφορά πεπραγμένων του πρώτου χρόνου της θητείας μου στην 
Ευρωβουλή, προς αξιολόγηση και τυχόν αξιοποίηση από το επιτελείο σας. Έχω την τιμή να 
είμαι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(ΕΚ), μέλος των Επιτροπών Ανάπτυξης, Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και της νεοσύστατης Ειδικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης. Επίσης 
μετέχω στην Αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις με το Ισραήλ και στην Αντιπροσωπεία 
του ΕΚ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 
 
Η παρούσα αναφορά περιγράφει τις συνολικά 523 δράσεις μου (μέσος όρος περίπου 43 
δράσεις μηνιαίως), και συγκεκριμένα: 13 ομιλίες στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, 12 
ομιλίες στις επιτροπές, 25 γραπτές ερωτήσεις προς τη νέα Επιτροπή, συμμετοχή σε 50 
εκδηλώσεις και συνέδρια, 53 συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς παράγοντες, 32 
συνεντεύξεις/άρθρα σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα, 188 εμφανίσεις σε ΜΜΕ (τηλεόραση 
και ραδιόφωνο) και 47 δελτία τύπου, μηνιαία και θεματικά newsletter,  101 παραγωγές του 
γραφείου μου με τίτλο  EUBACKSTAGE (περιγραφή δράσεων Ευρωκοινοβουλίου για 
πολίτες), MEP2MEP (συζητήσεις με συναδέλφους Ευρωβουλευτές για θέματα 
επικαιρότητας), MEPCAST (αναλύσεις θεμάτων Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος), COVID-19 
Life goes on (θέματα σχετικά με την πανδημία) και φιλοξενία 2 γκρουπ πολιτών (55 
πολίτες) στις Βρυξέλλες. 
 
Οι συνεργάτες μου κι εγώ προσαρμοστήκαμε άμεσα στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η 
πανδημία COVID-19 και επενδύσαμε στην αναβάθμιση των ψηφιακών μας δεξιοτήτων και 
σε νέα εργαλεία εργασίας. Δουλεύοντας ομαδικά και με αισιοδοξία, άλλοτε δια ζώσης και 
άλλοτε εξ’ αποστάσεως, πετύχαμε να υλοποιήσουμε τις προγραμματισμένες δράσεις μας και 
αναπτύξαμε μια σειρά δικών μας on line παραγωγών για την ενημέρωση των πολιτών 
αναφορικά με την αντιμετώπιση του COVID-19 στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τις 
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας. Η σειρά 
παραγωγών ονομάστηκε  #Ηζωήσυνεχίζεται Covid-19 και περιλαμβάνει πάνω από 70 δικές 
μας δράσεις στις ενότητες #COVIDHeroes (προβολή δράσεων εθελοντισμού), 
#ProudToBeGreek (προβολή δράσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης), Instagram Live Chat 
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(συζητήσεις με νέους που επιχειρούν σε ψηφιακές εφαρμογές), και #Μένουμε σπίτι 
(προτάσεις ψυχαγωγίας για το lockdown). 
 
Σημειώνω ότι η συνεργασία μου με τα εκλεκτά μέλη της Ευρωομάδας μας υπό τον 
συντονισμό του επικεφαλής, κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη είναι άψογη σε όλα τα επίπεδα. 
 
Με εκτίμηση, 

 
 
 
 
 

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 
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Πεπραγμένα 
 

Η κυρία Ασημακοπούλου είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Μέλος 
της Επιτροπής Ανάπτυξης, Μέλος της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, Αντιπρόεδρος του Transatlantic Friends of Israel, 
Αναπληρωματικό Μέλος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ισραήλ και 
Αναπληρωματικό Μέλος της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο. Συμμετέχει στις Ομάδες Εργασίας του ΕΛΚ για την οικονομία 
και το περιβάλλον και τις εξωτερικές υποθέσεις καθως και στα intergroups “Artificial 
Intelligence and Digital”, “Biodiversity, hunting, countryside”, “Cancer”, “Climate 
change, Biodiversity and sustainable development”, “Disability”, “Welfare and 
Conservation of Animals”, “SEARICA”, καθώς και στις Ομάδες Εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος "EP-Active"  και "Ψηφιακή Επικοινωνία". Τέλος, 
διορίστηκε πρόσφατα Μέλος της νέας Ειδικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
στη Ψηφιακή Εποχή. 

 

I. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Ολομέλεια του ΕΚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Τοποθέτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ σχετικά με την καταδίκη της Τουρκίας για την 
καμπάνια παραπληροφόρησης και τη διακίνηση fake news σχετικά με την 
κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά σύνορα 

• Τοποθέτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ : “Η κατανομή των επιδοτήσεων από το 
Ευρωπαϊκό Πακέτο Ανάκαμψης να γίνει με δίκαια κριτήρια στη βάση της 
αλληλεγγύης”  

• Τοποθέτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ: «Έκκληση για αυξημένη ευελιξία και μείωση 
της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων στη νέα 
προγραμματική περίοδο» 

Παρεμβάσεις στην Ολομέλεια του ΕΚ  
στο Στρασβούργο  

https://asimakopoulou.gr/ekklisi-a-m-asimakopoyloy-gia-katadik/
https://asimakopoulou.gr/ekklisi-a-m-asimakopoyloy-gia-katadik/
https://asimakopoulou.gr/ekklisi-a-m-asimakopoyloy-gia-katadik/
https://www.youtube.com/watch?v=7Y_rsSbYlWs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7Y_rsSbYlWs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7Y_rsSbYlWs&feature=emb_logo
https://asimakopoulou.gr/d-t-ekklisi-gia-ayximeni-eyelixia-kai-m/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ekklisi-gia-ayximeni-eyelixia-kai-m/
https://asimakopoulou.gr/d-t-ekklisi-gia-ayximeni-eyelixia-kai-m/
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• Τοποθέτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ σχετικά με το κοινό ψήφισμα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο  

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του 
ρατσισμού και του μίσους στην Ευρώπη  

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή  

• Ομιλία στην Ολομέλεια του ΕΚ για τη συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-
Βιετνάμ  

• Παρέμβαση στην Ομιλία του ΕΚ για την επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στα 
ελληνικά νησιά σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά 

• Ερώτηση για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας και ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και για τον τρόπο 
συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τον Υπουργό Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κροατίας Gordan Grlić Radman, στο πλαίσιο της 
παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 
στον τομέα του εμπορίου 

• Ερντογάν και Σάρατζ να "σκίσουν" τα παράνομα μνημόνια ως ένδειξη προσήλωσης 
στην ειρήνη & την ασφάλεια 

• Παρέμβαση κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια του Ε.Κ. σχετικά με την κατάσταση 
στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη 

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση 
στο Δευτεροβάθμιο Δικαιοδοτικό Όργανο του ΠΟΕ 

• Παρέμβαση στην ολομέλεια για τους άδικους δασμούς των ΗΠΑ στη φέτα και τα 
κονσερβοποιημένα ροδάκινα. 

Τα κείμενα των παραπάνω παρεμβάσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.  

 

II. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ 
• Εισηγήτρια για την Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού για 

την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (Enforcement 
Regulation) 

• Επιστολή προς τον Επίτροπο Εμπορίου, κ. Hogan: Χρειάζεται άμεσα δράση για 
προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα. 

• Ερώτηση για τις εμπορικές προκλήσεις του 2020 σε συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου στο πλαίσιο της Ημέρας Εμπορικής Πολιτικής (Trade Policy Day) 

• Συμμετοχή ως προεδρεύουσα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και 
στην ψηφοφορία για την συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την αύξηση των 
ποσοστώσεων εξάλειψης δασμών στην εισαγωγή υψηλής ποιότητας βοδινού κρέατος, 
αλλά και για την κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ 

https://asimakopoulou.gr/topothetisi-stin-olomeleia-toy-ek-schet/
https://asimakopoulou.gr/topothetisi-stin-olomeleia-toy-ek-schet/
https://www.youtube.com/watch?v=t0kaQoEUXI8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t0kaQoEUXI8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N7LPnryU9Mg&feature=youtu.be
https://youtu.be/nR4KNZjeVgM
https://youtu.be/nR4KNZjeVgM
https://www.youtube.com/watch?v=-NxUSaxi5bQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-NxUSaxi5bQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3BuF27v3G4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3BuF27v3G4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3BuF27v3G4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3BuF27v3G4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3BuF27v3G4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zt8tUL6y_lQ
https://www.youtube.com/watch?v=zt8tUL6y_lQ
https://www.youtube.com/watch?v=pSZtKfSjYO0
https://www.youtube.com/watch?v=pSZtKfSjYO0
https://www.youtube.com/watch?v=4m-SrFfD0eA&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=4m-SrFfD0eA&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=ZgWoTf-NuhI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ZgWoTf-NuhI&t=11s
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652021/EPRS_BRI(2020)652021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652021/EPRS_BRI(2020)652021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652021/EPRS_BRI(2020)652021_EN.pdf
https://asimakopoulou.gr/chreiazetai-amesa-drasi-gia-prostasia/
https://asimakopoulou.gr/chreiazetai-amesa-drasi-gia-prostasia/
https://www.youtube.com/watch?v=K-iizPvXhno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K-iizPvXhno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=15u6Cgi2aWM
https://www.youtube.com/watch?v=15u6Cgi2aWM
https://www.youtube.com/watch?v=15u6Cgi2aWM
https://www.youtube.com/watch?v=15u6Cgi2aWM
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• Ερώτηση στον ορισθέντα Επίτροπο Εμπορίου, Φιλ Χόγκαν. 

• Παρέμβαση στην ανταλλαγή απόψεων με την Γενική Διευθύντρια Εμπορίου της 
Επιτροπής Sabine Weyand, για την τρέχουσα κατάσταση στις διαπραγματεύσεις για 
το διεθνές εμπόριο. 

• Ερώτηση στον κ. Skinnari για τις προτεραιότητες της Φινλανδικής Προεδρίας 
σχετικά με το Διεθνές εμπόριο και τα Δυτικά βαλκάνια. 

 

III. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Καταναλωτών 

• Ανταλλαγή Απόψεων με τον Επίτροπο Δικαιοσύνης Didier Reynders 

• Τροπολογία σε Ψήφισμα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

IV. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Επιτροπή Ανάπτυξης 
• Σκιώδης εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) προς 

την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής 
πολιτικής-Ετήσια Έκθεση 2018.  

 

V. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ 
• Υπεύθυνη για την παρουσίαση της θέσης του ΕΛΚ σε αναφορές στον τομέα της 

Εσωτερικής Αγοράς 

• Εισήγηση περί ανατεθείσας Αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (21/1/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφοφορία σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του ΕΚ 

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της 
Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ 

https://www.youtube.com/watch?v=cfTGXl-9LyE&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=0DQtP36TXuE&feature=emb_logo
https://asimakopoulou.gr/d-t-tropologia-se-psifisma-gia-ti-chris/
https://asimakopoulou.gr/d-t-tropologia-se-psifisma-gia-ti-chris/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-648266_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-648266_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-AD-648266_EN.pdf
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VI. Γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
• Ερώτηση προς την Ε.Ε. για την επιστροφή διαφημιστικών αμοιβών εταιρειών του 

τουριστικού κλάδου σε online πλατφόρμες για ταξιδιωτικές κρατήσεις που 
ματαιώθηκαν λόγω COVID-19   

• Ερώτηση προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για την χρηματοδότηση της 
ΕΕ σε πρόσωπα/οργανώσεις που σχετίζονται με ομάδες τις οποίες η ΕΕ θεωρεί 
τρομοκρατικές 

• Ερώτηση για την επιβολή νέων δασμών ύψους 30% σε συγκεκριμένα προϊόντα 

• Ερώτηση προς την Επιτροπή. Θέμα: Η ασφάλεια του σταθμού παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας στο Ακουγιού 

• Ερώτηση για την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης του τομέα κρέατος πουλερικών 

• Ερώτηση για τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της πατάτας 

• Ερώτηση της Α.Μ. Ασημακοπούλου και του Μ. Κεφαλογιάννη για την ενίσχυση των 
Ελλήνων και Ευρωπαίων οινοπαραγωγών 

• Ερώτηση προς την Επιτροπή.  Θέμα:  Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στον τομέα της 
ναυτιλίας 

• Ερώτηση προς την Επιτροπή.  Θέμα: Σπάνιες νόσοι και απασχολησιμότητα 

• Question for written answer to the Commission.  Subject: Effect of COVID-19 on the 
EU’s humanitarian and development policy, international competition, vulnerable 
communities and outlooks 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διασφάλιση της εφοδιαστικής και 
διατροφικής αλυσίδας στην ΕΕ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού  

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αλουμίνιου ώστε να ξεπεραστεί η προκαλούμενη από τον COVID19 
κρίση 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
διαδικτυακών υποδομών στην Ευρώπη και την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών 
σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου  

• Question for written answer to the Commission. Subject: Status of discussions on 
aicraft subsidies in the light of an EU-USA trade agreement 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «COVID-19, δεδομένα και τεχνητή 
νοημοσύνη»  

https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-e-e-gia-tin-epistrofi/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-e-e-gia-tin-epistrofi/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-e-e-gia-tin-epistrofi/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-ton-antiproedro-tis-epit/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-ton-antiproedro-tis-epit/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-ton-antiproedro-tis-epit/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-ton-antiproedro-tis-epit/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-a-m-asimakopoyloy-gia-tin-e/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002906_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002906_EL.html
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-tis-a-m-asimakopoyloy-gia-t-2/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-tis-a-m-asimakopoyloy-gia-t/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-tis-a-m-asimakopoyloy-kai-toy-m/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-tis-a-m-asimakopoyloy-kai-toy-m/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002566_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002566_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002554_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002552_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002552_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002552_EN.html
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-15/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-15/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-14/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-14/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-14/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-13/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-13/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-13/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001711_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001711_EN.html
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-10/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-10/


Σ ε λ ί δ α  | 9 
 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην 
περιουσία Αλβανών πολιτών συμπεριλαμβανομένων μελών της Ελληνικής Εθνικής 
Μειονότητας  

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση έκτακτων ενισχύσεων 
για πληγείσες περιοχές και επιχειρήσεις από τον κορωνοϊό στην Ευρώπη  

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έλλειψη πρόσβασης στα δεδομένα 
καταχώρισης του διαδικτυακού χώρου WHOIS  

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την  προστασία της γεωγραφικής 
ένδειξης της φέτας στην Κίνα 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης 
της φέτας στη Σιγκαπούρη 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον κοροναϊό;» 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανεπαρκή σωματική άσκηση των 
εφήβων 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δυνητική επέκταση της επιβολής 
δασμών από τις ΗΠΑ 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατανάλωση παράνομων τσιγάρων 
στην ΕΕ 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης 
της ΕΕ σε ΜΚΟ που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις (από κοινού με την 
Βελγίδα Ευρωβουλευτή της Ευρωομάδας Renew Europe) 

Τα κείμενα των παραπάνω ερωτήσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.  

 

Από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι και σήμερα η Ευρωβουλευτής έχει 
συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων, ημερίδων και ποικίλων εκδηλώσεων έχοντας την 
ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις της ΝΔ και του ΕΛΚ αναφορικά με τους τομείς 
ευθύνης της. Πιο συγκεκριμένα για το διάστημα που καλύπτει η παρούσα έκθεση 
παρευρέθηκε στα εξής :   

 

VII. Τοποθετήσεις/ομιλίες σε διεθνείς οργανισμούς 
• Συμμετοχή σε πάνελ συζήτησης της EURACTIV για το μέλλον του παγκόσμιου 

εμπορίου (16/10/2019)  

• Ομιλία σε σεμινάριο με τίτλο: «Women in Red» (5/11/2019) 

https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-11/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-11/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-11/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-12/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-12/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-9/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-9/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateytei-i-geografiki-ende/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateytei-i-geografiki-ende/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateytei-i-geografiki-ende/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateytei-i-geografiki-ende/
https://asimakopoulou.gr/pos-tha-antimetopisei-i-eyropaiki-epi/
https://asimakopoulou.gr/pos-tha-antimetopisei-i-eyropaiki-epi/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-2/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-2/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-3/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-3/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-epitropi-apo-koinoy-m/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-epitropi-apo-koinoy-m/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-epitropi-apo-koinoy-m/
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• Συμμετοχή σε workshop της Επιτροπής των Περιφερειών και του 
EUROCHAMBERS για το πώς μπορούν να επωφεληθούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και οι περιφέρειες από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (18/11/2019) 

• Συμμετοχή σε πάνελ-συζήτηση στα γραφεία του Γερμανικού πολιτικού ιδρύματος 
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), με θέμα τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ 
(14/11/2019) 

• Ομιλία σε συνέδριο του Digital Enlightenment Forum με θέμα: «Δημοκρατία και 
Μέσα στην Ψηφιακή Εποχή», στην αντιπροσωπεία της Καταλονίας στην ΕΕ 
(14/11/2019) 

• Συμμετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την Επιτροπή Εμπορίου και 
Διεθνών Σχέσεων του Αμερικανικού Επιμελητηρίου στις Βρυξέλλες (13/11/2019) 

• Παρουσία και χαιρετισμός στην Ετήσια Οικονομική Συνδιάσκεψη της Αποστολής 
των ΗΠΑ στην ΕΕ με τη συμμετοχή Αμερικανών διπλωματών από την Ουάσινγκτον 
και πρεσβείες των ΗΠΑ στα κράτη μέλη της ΕΕ (4/12/2019) 

• Συμμετοχή σε πάνελ ομιλητών με τίτλο "Αναζήτηση ψηφιακής ανεξαρτησίας και 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, ποιο το μέλλον της διατλαντικής ψηφιακής 
ατζέντας;", σε εκδήλωση που διοργάνωσε η αντιπροσωπεία του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου των ΗΠΑ στην ΕΕ με τίτλο "Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης στην 
ψηφιακή εποχή μετά το 2020" (10/12/2019) 

• Συμμετοχή σε πάνελ ομιλητών του Γερμανικού Ιδρύματος Hans Seidel για την 
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και τον ρόλο της Ελλάδας, σε 
εκδήλωση στην Αντιπροσωπεία της Βαυαρίας στην ΕΕ (11/12/2019) 

• Ανταλλαγή απόψεων σε πάνελ της EUROMETAUX, με την EUROFER 
(Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Χάλυβα) και τo European Aluminium Association στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με τίτλο ‘Raw materials, sustainability & 
trade: How can Europe secure its supply while supporting EU industry?’ 
(14/01/2020) 

• Συμμετοχή σε πάνελ συζήτησης της δεξαμενής σκέψης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος Wilfried Martens Centre for European Studies και της δεξαμενής σκέψης 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ECIPE) σε εκδήλωση σχετικά 
με τον ρόλο των ΜΚΟ στην ΕΕ και στη διαμόρφωση πολιτικής στον εμπορικό τομέα 
(22/1/2020) 

• Διαδικτυακή ομιλία κατά τη  Γενική Συνέλευση του "Euroalliages" (11/6/2020) 

 

VIII. Διοργάνωση εκδηλώσεων 
• Διοργάνωση προγεύματος εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο 

Κυμπουρόπουλο και την Microsoft στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο ‘Facial 
Recognition: Challenges and Opportunities’ (06/02/2020) 
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• Διοργάνωση Προγεύματος Εργασίας με θέμα τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 
Εταιρικής Σχέσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Δεδομένα και τη Ρομποτική (και 
σχετική αναφορά σε άρθρο του ιστοτόπου nextdeal.gr (4/12/2019) 

• Διοργάνωση Συνάντησης Εργασίας για το μέλλον των Μακεδονικών προϊόντων, τα 
Ευρωπαϊκά συλλογικά σήματα, και την περιφερειακή ανάπτυξη (Θεσσαλονίκη, 
13/12/2019) 

• Συνάντηση με τον επικεφαλής του Γραφείου στις Βρυξέλλες της Συνομοσπονδίας 
Φινλανδικών Βιομηχανιών Petri Vuorio (18/12/2019) 

• Διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στο ΕΚ σχετικά με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο Ελληνικός και Ευρωπαϊκός κλάδος αλουμινίου στην παγκόσμια 
εμπορική σκηνή (5/11/2019) 

• Πρωτοβουλία για υποδοχή αυτοδιοικητικών που συμμετέχουν στα opendays2019 της 
Επιτροπής των Περιφερειών (8/10/2019) 

• Διοργάνωση εκδήλωσης για το Εβραϊκό νέο έτος και τον Αντισημιτισμό (25/9/2019) 

 

IX. Συμμετοχή σε συνέδρια 
• Συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη (10/9/2019) 

• Συμμετοχή σε πάνελ συζήτησης της DIGITALEUROPE για τις πολιτικές εμπορίου 
και την ψηφιακή οικονομία (11/9/2019) 

• Συμμετοχή σε εκδήλωση του Ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου για θέματα 
αναπηρίας (Independent Living)  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (01/10/2019) 

• Παρουσία στην CodeWeek στο ΕΚ, μαζί με εκπροσώπους του European Schoolnet 
και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βέροιας (8/10/2019) 

• Συζήτηση σε workshop διοργανωμένο από το Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ για το 
μέλλον της βιομηχανικής πολιτικής και του ελεύθερου εμπορίου στη Γενεύη 
(11/10/2019) 

• Εκδήλωση της Ελίζας Βόζεμπεργκ σχετικά με εναλλακτικές τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και τον ρόλο των υγρών καυσίμων (28/11/2019)   

• 13o Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (29-20/11/2019) 

• Συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο του Facebook Nick Clegg σχετικά με την τεχνολογία 
και την κοινωνία (3/12/2019) 

• Εκδήλωση τον Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Παρόχων Υπηρεσιών σε Άτομα με 
Αναπηρία (EASPD) "MEP Meet and Greet" (4/12/2019)  
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• Συμμετοχή σε Δείπνο Εργασίας που οργάνωσε η Μαρία Σπυράκη με εκπροσώπους 
της ΔΕΣΦΑ και της SNAM με τίτλο ‘the role of the Greek gas infrastructure in the 
Energy Union’ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (04/12/2019) 

• Γεύμα Εργασίας με τον πρώην Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ και πρώην Επίτροπο 
Εμπορίου Πασκάλ Λαμύ (4/12/2019) 

• Συμμετοχή και Παρουσίαση στην Κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & 
Εμπορίου της Βουλής με ημερήσια διάταξη «Οι προτεραιότητες της Φινλανδικής 
Προεδρίας» (20/9/2019)  

• Συμμετοχή και Παρουσίαση στην Κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & 
Εμπορίου με ημερήσια διάταξη «Οι Εμπορικές σχέσεις Ε.Ε. με τρίτες χώρες» 
(29/11/2019) 

• Εκδήλωση της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον 
Αντισημιτισμό με τίτλο "Μετά το Χάλλε: Από τα λόγια στις πράξεις εναντίον του 
αντισημιτισμού" (10/12/2019)  

• Συνδιάσκεψη για την ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ (11/12/2019) 

• Παρουσία στην Τελετή Έναρξης της 40ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (13/12/2019) 

• Παρουσία στην εκδήλωση Winter Reception της Microsoft (8/1/2019) 

• Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της οργάνωσης Transatlantic Friends of 
Israel (TFI) του Διατλαντικού Ινστιτούτου της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC 
Transatlantic Institute) (9/1/2020) 

• Πάνελ συζήτησης για τις Πρώτες Ύλες, τη Βιωσιμότητα και το Εμπόριο, 
διοργανωμένο από τον Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό Μετάλλων (Eurometaux) 
(14/1/2020) 

• Εκδήλωση με θέμα: "Γυναίκες στον τομέα του Εμπορίου" (22/1/2020) 

• Εκδήλωση του Φόρουμ Βιώσιμης Γούνας (22/1/2020) 

• Εκδήλωση με Συμεών Τσομώκο, “Πρωτοβουλία 1821-2021”, Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών (31/1/2020) 

• Συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση  με θέμα "Πώς αλλάζει τον κόσμο μας ο 
COVID-19: οι προκλήσεις για τον κόσμο και την Ευρώπη", που οργανώθηκε από το 
Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και το  Ίδρυμα Hanns Seidel 
(22/4/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στο πάνελ της Eurometaux, με τίτλο: “Βιομηχανική 
πολιτική: Τι χρειάζεται για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων 
μετά το COVID-19;” (30/4/2020) 

https://twitter.com/Eurometaux/status/1255876975165689856
https://twitter.com/Eurometaux/status/1255876975165689856
https://twitter.com/Eurometaux/status/1255876975165689856
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• Διαδικτυακή συμμετοχή στο σεμινάριο Διατλαντικοί Φίλοι του Ισραήλ (AJC), με 
θέμα: Διατλαντικοί διάλογοι (Μέρος 2), με τον εκπρόσωπο Brian Mast, 
Αντιπρόσωπο του Κογκρέσο των ΗΠΑ και την ευρωβουλευτή Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου" (11/5/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στο πάνελ που διοργανώθηκε από το Euranet, με θέμα: 
Βιομηχανοποίηση: Πρέπει ο COVID-19 να μας κάνει να ξανασκεφτούμε την 
παγκοσμιοποίηση; (19/5/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στο πάνελ που διοργανώθηκε απο το Delphi Forum σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Hanns Seidel, με θέμα το Μέλλον του Διεθνούς Εμπορίου, 
μετά την πανδημία του COVID-19 (28/5/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο GSMA / ETNO, με θέμα: "5G 
Ενίσχυση της ανάκτησης και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης" (3/6/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στο πάνελ που διοργανώθηκε από το Cambre Associates, 
σχετικά με το Διεθνές Εμπόριο και τον COVID-19 (4/6/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στο πάνελ του Digital Delphi Economic Forum 9-12 Ιουνίου 
"CORONAVIRUS AND THE COST OF NON-EUROPE", με τον ευρωβουλευτή 
Δημήτρη Παπαδημούλη και τον ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη (9/6/2020) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση που διοργάνωσε η "Facebook EU 
conversations", με θέμα την παραπληροφόρηση και την πρόσβαση στη σωστή 
πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (16/6/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Delphi Economic Forum 
 

    

Διατλαντικοί διάλογοι, AJC 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bbGsiJs5Ed8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bbGsiJs5Ed8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bbGsiJs5Ed8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bbGsiJs5Ed8&feature=emb_logo
https://euranetplus-inside.eu/reshoring-manufacturing-should-covid-make-us-rethink-globalisation/
https://euranetplus-inside.eu/reshoring-manufacturing-should-covid-make-us-rethink-globalisation/
https://euranetplus-inside.eu/reshoring-manufacturing-should-covid-make-us-rethink-globalisation/
https://www.youtube.com/watch?v=1Nk4Z4ToVCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Nk4Z4ToVCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Nk4Z4ToVCQ&feature=youtu.be
https://www.gsma.com/gsmaeurope/gsma_events/5g-empowering-recovery-and-fighting-misinformation/
https://www.gsma.com/gsmaeurope/gsma_events/5g-empowering-recovery-and-fighting-misinformation/
https://www.youtube.com/watch?v=1uJ6TDPSlFI
https://www.youtube.com/watch?v=1uJ6TDPSlFI
https://www.youtube.com/watch?v=1uJ6TDPSlFI
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WTO Annual Public Forum Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ισραηλινής Ένωσης 

Ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών 
Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδα, Ίδρυμα 

Hanns Seidel Stiftung 

Διατλαντική Διάσκεψη για την Ψηφιακή Οικονομία 

Συνάντηση Εργασίας για το μέλλον των 
Μακεδονικών προϊόντων 

Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Παρόχων Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία 
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X. Θεσμικές επαφές  
Η κα Ασημακοπούλου για το διάστημα που καλύπτει η παρούσα έκθεση πραγματοποίησε 
σειρά συναντήσεων με Ευρωβουλευτές από άλλα κράτη μέλη, με μέλη της πολιτικής 
ηγεσίας του ΕΚ και με μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης αναφορικά με διάφορες πτυχές 
των εργασιών του ΕΚ στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο καθώς και με φορείς που 
δραστηριοποιούνται γύρω από τον τομέα αρμοδιοτήτων της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγευμα Εργασίας για τις Ευρωπαϊκές 
Συνέργειες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα 

Δεδομένα και τη Ρομποτική 

Γεύμα εργασίας με τον Αντιπρόεδρο 
του Facebook, Νικ Κλεγκ 

Με την Ιρλανδή Ευρωβουλευτή και 
Αντιπρόεδρο του ΕΚ, Mairead 

McGuinness 

Με την Τσέχα Ευρωβουλευτή και 
Αντιπρόεδρο του ΕΚ, Dita 

Charanzova 
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Συναντήσεις με πολιτικούς και πολιτική ηγεσία στο ΕΚ και στην Ελλάδα: 

• Συνάντηση με τον νέο Έλληνα 
Επίτροπο και Αντιπρόεδρο 
Μαργαρίτη Σχοινά και τους 
ευρωβουλευτές της ΝΔ 

• Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Mairead McGuinness  

• Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Rainer Wieland  

• Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Dita Charanzová  

• Συνάντηση με το Δήμαρχο Φυλής 
Χρήστο Παππού  

• Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Nicola Beer  

• Συνάντηση με τον Ιταλό 
Ευρωβουλευτή Pietro Fiocchi 
σχετικά με το Intergoup του ΕΚ με 
τίτλο Βιοποικιλότητα, Κυνήγι και 
Ύπαιθρος  

• Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Pedro Silva Pereira  

• Συνάντηση με τις Αντιπροέδρους 
Heidi Hautala & Klára Dobrev 

• Συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών Κώστα 
Φραγκογιάννη  

• Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο 
της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη 
Πικραμμένο 

• Συνάντηση με τον Υπουργό και 
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης  & 
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και 
Νίκο Παπαθανάση με θέμα την 
προβολή του Κυβερνητικού έργου 
για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων στο Ευρωκοινοβούλιο 

• Συνάντηση με την Marie-Pierre 
Vedrenne, Ευρωβουλευτή Renew 
Europe Group, για τον Κανονισμό 
Επιβολής 

• Διαδικτυακή συνάντηση με τον 
Bart Putney, Υπουργικό Σύμβουλο 
του Οικονομικού Τμήματος της 
αποστολής των ΗΠΑ στην ΕΕ  

• Διαδικτυακή συνάντηση με τον 
Erland Herfindalh, Ακόλουθο-
Εκπρόσωπο για θέματα εμπορίου 
της Αμερικανικής Πρεσβείας στις 
Βρυξέλλες  

• Τηλεφωνική επικοινωνία με την 
Kate Kalutkiewicz, Ειδική Βοηθό 
Προέδρου των ΗΠΑ και Ανώτατη 
Διευθύντρια Εμπορικής Πολιτικής  

• Εξ αποστάσεως meeting  με τον 
UK’s Director for Trade, Rory 
O’Donnell at the UK Mission to 
the European Union  

• Εξ αποστάσεως Meeting με τον κ. 
Burger, Deputy chief of Mission 
of the U.S. Embassy  

• Εξ αποστάσεως meeting με τον 
Gao Mingbo, Chinese Embassy, 
Counsellor, Head of the Political 
Section 
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Με εκπροσώπους φορέων 

• Συμμετοχή σε Επίσκεψη ομάδας 
Ευρωβουλευτών και εκπροσώπων 
της ΕΕ στο Ισραήλ (26-
30/10/2019). Ενδεικτικά: 
επίσκεψη στο Knesset, 
συναντήσεις εργασίας με 
πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων 
& think tanks AJC Transatlantic 
Institute, International Institute for 
Counter-Terrorism, Institute for 
National Security Studies Security 
and International Law Specialists, 
εμπειρογνώμονες και 
δημοσιογράφους 

• Συνάντηση με τον Εκτελεστικό 
Αντιπρόεδρο της Samsung Wong 
Kyong Kim 

• Συνάντηση με το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΟ - ΥΕΕ 
(Ειδική Κομματική Οργάνωση 
Υπαλλήλων Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

• Συνάντηση με την Ένωση 
Transatlantic Friends of Israel και 
την Αμερικανο-εβραϊκή Επιτροπή 
(AJC)  

• Συνάντηση με τον Διευθυντή της 
Διεύθυνσης για τις Γειτνιάζουσες 
χώρες, τις ΗΠΑ και τον Καναδά 
της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Rupert 
Schlegelmilch  

• Συνάντηση με τον Διευθυντή 
Διεθνούς Εμπορίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων 
(ACEA) Jonathan O'Riordan  

• Συνάντηση με την Ομάδα για τα 
Ιστορικά Οχήματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

• Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο 
της AT&T για Διεθνή και 

Εξωτερικά Κανονιστικά Ζητήματα 
Karim Lesina και την Διευθύντρια 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
ΑΤ&Τ Claudia Selli  

• Συνάντηση με ομάδα φοιτητών 
καλεσμένων του Αναπληρωτή 
Συντονιστή της ευρωομάδας του 
ΕΛΚ στην Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου του ΕΚ Jörgen Warborn 
και ενημέρωσή τους για ζητήματα 
εμπορίου  

• Συνάντηση με στελέχη της 
Microsoft και άλλους 
Ευρωβουλευτές  

• Συνάντηση με στελέχη της Adidas 
(τον επικεφαλής των 
Κυβερνητικών Σχέσεων  Manuel 
Pauser και τη Διευθύντρια Project 
στο Βιετνάμ Huong (Kelly) 
Nguyen) και συζήτηση σχετικά με 
την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
Βιετνάμ  

• Συνάντηση με τον Πρόεδρο του 
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Νικόλαο 
Μπακατσέλο και τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή του Ηλία Σπιρτούνια  

• Συνάντηση με τον Αναπληρωτή 
Γενικό Γραμματέα Youri Mercier 
και τον Υπεύθυνο Πολιτικής Luca 
Boniolo της Ομοσπονδίας 
Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας 
Αθλητικών Προϊόντων (FESI), 
καθώς και τον Επικεφαλής 
Εταιρικής Βιωσιμότητας της 
PUMA Stefan Seidel και τον 
Διευθυντή Τελωνείων και 
Εμπορίου της AMER Sports 
Xavier Page  

• Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο 
της Ένωσης Ευρωπαίων 
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Δημοσιογράφων Ησαΐα 
Τσαουσίδου και συνάντηση με 
τους Έλληνες εκπροσώπους της    

• Συνάντηση με στελέχη της 
Αποστολής της Κίνας στην ΕΕ και 
συζήτηση σχετικά με ζητήματα 
τεχνολογίας αναγνώρισης 
προσώπου  

• Συνάντηση με τον Γενικό 
Διευθυντή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Βιομηχανίας 
Σιδηροδρομικών Προμηθευτών 
Philippe Citroen και τον 
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων 
Jonathan Nguyen  

• Συνάντηση με τον Διευθυντή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 
Κέντρου Επιλογών Καταναλωτών 
(Consumers Choice Center) και 
συζήτηση σχετικά με την Ψηφιακή 
Ενιαία Αγορά 

• Συνάντηση με τον Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα Γεώργιο 
Μαρκοπουλιώτη και εκπροσώπων 
του ελληνικού τύπου 

• Συνάντηση με στελέχη της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας  

• Συνάντηση με στελέχη της 
τράπεζας CITIBANK  

• Συνάντηση με μέλη του Τμήματος 
Βρυξελλών «European Eagle» της 
ΑΧΕΠΑ και κοπή πίτας στις 
Βρυξέλλες  

• Ανταλλαγή απόψεων με την 
EUROFER (Ευρωπαϊκός 
Σύνδεσμος Χάλυβα) και την 
European Aluminium  

• Συνάντηση με τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πολιτικών Μηχανικών, Άρη 

Χατζηδάκη προκειμένου να 
συζητηθούν οι προκλήσεις του 
κατασκευαστικού κλάδου. 

• Συνάντηση γνωριμίας και 
ενημέρωσης αναφορικά με τις 
προκλήσεις της χημικής 
βιομηχανίας στην Ευρώπη -η 
Cefic στο ΕΚ-, με τους 
εκπροσώπους του Συνδέσμου 
Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 

• Συνάντηση με τον αντιπρόσωπο 
του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
(UNIDO) στην ΕΕ Patrick J. 
Gilabert 

• Συναντήσεις με εκπροσώπους της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον 
Δήμαρχο Ηράκλειας κ. Κουτσάκη, 
και τους συνεργάτες του κ. 
Ναζηρίδη και κ.Αραπάκη 

• Συνάντηση με την Αντιπροσωπεία 
του Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

• Συνάντηση με τον Διευθυντή  
Διμερών Εμπορικών Σχέσεων του 
Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου 
του Ηνωμένου Βασιλείου Chris 
Barton 

• Συνάντηση με τον εκπρόσωπο του 
Ινστιτούτου "Κωνσταντίνος 
Καραμανλής" Παναγιώτη 
Κακολύρη 

• Συμμετοχή στο "Δίκτυο Γυναικών 
στο Εμπόριο" (Women in Trade 
Network) 

• Εξ αποστάσεως meeting με την 
Ελένη Πολυχρονοπούλου, 
Πρόεδρο της HEMEXPO 

• Εξ αποστάσεως meeting με την 
Αναστασία Δρίτσα και μέλη του 
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Women in Business Committee - 
AMCHAM  

• Τηλεδιάσκεψη με την Georgia 
Abeltino, Διευθύντρια 
Κυβερνητικών Υποθέσεων και 
Δημόσιας πολιτικής της Google Ν. 
Ευρώπης 

• Διαδικτυακή συμμετοχή σε 
τηλεδιάσκεψη με τον κ. 

Κεφαλογιάννη Μανώλη, 
Ευρωβουλευτή ΕΛΚ και την κα 
Τριανταφυλλοπούλου Μαίρη, 
Επικεφαλής της Εθνικής 
Επιτροπής για τον Οινοτουρισμό 
και μέλος του ΔΣ της Εθνικής 
Διεπαγγελματικής Αμπέλου και 
Οίνου  

 

  

XI. Αρθρογραφία και συνεντεύξεις σε έντυπα και σε διαδικτυακά μέσα 
Η κα Ασημακοπούλου δημοσίευσε μια σειρά άρθρων πολιτικής επικαιρότητας και 
θεμάτων σχετικών με τους τομείς ευθύνης της (Παράρτημα ΙΙΙ). 

• Συνέντευξη στο politico.gr : “Why the EU may need to revive mining to go 
green” (22/6/2020) 

• Άρθρο στο euractiv.com ‘Open strategic autonomy’: A vision for Europe’s raw 
materials future (4/6/2020) 

• Άρθρο στην εφ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ Χώρα: «Την επιτυχία ακολουθεί η ευθύνη» 
(2/6/2020) 

• Συνέντευξη στο AT&T’s International Virtual Interview Series: «the increased 
role of technology in our current socially distant world & the impact of the 
pandemic on digital trade policy» (11/5/2020) 

• Συνέντευξη στο EPP TV: «How Greece is preparing itself for the holiday 
season?» (9/5/2020) 

• Άρθρο στο iEidiseis: “Αν η ΕΕ δεν κάνει τώρα αυτό που χρειάζεται, θα 
αντικρίσει την «αρχή του τέλους» της” (21/4/2020) 

• Συνέντευξη στο NewEurope: “MEP Asimakopoulou sees up to 18-month 
transition for ‘return to normality’” (21/3/2020) 

• Συνέντευξη στο Ορθοδοξία: “Ο Θεός είναι Μεγάλος! Με τη βοήθεια της 
Παναγίας και της Επιστήμης θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα της πανδημίας” 
(21/3/2020) 

• Συνέντευξη στο thecolumnist.gr: “Η απάντηση στην πανδημία δεν μπορεί παρά 
να είναι ευρωπαϊκή” (13/4/2020) 

• Συνέντευξη στο maxitisartas.gr: «Η Ελλάδα είναι ένα βήμα μπροστά από πολλές 
άλλες χώρες στην αντιμετώπιση της πανδημίας!» (8/3/2020) 

• Συνέντευξη στο «Καρφί» του Σαββατοκύριακου: «Δίνουμε όλοι μαζί με 
υπευθυνότητα μία μεγάλη μάχη απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό» (4/3/2020) 

https://asimakopoulou.gr/en/why-the-eu-may-need-to-revive-mining-to-go-green-interview-published-in-politico/
https://asimakopoulou.gr/en/why-the-eu-may-need-to-revive-mining-to-go-green-interview-published-in-politico/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/opinion/open-strategic-autonomy-a-vision-for-europes-raw-materials-future/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/opinion/open-strategic-autonomy-a-vision-for-europes-raw-materials-future/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-ef-ypaithros-chora-tin-epity/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stin-ef-ypaithros-chora-tin-epity/
https://asimakopoulou.gr/en/interview-to-the-new-atts-international-virtual-interview-series-the-increased-role-of-technology-in-our-current-socially-distant-world-the-impact-of-the-pandemic-on-digital-trade-policy/
https://asimakopoulou.gr/en/interview-to-the-new-atts-international-virtual-interview-series-the-increased-role-of-technology-in-our-current-socially-distant-world-the-impact-of-the-pandemic-on-digital-trade-policy/
https://asimakopoulou.gr/en/interview-to-the-new-atts-international-virtual-interview-series-the-increased-role-of-technology-in-our-current-socially-distant-world-the-impact-of-the-pandemic-on-digital-trade-policy/
https://www.youtube.com/watch?v=gdUB2BlfPWI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gdUB2BlfPWI&feature=emb_logo
https://www.ieidiseis.gr/politiki/item/41848-tesseris-evrovouleftes-miloyn-sto-ieidiseis-gia-to-ti-prepei-na-kanei-i-evropi-sti-synodo-koryfis-tin-pempti
https://www.ieidiseis.gr/politiki/item/41848-tesseris-evrovouleftes-miloyn-sto-ieidiseis-gia-to-ti-prepei-na-kanei-i-evropi-sti-synodo-koryfis-tin-pempti
https://asimakopoulou.gr/en/new-europe-mep-asimakopoulou-sees-up-to-18-month-transition-for-return-to-normality/
https://asimakopoulou.gr/en/new-europe-mep-asimakopoulou-sees-up-to-18-month-transition-for-return-to-normality/
https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/anna-misel-asimakopoulou-sto-orthodoksia-o-theos-einai-megalos-me-ti-voitheia-tis-panagias-kai-tis-epistimis-tha-to-kseperasoume-to-provlima-tis-pandimias/
https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/anna-misel-asimakopoulou-sto-orthodoksia-o-theos-einai-megalos-me-ti-voitheia-tis-panagias-kai-tis-epistimis-tha-to-kseperasoume-to-provlima-tis-pandimias/
https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/anna-misel-asimakopoulou-sto-orthodoksia-o-theos-einai-megalos-me-ti-voitheia-tis-panagias-kai-tis-epistimis-tha-to-kseperasoume-to-provlima-tis-pandimias/
http://www.thecolumnist.gr/2020/04/blog-post_13.html
http://www.thecolumnist.gr/2020/04/blog-post_13.html
http://www.maxitisartas.gr/single_page.php?catid=&id=15987
http://www.maxitisartas.gr/single_page.php?catid=&id=15987
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-karfi-toy-savvatoky/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-karfi-toy-savvatoky/
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• Συνέντευξη στη «Μακεδονία της Κυριακής»: “Η Ελλάδα χρειάζεται πρόσθετες 
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις” (23/2/2020) 

• Άρθρο στο ourworld.co: “A-merica, B-rexit, C-hina” για την Ευρωπαϊκή 
Eμπορική πολιτική “ABCs” (22/2/2020)  

• Συνέντευξη στο LastPoint: “Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο αλλά 
υπερασπιζόμαστε το δίκιο μας” (10/2/2020) 

• Άρθρο στο dailypost.gr: Ηθικά διλήμματα για το «πρόσωπο» του μέλλοντος μας 
(8/2/2020)  

• Συνέντευξη στο lifespeed.gr “Παλεύουμε μαζί για την Ελλάδα της 
αυτοπεποίθησης και της υπερηφάνειας” (27/1/2020) 

• Συνέντευξη στο activenews.gr (14/1/2020): ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 

• Συνέντευξη στους Κορινθιακούς Ορίζοντες & Orchomenos Press (14/1/2020) 

• Άρθρο στο newpost.gr για τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
(17/12/2019) 

• Άρθρο στο real.gr για τις πρώτες 100 μέρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
Πρόεδρο την κυρία Φον Ντερ Λάιεν (3/12/2019) 

• Συνέντευξη στην Δημοκρατική Ρόδου: «Ανεμος αλλαγής πνέει στην Ελλάδα που 
μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία» (1/12/2019) 

• Συνέντευξη στο Argonafplia.gr (27/11/2019) 

• Συνέντευξη στην Γνώμη Πατρών: "Η Ευρώπη «βλέπει» με άλλο «μάτι» την 
Ελλάδα" (25/11/2019) 

• Άρθρο στα parapolitika.gr: “Η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης και της 
υπερηφάνειας” (24/11/2019) 

• Άρθρο στο Real.gr για το μπλόκο του Ντόναλτ Τραμπ στο διορισμό νέων 
δικαστών στο εφετείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (15/11/2019) 

• Άρθρο στο Lykavitos.gr: Χάρη των προσπαθειών του Κυριάκου Μητσοτάκη έξι 
σημαντικά Ελληνικά προϊόντα έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία ΕΕ-Κίνας για 
την προστασία εκατό Ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων στην Κίνα από τις 
απομιμήσεις και τον σφετερισμό (11/11/2019) 

• Άρθρο στη Dailypost.gr για τις «μάχες» της Ελλάδας σε θέματα εμπορίου 
(7/11/2019) 

• Άρθρο στο Euractiv.com: Η περίπτωση της βιομηχανίας αλουμινίου καταδεικνύει 
πώς ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η κρατική στήριξη μπορούν να βλάψουν τα 
βιομηχανικά προϊόντα της Ευρώπη (5/11/2019) 

https://www.makthes.gr/anna-misel-asimakopoyloy-260825
https://www.makthes.gr/anna-misel-asimakopoyloy-260825
https://www.ourworld.co/a-merica-b-rexit-c-hina/
https://www.ourworld.co/a-merica-b-rexit-c-hina/
http://lastpoint.gr/misel-asimakopoulou-sto-lastpoint-eimaste-anoichtoi-sto-dialogo-alla-yperaspizomaste-to-dikio-mas/
http://lastpoint.gr/misel-asimakopoulou-sto-lastpoint-eimaste-anoichtoi-sto-dialogo-alla-yperaspizomaste-to-dikio-mas/
https://www.dailypost.gr/me-apopsi/ithika-dilhmmata-gia-to-proso-tou-mellontos-mas/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-lifespeed-gr-kai-stin-aristea-kon/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-lifespeed-gr-kai-stin-aristea-kon/
https://activenews.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b5%ce%bb-%ce%b1%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b7/
https://activenews.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b5%ce%bb-%ce%b1%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b7/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-newpost-gr-gia-tis-prokliseis-tis-eyr/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-newpost-gr-gia-tis-prokliseis-tis-eyr/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-real-gr-gia-tis-protes-100-meres-tis-ey/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-real-gr-gia-tis-protes-100-meres-tis-ey/
https://www.dimokratiki.gr/01-12-2019/anna-misel-asimakopoyloy-anemos-allagis-pneei-stin-ellada-poy-mas-epitrepei-na-atenizoyme-to-mellon-me-aisiodoxia/
https://www.dimokratiki.gr/01-12-2019/anna-misel-asimakopoyloy-anemos-allagis-pneei-stin-ellada-poy-mas-epitrepei-na-atenizoyme-to-mellon-me-aisiodoxia/
https://argonafplia.gr/2019/12/01/%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%ad%ce%bb-%ce%b1%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85-y%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b9/
https://www.gnomip.gr/patra-west-greece/127885-%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD-%CE%B4-%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB-%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3-%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%C2%AB%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%C2%BB-%CE%BC%CE%B5-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%C2%AB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%25
https://www.gnomip.gr/patra-west-greece/127885-%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD-%CE%B4-%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB-%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3-%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%C2%AB%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%C2%BB-%CE%BC%CE%B5-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%C2%AB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%25
https://asimakopoulou.gr/arthro-sta-parapolitika-gr-i-ellada-tis-aytopepoithi/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sta-parapolitika-gr-i-ellada-tis-aytopepoithi/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-real-gr-gia-to-mploko-toy-ntonalt-t/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-real-gr-gia-to-mploko-toy-ntonalt-t/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-lykavitos-gr-chari-ton-prospatheion-toy-k/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-lykavitos-gr-chari-ton-prospatheion-toy-k/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-lykavitos-gr-chari-ton-prospatheion-toy-k/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-lykavitos-gr-chari-ton-prospatheion-toy-k/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sti-dailypost-gr-gia-tis-maches-tis-ellada/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sti-dailypost-gr-gia-tis-maches-tis-ellada/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-euractiv-com-i-periptosi-tis-viomichani/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-euractiv-com-i-periptosi-tis-viomichani/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-euractiv-com-i-periptosi-tis-viomichani/
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• Συνέντευξη στην Βορεινή: “Προτεραιότητα μου είναι η προώθηση των 
Ελληνικών προϊόντων…” (3/8/2019) 

• Άρθρο στο New Europe: The ‘new reality’ for Greece under the leadership of 
Kyriakos Mitsotakis (21/7/2019) 

• Συνέντευξη στο Κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας «Η Δημοκρατική» 
(21/7/2019) 

• Συζήτηση με τον Γιάννη Στέλιο Παπαδόπουλο για την εκλογή της νέας Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο thecolumnist.gr (22/7/2019) 

 

XII. Τηλεοπτικές συνεντεύξεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά μέσα 
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι συμμετοχές σε ραδιοφωνικές, διαδικτυακές 
και τηλεοπτικές εκπομπές. Αποσπάσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 
https://asimakopoulou.gr/category/op-eds/   

 

Α/α ΚΑΝΑΛΙ ΕΚΠΟΜΠΗ Ημ/νια 
Κανάλια εθνικής εμβέλειας 
1 MEGA TV "MEGA MAGAZINO" 26/6/2020 
2 Action24  "Evening Report" 25/6/2020 
3 Παραπολιτικά FM 90,1 FM "Πρωϊνή Πτήση 24/6/2020 
4 OPEN TV «Ώρα Ελλάδας 7:00» 22/6/2020 
5 ΑΝΤ1 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ  19/6/2020 
6 Action24 «Brainstorming» 12/6/2020 
7 Παραπολιτικά FM 90,1 FM “MEA CULPA” 12/6/2020 
8 Παραπολιτικά FM 90,1 FM με τον Δημήτρη Τάκη 10/6/2020 
9 Παραπολιτικά 90,1 FM  Ήτανε δίκαιο έγινε πράξη 8/6/2020 
10 ΣΚΑΙ  "Αταίριαστοι"  8/6/2020 
11 ΡΑΔΙΟ ΘΕΜΑ 104,6 FM με τον Γιάννη Πρετεντέρη 29/5/2020 
12 MEGA TV "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA" 29/5/2020 
13 ΕΡΤ TV “10” 28/5/2020 
14 ΑΝΤ1 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ  28/5/2020 
15 Παραπολιτικά 90,1 FM  Ήτανε δίκαιο έγινε πράξη 27/5/2020 
16 MEGA TV "MEGA MAGAZINO" 26/5/2020 
17 ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 25/5/2020 
18 Action 24 TV “Briefing” 20/5/2020 
19 ΣΚΑΙ  "Αταίριαστοι"  19/5/2020 
20 KONTRA CHANNEL “Επί του πιεστηρίου” 18/5/2020 
21 MEGA TV "MEGA 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ" 17/5/2020 

22 OPEN TV  «Ώρα Ελλάδας 7:00» 15/5/2020 
23 OPEN TV «Ώρα Ελλάδας 7:00» 15/5/2020 
24 Action24  "Evening Report" 7/5/2020 
25 BLUE SKY TV Δελτίο ειδήσεων 7/5/2020 

http://www.voreini.gr/politics/anna-misel-asimakopoyloy-proteraiotita-moy-tha-einai-i-proothisi-ton-ellinikon-proionton/
http://www.voreini.gr/politics/anna-misel-asimakopoyloy-proteraiotita-moy-tha-einai-i-proothisi-ton-ellinikon-proionton/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-published-in-new-europe-the-new-reality-for-greece-under-the-leadership-of-kyriakos-mitsotakis/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-published-in-new-europe-the-new-reality-for-greece-under-the-leadership-of-kyriakos-mitsotakis/
https://asimakopoulou.gr/category/op-eds/
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26 HIGH TV με τον Γιώργο Βαθιώτη 7/5/2020 
27 MEGA TV "MEGA MAGAZINO" 5/5/2020 
28 OPEN TV “Τώρα ό,τι συμβαίνει” 3/5/2020 
29 ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 1/5/2020 
30 KONTRA CHANNEL Δελτίο Ειδήσεων 8/4/2020 
31 NS TV, Νέα Σμύρνη με τον Δημήτρη Πετρόπουλο 8/4/2020 
32 ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 6/4/2020 
33 Παραπολιτικά 90,1 FM  Ήτανε δίκαιο έγινε πράξη 31/3/2020 
34 ΕΡΤ1 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 31/3/2020 
35 ΣΚΑΙ  "Αταίριαστοι"  27/3/2020 
36 ΑΝΤ1 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ  20/3/2020 
37 FLASH RADIO 96 fm,  Με τον Γιάννη Στρίκο 18/3/2020 
38 ΕΡΤ EUROPE 22/2/2020 
39 Action24 «Brainstorming» 21/2/2020 
40 ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 21/2/2020 
41 Παραπολιτικά 90,1 FM  Ήτανε δίκαιο έγινε πράξη 19/2/2020 
42 Ραδιοφωνικός σταθμός ΕΡΤ 91,6 FM  ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 10/2/2020 
43 

Ραδιοφωνικός σταθμός Θέμα Radio 104.6 
με τους δημοσιογράφους Μάκη 
Πολλάτο και Γιάννη 
Μακρυγιάννη  

31/1/2020 

44 ΑΝΤ1 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ  27/1/2020 
45 ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 24/1/2020 
46 Ραδιοφωνικός σταθμός Alpha 989  24/1/2020 
47 Τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής "Europe" 15/1/2020 
48 Ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 

90.1FM "Εν Αθήναις"  7/1/2020 

49 ΑΝΤ1 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ  3/1/2020 
50 StarTV "Αλήθειες με τη Ζήνα" 3/1/2020 
51 ΣΚΑΙ  "Αταίριαστοι"  30/12/2019 
52 ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 24/12/2019 
53 Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ «Αναμενόμενα και μη» 23/12/2019 
54 ΕΡΤ1 "Πρωινή Ενημέρωση" 20/12/2019 
55 102 fm της ERT3   "Μάθε τι παίζει"  20/12/2019 
56 Open TV "Τώρα ό,τι συμβαίνει"  15/12/2019 
57 Ραδιοφωνικός σταθμός Πρώτο Θέμα  12/12/2019 
58 Ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά FM   5/12/2019 
59 ΣΚΑΙ  "Αταίριαστοι"  2/12/2019 
60 Ραδιοφωνικός σταθμός Σκάι   29/11/2019 
61 ΑΝΤ1 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ  29/11/2109 
62 Action24  "Evening Report" 28/11/2019 
63 Τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής "Europe" 27/11/2019 
64 Alpha 989 «Καλή Παρέα» 23/11/2019 
65 Οne TV  One Direct 22/11/2019 
66 ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 22/11/2019 
67 ΣΚΑΙ TV «Ακραία Φαινόμενα» 26/10/2019 
68 Τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής «Βουλής Βήμα» 24/10/2019 
69 ΕΡΤ «Βουλής Βήμα» 22/10/2019 
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70 ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 14/10/2019 
71 Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ «Απέναντι» 10/10/2019 
72 Οne TV  «One Report» 7/10/2019 
73 ΕΡΤ1 «Πρωινή Ενημέρωση» 6/10/2019 
74 Action24 «Brainstorming» 4/10/2019 
75 Kontra Channel κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4/10/2019 
76 OPEN TV «Τώρα ό,τι συμβαίνει» 4/10/2019 
77 ΣΚΑΙ  «Αταίριαστοι»  30/9/2019 
78 Ραδιοφωνικός σταθμός Real FM   29/9/2019 
79 Παραπολιτικά FM  «Weekend Online» 27/9/2019 
80 Ραδιοφωνικός σταθμός Σκάι Εκπομπή με Άρη Πορτοσάλτε 25/9/2019 
81 Τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής «Κάρτα Μέλους» 24/9/2019 
82 Ραδιοφωνικός σταθμός Alpha 989  21/9/2019 
83 ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 20/9/2019 
84 Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των 

Ελλήνων   17/9/2019 

85 Βήμα Τηλεόραση  κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12/9/2019 
86 Σκάι ΣΗΜΕΡΑ 10/9/2019 
87 ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί»  9/9/2019 
88 ΑΝΤ1  6/8/2019 
89 ΕΡΤ1  5/8/2019 
90 Kontra Channel κεντρικό δελτίο 2/8/2019 
91 Euronet  24/7/2019 
92 ΕΡΤ «Βουλής Βήμα» 16/7/2019 
93 Παραπολιτικά 90.1 με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο 16/7/2019 
94 Ραδιοφωνικός σταθμός Σκάι με τον Άρη Πορτοσάλτε 16/7/2019 
95 ΣΚΑΙ  «Αταίριαστοι»  12/7/2019 
96 Alpha  «Alpha Ρεπορτάζ» 10/7/2019 
97 ΕΡΤ1  «Europe» 6/7/2019 
Περιφερειακά κανάλια  
1 ATLAS TV, Θεσσαλονίκη Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 22/6/2020 
2 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά  με τον Λευτέρη Κουρκουλό 18/6/2020 
3 ΕΡΜΗΣ RADIO 91,8 FM Ζάκυνθος με την Αγγελική Ξενόφου 18/6/2020 
4 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ FM (το ραδιόφωνο του 

ΑΠΕ στη Θεσσαλονίκη)  “Με άλλον αέρα” 11/6/2020 

5 TRT TV με τον Σωτήρη Πολύζο 10/6/2020 
6 ΕΠΙΛΟΓΕΣ TV, Σέρρες “Κάθε Μεσημέρι” 9/6/2020 
7 Maximum FM 93,6 fm, Αλεξανδρούπολη με τον Δημήτρη Κολιό 9/6/2020 
8 ΕΨΙΛΟΝ ΑΜΘ TV, Ανατολική 

Μακεδονία - Θράκη, έδρα: Δράμα Δελτίο Ειδήσεων 4/6/2020 

9 ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ 87,5 fm «ΠΥΞΙΔΑ» 29/5/2020 
10 My radio 89,6 FM, Κόρινθος Θύμιος Τσαρπός στο My radio 

89,6 28/5/2020 

11 IONION FM 95,5 fm, Δυτική Ελλάδα με τον Δημήτρη Στρουμπάκο 28/5/2020 
12 ΣΚΑΪ RADIO 89,4 fm, Πάτρα με τον Νίκο Ξανάλατο 28/5/2020 
13 ΑΧΕΛΩΟΣ TV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 27/5/2020 
14 Thrakinet TV Channel “Ώρα Αλήθειας” 26/5/2020 
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15 ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ 97,1 fm, Ορεστιάδα με τη Σταυρούλα 
Αγελαδαράκη 26/5/2020 

16 ΕΓΝΑΤΙΑ TV, Γιαννιτσά, κάλυψη 
Κεντρική Μακεδονία & Χαλκιδική Δελτίο Ειδήσεων 25/5/2020 

17 ΡΟΔΟΣ TV  "Μπίλη" 25/5/2020 
18 STAR TV  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 19/5/2020 
19 ΗΠΕΙΡΟΣ TV1, Γιάννενα Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 19/5/2020 
20 TRT TV με τον Σωτήρη Πολύζο 15/5/2020 
21 Ena channel, Καβάλα Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 14/5/2020 
22 IONIAN TV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 14/5/2020 
23 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ “Το μαγκαζίνο της 

Θεσσαλίας” 13/5/2020 

24 SKY Ρόδος fm 100,0  Ρόδος  με τη Μαρία Χονδρογιάννη 13/5/2020 
25 Team fm 102, Ρέθυμνο "Πρώτη Γραμμή”, 8/5/2020 
26 FLASH TV Δυτικής Μακεδονίας “Ώρα αιχμής” 4/5/2020 
27 CORFU TV “Λόγος και Αντίλογος” 3/5/2020 
28 ΔΙΟΝ TV, Θεσσαλονίκη “ΞΥΠΝΑΜΕ ΜΑΖΙ, 

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΑΖΙ” 30/4/2020 

29 ENA CHANNEL, Καβάλα Δελτίο Ειδήσεων 28/4/2020 
30 ΠΕΛΛΑ fm 103,3, Γιαννιτσά  με τον Χρήστο Δημητριάδη 23/4/2020 
31 ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ 101,5 fm, Ηράκλειο με τον Μανώλη Αργυράκη 22/4/2020 
32 News Καστοριάς Δελτίο Ειδήσεων 20/4/2020 
33 Radio North 98, Θεσσαλονίκη  με τον Βαγγέλη Στολάκη και 

την Ειρήνη Γκέλη 16/4/2020 

34 ATLAS TV, Θεσσαλονίκη Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 15/4/2020 
35 BEST TV, Καλαμάτα Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 10/4/2020 
36 MesogeiosTv, Μεσσηνία Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 10/4/2020 
37 ΠΑΤΡΙΔΑ TV, Χίος  Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 10/4/2020 
38 Alpha Tηλεόραση, Αλεξανδρούπολη Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 8/4/2020 
39 TRT TV, Μαγνησία/Θεσσαλία με τον Σωτήρη Πολύζο 7/4/2020 
40 NEA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 6/4/2020 
41 LEPANTO TV Ναυπακτίας Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 3/4/2020 
42 Corfu TV Δελτίο Ειδήσεων 1/4/2020 
43 Channel TV Ροδόπης, Κομοτηνή Βραδινό δελτίο ειδήσεων 1/4/2020 
44 TV 100 Έκτακτη Επικαιρότητα 1/4/2020 
45 ΒΗΜΑ TV, Ιωάννινα  Δελτίο Ειδήσεων 1/4/2020 
46 STAR TV Κεντρικής Ελλάδας Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 1/4/2020 
47 Vima TV, Γιάννενα Βήμα στον Πολίτη  31/3/2020 
48 ΕΡΜΗΣ RADIO 91,8 FM Ζάκυνθος με την Αγγελική Ξενόφου 31/3/2020 
49 Radio Prisma 91,6 fm Πρέβεζα Απογευματινό Μαγκαζίνο 27/3/2020 
50 FOCUS FM 103,6 Θεσσαλονίκη  ΔΙΠΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 27/3/2020 
51 ΠΕΛΛΑ TV Βραδινό δελτίο, με τον 

Χρήστο Δημητριάδη 20/3/2020 

52 Ionian Channel "European Steps", 19/3/2020 
53 Alpha 94,7 fm, Καστοριά  με τον Αντώνη Παραρά 19/3/2020 
54 Astra TV, Βόλος "Παράθυρο στη Θεσσαλία" με 

τον Δημ. Μαρέδη 18/3/2020 

55 My radio 89,6 FM, Κόρινθος Θύμιος Τσαρπός στο My radio 19/2/2020 
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89,6 
56 Ράδιο Κρήτη 101,5 FM Με τον Μανώλη Αργυράκη 17/2/2020 
57 TOP Channel TV Κοζάνη Δελτίο Ειδήσεων 13/2/2020 
58 Ραδιοφωνικός σταθμός ΔΥΤΙΚΑ FM, 

Αγρίνιο «Πίσω από τις γραμμές» 13/2/2020 

59 STAR Κεντρικής Ελλάδας  μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων  30/1/2020 
60 Ραδιοφωνικός σταθμός Χρόνος 87.5  

 
με τον δημοσιογράφο Δήμο 
Μπακιρτζάκη 29/1/2020 

61 Ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM    29/1/2020 
62 Ραδιοφωνικός σταθμός FOCUS FM  22/1/2020 
63 TRT  Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα 3/1/2020 
64 RISE TV   18/12/2019 
65 Focus FM 103.6   13/12/2019 
66 TV100 "Τα λόγια της πόλης" 13/12/2019 
67 Ραδιοφωνικός σταθμός Άκου 99.6 Πρωϊνές Σημειώσεις 13/12/2019 
68 Ραδιοφωνικός σταθμός FM100  "Θέσεις και Απόψεις" 13/12/2019 
69 Ραδιοφωνικός σταθμός North 98 FM  "Βεράντα Αριστοτέλους" 13/12/2019 
70 Ραδιοφωνικός σταθμός Status FM 107.7  13/12/2019 
71 Βήμα TV Ιωάννινα κεντρικό δελτίο ειδήσεων 5/12/2019 
72 Ionian TV  27/11/2019 
73 Mesogeios TV   27/11/2019 
74 Ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Πρέβεζα  26/11/2019 
75 Ραδιοφωνικός σταθμός ΕΛΛΑΔΑ FM  94,3   25/11/2019 
76 Πέλλα ΤV κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1/11/2019 
77 Εγνατία TV  31/10/2019 
78 ΒΕΡΓΙΝΑ TV «Σχολιάζοντας την 

Επικαιρότητα» 25/10/2019 
79 Ράδιο Αλέξανδρος 106.3  22/10/2019 
80 STAR Κεντρικής Ελλάδας  15/10/2019 
81 TRT με τον Σωτήρη Πολύζο 10/10/2019 
82 Κανάλι 1 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας 

Πειραιά  
23/9/2019 

Στα ξένα ΜΜΕ 
1 Συνέντευξη στο Euronews TV για τον 

Ελληνικό Τουρισμό  
26/6/2020 

2 Euronews channel Ana Lazaro 16/4/2020 
3 Τηλεοπτική εκπομπή "Counterpoint" του 

AJC (Αμερικανο-εβραϊκού Συμβουλίου)   
5/12/2019 

4 Δηλώσεις στον Euractiv.com σχετικά με 
την ανάγκη υιοθέτησης μιας “επιθετικής” 
βιομηχανικής πολιτικής, για την προστασία 
του κλάδου του αλουμινίου  

27/11/2019 

5 Deutsche Welle Radio  22/10/2019 
6 Euronews channel «Raw Politics» 2/10/2019 
7 Euronews channel  «Raw Politics» 8/9/2019 
8 RTV Slovenia   17/07/2019 
9 DW «Η Ευρώπη αλλιώς» 11/7/2019 
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XIII. Δελτία Τύπου 
Η Ευρωβουλευτής προέβη σε δημόσιες τοποθετήσεις μέσα από την έκδοση σχετικών 
δελτίων τύπου (Παράρτημα IV). Πιο συγκεκριμένα για το διάστημα που καλύπτει η 
παρούσα έκθεση εκδόθηκαν τα εξής δελτία τύπου από το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα οποία 
αναδημοσιεύτηκαν από περισσότερα από 150 ελληνικά και ξένα ΜΜΕ: 

• Δ.Τ. της 18/6/2020: «Καταδίκη 
της Τουρκίας για την καμπάνια 
παραπληροφόρησης και τη 
διακίνηση fake news σχετικά με 
την κατάσταση στα 
Ελληνοτουρκικά σύνορα» 

• Δ.Τ. της 15/6/2020: Απάντηση 
Επιτρόπου κ. Thierry Breton σε 
ερώτηση της Α.Μ. 
Ασημακοπούλου σχετικά με την 
αξιοποίηση της τεχνητής 
νοημοσύνης για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας 

• Δ.Τ. της 11/6/2020: Πρόσθετο 
πακέτο στήριξης του 
αμπελοοινικού τομέα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
πρωτοβουλία του ΕΛΚ και των 
ευρωβουλευτών Μανώλη 
Κεφαλογιάννη και Άννας Μισέλ 
Ασημακοπούλου 

• Δ.Τ. της 1/6/2020: «Ερώτηση για 
την επιστροφή διαφημιστικών 
αμοιβών εταιρειών του 
τουριστικού κλάδου σε online 
πλατφόρμες για ταξιδιωτικές 
κρατήσεις που ματαιώθηκαν λόγω 
COVID-19» 

• Δ.Τ. της 27/5/2020: «Η κατανομή 
των επιδοτήσεων από το 
Ευρωπαϊκό Πακέτο Ανάκαμψης 
να γίνει με δίκαια κριτήρια στη 
βάση της αλληλεγγύης» 

• Δ.Τ. της 15/5/2020 Ερώτηση Α.Μ. 
Ασημακοπούλου για την επιβολή 
νέων δασμών ύψους 30% σε 
συγκεκριμένα προϊόντα 

• Δ.Τ. της 14/5/2020 «Η 
συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-
Ισραήλ είναι γεωστρατηγική και 
προάγει την ειρήνη, τη 
σταθερότητα και την ευημερία 
στην ευρύτερη περιοχή.» 

• Δ.Τ. της 14/5/2020 «Έκκληση για 
αυξημένη ευελιξία και μείωση της 
γραφειοκρατίας στη διαχείριση 
των κοινοτικών κονδυλίων στη 
νέα προγραμματική περίοδο» 

• Δ.Τ. της 7/5/2020 Ερώτηση της 
Α.Μ. Ασημακοπούλου για την 
ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης 
του τομέα κρέατος πουλερικών 

• Δ.Τ. της 5/5/2020 Ερώτηση της 
Α.Μ. Ασημακοπούλου για τις 
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της 
πατάτας 

• Δ.Τ. της 14/4/2020 για την 
προστασία των καταναλωτών από 
διαδικτυακές απάτες 

• Δ.Τ. της 7/4/2020  «Τροπολογία 
σε Ψήφισμα για τη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης στην 
εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο» 

• Δ.Τ. της 1/4/2020 για την 
Ευρωπαϊκή βιομηχανία 
αλουμίνιου 

• Δ.Τ. της 19/3/2020 για τις 
πρωτοβουλίες της Άννας-Μισέλ 
Ασημακοπούλου για την 
απρόσκοπτη λειτουργία των 
διαδικτυακών υποδομών στην 
Ευρώπη και την οικονομική 
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διευκόλυνση των πολιτών σχετικά 
με τη χρήση του διαδικτύου 

• Δ.Τ. της 11/3/2020 Ερώτηση προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
«COVID-19, δεδομένα και 
τεχνητή νοημοσύνη» 

• Δ.Τ. της 10/3/2020 Ερώτηση προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
δικαίωμα στην ιδιοκτησία και 
στην περιουσία Αλβανών πολιτών 
συμπεριλαμβανομένων μελών της 
Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας 

• Δ.Τ. της 28/2/2020  για την 
ενεργοποίηση έκτακτων 
ενισχύσεων για πληγείσες 
περιοχές και επιχειρήσεις από τον 
κορωνοϊό στην Ευρώπη 

• Δ.Τ. της 28/2/2020 Αποστολή της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 
ΕΚ στην Ουάσινγκτον … 72 ώρες, 
25 συναντήσεις εργασίας, 102 
συνομιλητές 

• Δ.Τ. της 11/2/2020 για την 
έγκριση της Συμφωνίας 
Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-
Βιετνάμ στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

• Δ.Τ. της 6/2/2020 Τεχνολογία 
Αναγνώρισης Προσώπου-
Προκλήσεις και Ευκαιρίες 

• Δ.Τ. της 30/1/2020 για 
μεταναστευτικό: «Ενωμένοι θα 
σταθούμε, διαιρεμένοι θα 
πέσουμε» 

• Δ.Τ. της 29/1/2020 «Να 
προστατευτεί η γεωγραφική 
ένδειξη της φέτας» 

• Δ.Τ. της 23/1/2020 "Πως θα 
αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον κοροναϊό;" 

• Δ.Τ. της 15/1/2020 "Να «σκίσουν 
τα παράνομα μνημόνια Τουρκίας-
Τρίπολης» Ερντογάν-Σάρατζ" 

• Δ.Τ. της 5/11/2019 "Ο Ευρωπαϊκός 
κλάδος αλουμινίου ανάμεσα σε 
συμπληγάδες Κίνας-ΗΠΑ" 

• Δ.Τ. της 9/10/2019 "Έμπρακτη 
στήριξη της Άννας Μισέλ 
Ασημακοπούλου στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για την βέλτιστη 
αξιοποίηση Κοινοτικών 
Κονδυλίων στη νέα 
προγραμματική περίοδο" 

• Δ.Τ. της 4/10/2019 "Στην Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου η μάχη για τα 
ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα 
που πλήττουν οι αμερικάνικοι 
δασμοί" 

• Δ.Τ. της 26/9/2019 "Ο Ισραηλινός 
Υπουργός Δημοσίας Ασφάλειας 
και Στρατηγικών Υποθέσεων 
συζητά για τον αντισημιτισμό στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" 

• Δ.Τ. της 20/9/2019 "Οι 
προτεραιότητες της Φινλανδικής 
Προεδρίας, που σχετίζονται με τον 
τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και 
της Ψηφιακής Αγοράς" 

• Δ.Τ. της 4/9/2019 "Πώς 
συνδέονται οι προτεραιότητες της 
Φινλανδικής Προεδρίας με τις 
προτεραιότητες της Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής" 
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https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-tin-energopoiisi-ektakton-enis/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-tin-energopoiisi-ektakton-enis/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-tin-energopoiisi-ektakton-enis/
https://asimakopoulou.gr/apostoli-tis-epitropis-diethnoys-empo/
https://asimakopoulou.gr/apostoli-tis-epitropis-diethnoys-empo/
https://asimakopoulou.gr/apostoli-tis-epitropis-diethnoys-empo/
https://asimakopoulou.gr/apostoli-tis-epitropis-diethnoys-empo/
https://asimakopoulou.gr/apostoli-tis-epitropis-diethnoys-empo/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-tin-egkrisi-tis-symfonias-eleyth/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-tin-egkrisi-tis-symfonias-eleyth/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-tin-egkrisi-tis-symfonias-eleyth/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-tin-egkrisi-tis-symfonias-eleyth/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-tin-egkrisi-tis-symfonias-eleyth/
https://asimakopoulou.gr/d-t-technologia-anagnorisis-prosopoy-p/
https://asimakopoulou.gr/d-t-technologia-anagnorisis-prosopoy-p/
https://asimakopoulou.gr/d-t-technologia-anagnorisis-prosopoy-p/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-metanasteytiko-enomenoi-tha-st/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-metanasteytiko-enomenoi-tha-st/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-metanasteytiko-enomenoi-tha-st/
https://asimakopoulou.gr/d-t-gia-metanasteytiko-enomenoi-tha-st/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateytei-i-geografiki-ende/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateytei-i-geografiki-ende/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-prostateytei-i-geografiki-ende/
https://asimakopoulou.gr/pos-tha-antimetopisei-i-eyropaiki-epi/
https://asimakopoulou.gr/pos-tha-antimetopisei-i-eyropaiki-epi/
https://asimakopoulou.gr/pos-tha-antimetopisei-i-eyropaiki-epi/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-skisoyn-ta-paranoma-mnimonia-t/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-skisoyn-ta-paranoma-mnimonia-t/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-skisoyn-ta-paranoma-mnimonia-t/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-05-11-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-05-11-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-05-11-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-09-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-09-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-09-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-09-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-09-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-09-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-09-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-10-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-26-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-26-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-26-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-26-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-26-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-20-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-20-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-20-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-20-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-20-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-09-2019/
https://asimakopoulou.gr/deltio-typoy-04-09-2019/


    
 

 
XIV. Ενημερωτικά Δελτία (newsletters) 

Τακτικές ενημερώσεις για τις δράσεις της: 

• Newsletter Μαϊου 2020 

• Newsletter #Ηζώησυνεχίζεται Covid-19 series #2 

• Newsletter #Ηζώησυνεχίζεται Covid-19 series #1 

• Newsletter Δεκεμβρίου 2019 

• Newsletter Νοεμβρίου 2019 

• Newsletter Οκτωβρίου 2019  

Καθώς και θεματικές ενημερώσεις, όπως: 

• Η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου στο Δ.Σ. του think tank Friends of Europe 
(27/6/2020) 

• Letter to Commissioners Phil Hogan, Thierry Breton, Maros Sefcovic, and 
Executive Vice-President Frans Timmermans (25/6/2020) 

• Τί έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πανδημία; (2/6/2020) 

• Έκκληση για καταδίκη της Τουρκίας για την καμπάνια παραπληροφόρησης και 
τη διακίνηση fake news σχετικά με την κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά σύνορα 
(18/6/2020) 

• Delphi Economic Forum (13/6/2020) 

• Διακρατική Συμφωνία για τον αγωγό East Med από την Ολομέλεια της Βουλής 
των Ελλήνων (14/5/2020) 

• Europe Day (8/5/2020) 

• I stand with Greece (3/3/2020) 

• Παρουσίαση των νέων σειρών EUBackstage, MEP2MEP, MEPCAST 
(22/1/2020) 

• Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας 
(22/11/2019)  

• Η μάχη κατά του αντισημιτισμού στο ΕΚ (26/9/2019) 

 

XV. Αναφορές προόδου στο ndko-report@parliament.gr 
Στην συνέχεια καταγράφονται οι μέχρι σήμερα υποβληθείσες στην ηγεσία της ΝΔ 
αναφορές προόδου για το διάστημα που καλύπτει η παρούσα έκθεση δραστηριότητας.           

• Έκθεση προόδου #1 για την περίοδο από 1/9 εως 25/11/2019  

https://mailchi.mp/0b595287cb16/newsletter-82108
https://mailchi.mp/0cff2c0fa9c6/newsletter-81924
https://mailchi.mp/33644e0ef038/newsletter-81779
https://mailchi.mp/9b02a0b48fb0/newsletter-17
https://mailchi.mp/26caf37c9e6a/newsletter-16
https://mailchi.mp/519e24dbaeea/a-newsletter-14
https://mailchi.mp/b245e9f5b6f4/newsletter-82336
https://mailchi.mp/044c79e3bb36/newsletter-82292
https://mailchi.mp/044c79e3bb36/newsletter-82292
https://mailchi.mp/2e71eb60df31/newsletter-82268
https://mailchi.mp/714dfb432cbc/newsletter-82228
https://mailchi.mp/714dfb432cbc/newsletter-82228
https://mailchi.mp/9721ac8b18bf/newsletter-82224
https://mailchi.mp/8f1f74c2f40f/anna-michelle-asimakopoulou-watch-our-last-online-mepcast-panel-on-covid-19-european-businesses-82096
https://mailchi.mp/8f1f74c2f40f/anna-michelle-asimakopoulou-watch-our-last-online-mepcast-panel-on-covid-19-european-businesses-82096
https://mailchi.mp/82aadd44b376/newsletter-82048
https://mailchi.mp/59bc3bebc274/newsletter-81683
https://mailchi.mp/b79e88ec0d53/newsletter-81287
https://mailchi.mp/abb8dc8f8dc1/eubackstage
https://mailchi.mp/8652d957e1dd/5b7iej0543
mailto:ndko-report@parliament.gr
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• Έκθεση προόδου #2 για την περίοδο από 26/11/2019 εως 9/12/2019  

• Έκθεση προόδου #3 για την περίοδο από 10/12/2019 εως 3/1/2020  

• Έκθεση προόδου #4 για την περίοδο από 4/1/2020 εως 27/1/2020 

• Έκθεση προόδου #5 για την περίοδο από 28/1/2020 εως 10/2/2020 

• Έκθεση προόδου #6 για την περίοδο από 10/2/2020 εως 24/2/2020 

• Έκθεση προόδου #7 για την περίοδο από 09/3/2020 εως 22/03/2020  

• Έκθεση προόδου #8 για την περίοδο από 23/03/2020 εως 19/04/2020 

• Έκθεση προόδου #9 για την περίοδο από 20/04/2020 εως 03/05/2020 

• Έκθεση προόδου #10 για την περίοδο από 04/05/2020 εως 17/05/2020 

• Έκθεση προόδου #11 για την περίοδο από 18/05/2020 εως 31/05/2020 

• Έκθεση προόδου #12 για την περίοδο από 01/06/2020 εως 14/06/2020 

• Έκθεση προόδου #13 για την περίοδο από 15/06/2020 εως 29/06/2020 

 

XVI. Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα 
Η Ευρωβουλευτής διαθέτει μια ιστοσελίδα www.asimakopoulou.gr καθώς και τους 
εξής λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  

 Twitter: @AnnaAsimakopoul 

 Facebook page & profile : 
@AnnaMichelleAsimakopoulou 

 Instagram: anna_michelle_nd 

 Youtube: 
annamichelleasimakopoulou 

 Linkedin: Anna Michelle 
Asimakopoulou

 

#EUBackstage: μια σειρά από σύντομα video με στόχο να έρθουν οι πολίτες σε 
άμεση επαφή με διάφορες πτυχές των εργασιών του Ευρωκοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, μέσα από το πρίσμα της δραστηριότητάς της ως 
Ευρωβουλευτής. Τα εικοσιένα (29) video δημοσιεύτηκαν μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2020.   

• Πρώτος Χρόνος Στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

• Προτεραιότητες της Γερμανικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου 

• Ολομέλεια Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Ιούνιος 2020 

• COVID-19 : τί έκανε η ΕΕ για την 
Πανδημία;  

• COVID-19 : με τον μικρό 
πιανίστα, Στέλιο Κερασίδη και το 
"Βάλς της Απομόνωσης" 

• COVID-19 : Ολομέλεια Απριλίου 
2020 

• COVID-19 : Ευχαριστούμε όλους 
τους εργαζόμενους στον τομέα της 
Υγείας 

http://www.asimakopoulou.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=BU4YbPrYa8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BU4YbPrYa8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=b-O8KG3FWq0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=b-O8KG3FWq0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wTxa8g_2FdM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wTxa8g_2FdM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3s7D1kc08&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3s7D1kc08&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BBhK47KtKlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BBhK47KtKlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BBhK47KtKlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RKe6hHvwQ9c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RKe6hHvwQ9c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ehEdRGUl6cM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ehEdRGUl6cM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ehEdRGUl6cM&feature=emb_logo
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• COVID-19 : 1η εξ αποστάσεως 
ψηφοφορία για την Ολομέλεια του 
ΕΚ 

• COVID-19: 1η συνάντηση 
τηλεργασίας του ΕΛΚ 

• COVID-19: Teleworking routine 

• Με την Μαρίνα Πατούλη, 
Πρόεδρο του Ομίλου για την 
UNESCO Βορείων Προαστίων  

• Ολομέλεια στο Στρασβούργο, 10-
13/2/2020 

• Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες 

• Πρώτη Ολομέλεια του 2020 στο 
Στρασβούργο 

• Τελευταία Ολομέλεια του 2019 
στο Στρασβούργο 

• Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

• Γυναίκες σε θέσεις εξουσίας 

• Ο ρόλος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στη νέα 
προγραμματική περίοδο της Ε.Ε. 

• Ολομέλεια Νοεμβρίου 2019 στο 
Στρασβούργο 

• Στο Συνέδριο του ΕΛΚ στο 
Ζάγκρεμπ 

• Λίγο πριν τη συμμετοχή σε 
συζήτηση με θέμα τις εμπορικές 
σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ 

• Ο κλάδος του αλουμινίου στην 
παγκόσμια εμπορική σκηνή 

• Συμμετοχή μου στο Ετήσιο 
Δημόσιο Φόρουμ του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου 

• Τομείς που θα εστιάσει η 
ορισθείσα Εκτελεστική 
Αντιπρόεδρος Μ. Βεστάγκερ 

• Με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολο 
Τζιτζικώστα 

• Από την Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

• Ερώτησή μου προς τον ορισθέντα 
Επίτροπο Εμπορίου, Φιλ Χόγκαν 

• Μια γεμάτη μέρα στις Βρυξέλλες  

• Ολομέλεια Σεπτεμβρίου 2019 στο 
Στρασβούργο 

  

 

 

 

 

#MEP2MEP: 31 συνεντεύξεις με Ευρωβουλευτές από άλλα κράτη μέλη για το 
μέλλον της Ευρώπης. 

• MEP Radan Kanev από την Βουλγαρία: "The European Recovery Plan represents 
a big opportunity for Bulgaria." 

• MEP Pernille Weiss από την Δανία : "We need to revitalise the way that EU 
institutions work with National Parliaments" 

• MEP Stefan Berger από το Βέλγιο: “Greece is the guardian angel of Europe” 

• MEP Maria da Graça Carvalho από την Πορτογαλία για την έρευνα και την 
καινοτομία 

https://www.youtube.com/watch?list=PL6AGnofVk5PxUueMDIQz4VjU2qoqUqvml&v=2Mm0dKyLHvI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PL6AGnofVk5PxUueMDIQz4VjU2qoqUqvml&v=2Mm0dKyLHvI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PL6AGnofVk5PxUueMDIQz4VjU2qoqUqvml&v=2Mm0dKyLHvI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=84Yauhao93U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=84Yauhao93U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Jj0Y2dDsuEA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gFcuM5jG6es&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gFcuM5jG6es&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gFcuM5jG6es&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=O5G_-B09k_k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=O5G_-B09k_k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Q4vQ3gKtM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Q4vQ3gKtM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FAvE_OknXyM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FAvE_OknXyM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JTC8IaqiQwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JTC8IaqiQwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PLds6J68CoA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i8Sq51Je4Yo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x6TJT4bISqc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x6TJT4bISqc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x6TJT4bISqc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oGepC4H407M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oGepC4H407M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=amotWd2biBo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=amotWd2biBo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_ip6-3XraMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_ip6-3XraMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_ip6-3XraMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7uwHsZwXuE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7uwHsZwXuE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zyxKi6gSIuk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zyxKi6gSIuk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zyxKi6gSIuk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K9rNosYCC78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K9rNosYCC78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K9rNosYCC78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vUXaKjGRDZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vUXaKjGRDZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vUXaKjGRDZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ljLyjiIfYBo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ljLyjiIfYBo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AsqBOuV9fR0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AsqBOuV9fR0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2s-jvhykxpc
https://www.youtube.com/watch?v=67QpG3Cz4vg
https://www.youtube.com/watch?v=67QpG3Cz4vg
https://www.youtube.com/watch?v=HVKWBBuZOh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HVKWBBuZOh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yL-GNFxMQ-s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yL-GNFxMQ-s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IKgHZDsK4rg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cpx_jSinuOk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cpx_jSinuOk&feature=emb_logo
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• MEP Liesje Schreinemacher από την Ολλανδία για τον ελεύθερο εμπόριο   

• MEP Eva Maydell από την Βουλγαρία: "The COVID-19 crisis is an opportunity 
to grasp the true power of technology to help our citizens" 

• MEP Maria Walsh από την Ιρλανδία: «Mental health of citizens should become a 
European competency»   

• MEP Jörgen Warborn από την Σουηδία: "It is important to fight for open & rules-
based international trade" 

• MEP Danuta Hubner από την Πολωνία: "Europe should focus in engaging with 
citizens, to develop ownership of Europe for ordinary people" 

• MEP Pietro Fiocchi από την Ιταλία: "Europe needs to be better prepared and more 
unified to deal with future crises" 

• MEP David Lega από την Σουηδία: "Extraordinary times require extraordinary 
measures" 

• MEP Bart Groothuis από την Ολλανδία για την παραπληροφόρηση  

• MEP Andreas GLUECK για την κατάσταση στην Γερμανία εν μέσω πανδημίας  

• Emma McClarkin, former MEP from UK 

• MEP Claudia Gamon για την κατάσταση στην Αυστρία    

• MEP Tomas Tobe για το COVID-19 και την κατάσταση στην Σουηδία   

• MEP Petra de Sutter για την κατάσταση στο Βέλγιο εν μέσω πανδημίας  

• MEP Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ για το COVID-19 και την κατάσταση στην Ρουμάνια 

• MEP Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE για την πανδημία στην Ισπανία  

• MEP Anna Julia Donath από την Ουγγαρία  

• Αντιπρόεδρος του ΕΚ Fabio Massimo Castaldo από την Ιταλία 

• MEP Lidia Pereira για το COVID-19 και την κατάσταση στην Πορτογαλία  

• MEP Roberta Metsola από την Μάλτα   

• MEP Christophe Hansen για την κατάσταση στο Λουξεμβούργο εν μέσω 
πανδημίας 

• MEP Lukas Mandl από την Αυστρία για την πανδημία  

• Αντιπρόεδρος του ΕΚ MEP Klára DOBREV από την Ουγγαρία για το μέλλον της 
Ευρώπης 

• MEP Lukas Mandl από την Αυστρία για το μέλλον της Ευρώπης 

• Τον πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ταγιάνι για το μέλλον της 
Ευρώπης 

https://www.youtube.com/watch?v=pYFw0aHxGQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xKjZE-46W64&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xKjZE-46W64&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EQTA5ugGdeY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EQTA5ugGdeY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EGyN6P3yRU8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EGyN6P3yRU8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M0vpWVOs8nU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M0vpWVOs8nU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FkeypfIk_Ug&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FkeypfIk_Ug&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jTW_1Cnyjko&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jTW_1Cnyjko&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HPvnXImMvsM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qJnKlTuwvus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qJycltkcRgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=61u8aunamto&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mwXGpz_LKEA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=m7rvORLeT6o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0WCJxl_Qg94&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gcx8qMETzcY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pvT9vu4ghSY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=p1qSZ7FuYYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hcJWqC3itiU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-9OhO1fYx5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vJYHNcpFoAo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vJYHNcpFoAo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ftt3ld5D5FE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FALdl-wLArQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FALdl-wLArQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yYXkiKKzp2I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-5XejayffYs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-5XejayffYs&feature=emb_logo
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• Τον ευρωβουλευτή Ματζίντ για τις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το 
Brexit 

• Toν Σουηδό ευρωβουλευτή David Lega για το μέλλον της Ευρώπης 

• Τον ευρωβουλευτή από την Κύπρο Λουκά Φουρλά 

 

#MEPCAST: Μια σειρά από 23 συνεντεύξεις όπου αναλύονται μαζί με ειδικούς 
επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, θέματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας.  

• “AI in the COVID-19 era”, Lucilla Sioli | Director Artificial Intelligence and 
Digital Industry, DG Connect Cecilia Bonefeld-Dahl | Director General, 
DIGITALEUROPE Georgios Petropoulos | Research Fellow, Bruegel 

• The WTO amidst the COVID-19 pandemic, Olaf Wientzek, Director of the 
Multilateral Dialogue Geneva, Konrad Adenauer Stiftung 

• The Future of European Tourism in the post COVID-19 era, Anna 
Athanasopoulou | Head of Unit for Tourism, Emerging and Creative Industries at 
European Commission, Tom Jenkins | CEO of the European Tourism Association 
ETOA, Kalia Konstantinidou | Vice President of Kanava Hotels, Director of Sales 
and Marketing 

• "Covid-19 και πολιτική επικοινωνία" με τον Σπύρο Καπράλο, δημοσιογράφο 

•  The Transatlantic Relationship in the Post COVID-19 Era, Bart Putney | Minister 
Counselor for the Economic Section at the US Mission to the EU, Rupert 
Schlegelmilch | Director at DG Trade, European Commission 

• "The Brussels effect”, Anu Bradford, Professor-Columbia Law School 

• "Tracking Mobile Devices to Fight COVID-19", Costica Dumbrava, EPRS 

• “COVID-19 and 5G Technology”, Maria Sotiriou from GSMA 

• “Rethinking the European Union's Industrial Strategy after COVID-19”, Lorena 
Ionita | Deputy Head of Unit at DG Grow, Fabian Zuleeg | Chief Economist at 
European Policy Centre, Nick Keramidas | EU & Regulatory Affairs Director at 
Mytilineos 

• Ανάλυση για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και τον COVID-19 με την 
Μαριάννα Πάρη (EPRS) 

• «COVID-19 and European Businesses», Luisa Santos | Deputy DG of 
BusinessEurope, Konstantinos Diamantouros | Hellenic Federation of 
Enterprises-Brussels 

• «EU-Israel: Cooperation in the COVID-19 era», HE Mr Aharon Leshno-Yaar, 
Ambassador-Head of Mission of Israel to the EU 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_GAohHQOovk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_GAohHQOovk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=v5iB2KENzL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bQlH4jG_Q9M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aYflhkE4_gs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aYflhkE4_gs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=loasd9BUOMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=loasd9BUOMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jm9xRdQJk0g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ujB7GmRaW0I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zQAtHKIG1II&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hf4rmgYsubo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hf4rmgYsubo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7It-vSSiwd8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7It-vSSiwd8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7It-vSSiwd8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DgKL31yzEAI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DgKL31yzEAI&feature=emb_logo
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• Συζήτηση για τις Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Θωμάς Σκορδάς |  Director of Digital Excellence and Science Infrastructure, DG 
Connect, Κώστας Γληνός |  Head of Unit for Open Science, DG Research & 
Innovation 

• «International Trade: What is the Way Forward?», Sabine Weyand |  Director 
General of DG Trade, Susan Danger |  CEO of Amcham EU, Victor do Prado |  
Director Council and Trade Negotiations at WTO 

• «COVID-19 & Ελληνική Οικονομία», Ηλίας Σπιρτούνιας, Διευθυντής AmCham 
Greece 

• «COVID-19 & Ελληνική Οικονομία», Αντώνης Ζαΐρης, Αναπληρωτής 
Αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ /Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πανεπιστημίου Νεάπολις, Κύπρος 

• «COVID-19 & Ελληνική Οικονομία», με τον κ. Σταύρο Καφούνη, Πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και τον κ. Στράτο Παραδιά, Πρόεδρο 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 

• «Η επίδραση του κορονοϊού στις εξαγωγικές δραστηριότητες», Χριστίνα 
Σακελλαρίδη, Πρόεδρο Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων 

• «Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην Ελληνική οικονομία» με τον Πρόεδρο του 
Επαγγελμαστικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ.Χατζηθεοδοσίου και τον 
Οικονομολόγο, κ. Τσάγκαρη 

• Συζήτηση με τον κ. Βαρουδάκη, Καθηγητή Οικονομικών στο Παν/μιο του 
Στρασβούργου 

• Τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωκοινοβουλίου με τον Διευθυντή του Διατλαντικού Ινστιτούτου AJC, Daniel 
Schwammenthal 

• Το Brexit με τον καθηγητή στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Ιωάννη 
Παπαγεωργίου 

• Τις 10 προτεραιότητες της Ευρώπης με τον Διευθυντή και την πολιτική 
αναλύτρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Etienne 
Bassot και Jana Titievskaia 

Η σειρά MEPCAST είναι επίσης διαθέσιμη σε podcast (μεσω spotify εδω) 

 

XVII. Συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις 
• Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ 

• 13o Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας  

• Εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Βρυξελλών με ομιλητή τον Ευρωβουλευτή Στέλιο 
Κυμπουρόπουλο με θέμα την εργασιακή εξάντληση 

https://www.youtube.com/watch?v=lWiBEl6WW4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lWiBEl6WW4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lWiBEl6WW4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lWiBEl6WW4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DL4cjB2iUDQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DL4cjB2iUDQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DL4cjB2iUDQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_2urlRdBg6Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_2urlRdBg6Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=BeSeyAlQ13U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=BeSeyAlQ13U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=BeSeyAlQ13U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://asimakopoulou.gr/mepcast-me-tin-ka-christina-sakellaridi-proe/
https://asimakopoulou.gr/mepcast-me-tin-ka-christina-sakellaridi-proe/
https://www.youtube.com/watch?v=b7dTlCvrZbU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b7dTlCvrZbU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b7dTlCvrZbU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xXM_GH1dhJI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xXM_GH1dhJI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jM4TW0JkB2Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jM4TW0JkB2Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jM4TW0JkB2Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oBIu4CebV5A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oBIu4CebV5A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s1DiwaXNLng
https://www.youtube.com/watch?v=s1DiwaXNLng
https://www.youtube.com/watch?v=s1DiwaXNLng
https://open.spotify.com/show/3Mi3z8E7WwFuYI8aNbHSrZ
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• Παρουσία στην κοπή πίτας της ελληνικής αντιπροσωπείας της ΝΔ στο ΕΚ 

• Παρουσία στην κοπή πίτας ΔΗΜΤΟ Γαλατσίου  

• Παρουσία στην κοπή πίτας ΔΗΜΤΟ Αμαρουσίου  

• Κοπή πίτας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών  

• Δενδροφύτευση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σε σχετική 
εκδήλωση της Γραμματείας Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Ν.Δ. “Η Ώρα της 
Φύσης”  

• Συμμετοχή στον διαδικτυακό τηλεμαραθώνιο για την προβολή και την 
οικονομική ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με 
Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα, που διοργανώθηκε από τη Γραμματεία 
Οργανωτικού της Ν.Δ.  

• Tηλεδιάσκεψη για την αξιοποίηση της διασποράς των Ελλήνων μαζι με την 
Γραμματεία Ελλήνων της Διασποράς και την ΝΟΔΕ Παρισιού. 

 

XVIII. Διοργάνωση επισκέψεων στο ΕΚ 
 

Το 2019 διοργανώθηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο ΕΚ 
για δυο (2) ομάδες Ελλήνων πολιτών. 

• 13-15/11/2019: 30 άτομα 

• 8-10/12/2019: 25 άτομα 

 

 

 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στις Βρυξέλλες οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφτούν το κτίριο Paul-Henri Spaak του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες και τα θεωρεία της Ολομέλειας, το Parlamentarium-Κέντρο Επισκεπτών 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης πραγματοποιήθηκε μια σειρά από μεμονωμένες 
θεσμικές συναντήσεις.  
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Στην εποχή του COVID-19 
 

“Η Ελλάδα δείχνει το δρόμο στην Ευρώπη. Και εγώ θα είμαι πάντα 
υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα και θέλω να παραμείνω υπερήφανη που 

είμαι Ευρωπαία” 
 

Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα αναπτύχθηκαν ειδικές δράσεις με στόχο 
την ενημέρωση των πολιτών με κεντρικό άξονα τις πρωτοβουλίες της Ευρώπης για 
την αντιμετώπιση του COVID-19 καθώς και τη συνέχιση της δραστηριότητας μου ως 
ευρωβουλευτή πλέον μέσω τηλεργασίας.   

Μια ειδική θεματική #Ηζωήσυνεχίζεται Covid-19 
series δημιουργήθηκε, η οποία συμπεριλάμβανε την 
παράγωγη υλικού αναφορικά με την αντιμετώπιση του 
COVID-19 στην Ελλάδα και την Ευρώπη και τις 
πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη της οικονομίας.  

• 8 #EUBackstage #Ηζωήσυνεχίζεται για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μέσω τηλεργασίας, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνει η Ευρώπη για την αντιμετώπιση του COVID-19. 

o Ολομέλεια Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Ιούνιος 2020 

o COVID-19 : τί έκανε η ΕΕ για την 
Πανδημία;  

o COVID-19 : με τον μικρό πιανίστα, 
Στέλιο Κερασίδη και το "Βάλς της 
Απομόνωσης" 

o COVID-19 : Ολομέλεια Απριλίου 
2020 

o COVID-19 : Ευχαριστούμε όλους 
τους εργαζόμενους στον τομέα της 
Υγείας 

o COVID-19 : 1η εξ αποστάσεως 
ψηφοφορία για την Ολομέλεια του 
ΕΚ 

o COVID-19: 1η συνάντηση 
τηλεργασίας του ΕΛΚ 

o COVID-19: Teleworking routine 

• 25 #MEP2MEP #Ηζωήσυνεχίζεται 
συζητήσεις με συναδέλφους 
Ευρωβουλευτές από 16 κράτη μέλη για την 
κατάσταση στις χώρες τους σχετικά με την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και τις 
πρωτοβουλίες της Ευρώπης για την 
επανεκκίνηση των οικονομιών. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTxa8g_2FdM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wTxa8g_2FdM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3s7D1kc08&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3s7D1kc08&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BBhK47KtKlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BBhK47KtKlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BBhK47KtKlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RKe6hHvwQ9c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RKe6hHvwQ9c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ehEdRGUl6cM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ehEdRGUl6cM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ehEdRGUl6cM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PL6AGnofVk5PxUueMDIQz4VjU2qoqUqvml&v=2Mm0dKyLHvI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PL6AGnofVk5PxUueMDIQz4VjU2qoqUqvml&v=2Mm0dKyLHvI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PL6AGnofVk5PxUueMDIQz4VjU2qoqUqvml&v=2Mm0dKyLHvI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=84Yauhao93U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=84Yauhao93U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Jj0Y2dDsuEA&feature=emb_logo


    
 

o MEP Radan Kanev από την 
Βουλγαρία: "The European 
Recovery Plan represents a big 
opportunity for Bulgaria." 

o MEP Pernille Weiss από την Δανία : 
"We need to revitalise the way that 
EU institutions work with National 
Parliaments" 

o MEP Stefan Berger από το Βέλγιο: 
“Greece is the guardian angel of 
Europe” 

o MEP Maria da Graça Carvalho από 
την Πορτογαλία για την έρευνα και 
την καινοτομία 

o MEP Liesje Schreinemacher από 
την Ολλανδία για τον ελεύθερο 
εμπόριο   

o MEP Eva Maydell από την 
Βουλγαρία: "The COVID-19 crisis 
is an opportunity to grasp the true 
power of technology to help our 
citizens" 

o MEP Maria Walsh από την 
Ιρλανδία: «Mental health of citizens 
should become a European 
competency»   

o MEP Jörgen Warborn από την 
Σουηδία: "It is important to fight for 
open & rules-based international 
trade" 

o MEP Danuta Hubner από την 
Πολωνία: "Europe should focus in 
engaging with citizens, to develop 
ownership of Europe for ordinary 
people" 

o MEP Pietro Fiocchi από την Ιταλία: 
"Europe needs to be better prepared 
and more unified to deal with future 
crises" 

o MEP David Lega από την Σουηδία: 
"Extraordinary times require 
extraordinary measures" 

 

o MEP Bart Groothuis από την 
Ολλανδία για την 
παραπληροφόρηση  

o MEP Andreas GLUECK για την 
κατάσταση στην Γερμανία εν μέσω 
πανδημίας  

o Emma McClarkin, former MEP 
from UK 

o MEP Claudia Gamon για την 
κατάσταση στην Αυστρία    

o MEP Tomas Tobe για το COVID-19 
και την κατάσταση στην Σουηδία   

o MEP Petra de Sutter για την 
κατάσταση στο Βέλγιο εν μέσω 
πανδημίας  

o MEP Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ για το 
COVID-19 και την κατάσταση στην 
Ρουμάνια 

o MEP Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ 
WHITE για την πανδημία στην 
Ισπανία  

o MEP Anna Julia Donath από την 
Ουγγαρία  

o Αντιπρόεδρος του ΕΚ Fabio 
Massimo Castaldo από την Ιταλία 

o MEP Lidia Pereira για το COVID-
19 και την κατάσταση στην 
Πορτογαλία  

o MEP Roberta Metsola από την 
Μάλτα   

o MEP Christophe Hansen για την 
κατάσταση στο Λουξεμβούργο εν 
μέσω πανδημίας 

o MEP Lukas Mandl από την Αυστρία 
για την πανδημία 

• 17 #MEPCAST #Ηζωήσυνεχίζεται Covid-19 series όπου αναλύουμε με 
εμπειρογνώμονες τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

https://www.youtube.com/watch?v=HVKWBBuZOh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HVKWBBuZOh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HVKWBBuZOh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HVKWBBuZOh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yL-GNFxMQ-s&feature=emb_logo
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σε επίπεδο κρατών μελών, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και τη 
στρατηγική ανάκαμψη της Ευρώπης. 

 

o “AI in the COVID-19 era”, Lucilla 
Sioli | Director Artificial Intelligence 
and Digital Industry, DG Connect 
Cecilia Bonefeld-Dahl | Director 
General, DIGITALEUROPE 
Georgios Petropoulos | Research 
Fellow, Bruegel 

o The WTO amidst the COVID-19 
pandemic, Olaf Wientzek, Director 
of the Multilateral Dialogue Geneva, 
Konrad Adenauer Stiftung 

o The Future of European Tourism in 
the post COVID-19 era, Anna 
Athanasopoulou | Head of Unit for 
Tourism, Emerging and Creative 
Industries at European Commission, 
Tom Jenkins | CEO of the European 
Tourism Association ETOA, Kalia 
Konstantinidou | Vice President of 
Kanava Hotels, Director of Sales 
and Marketing 

o "Covid-19 και πολιτική 
επικοινωνία" με τον Σπύρο 
Καπράλο, δημοσιογράφο 

o  The Transatlantic Relationship in 
the Post COVID-19 Era, Bart 
Putney | Minister Counselor for the 
Economic Section at the US Mission 
to the EU, Rupert Schlegelmilch | 
Director at DG Trade, European 
Commission 

o "The Brussels effect”, Anu 
Bradford, Professor-Columbia Law 
School 

o "Tracking Mobile Devices to Fight 
COVID-19", Costica Dumbrava, 
EPRS 

o “COVID-19 and 5G Technology”, 
Maria Sotiriou from GSMA 

o “Rethinking the European Union's 
Industrial Strategy after COVID-
19”, Lorena Ionita | Deputy Head of 
Unit at DG Grow, Fabian Zuleeg | 
Chief Economist at European Policy 
Centre, Nick Keramidas | EU & 
Regulatory Affairs Director at 
Mytilineos 

o Ανάλυση για τον Κοινοτικό 
Προϋπολογισμό και τον COVID-19 
με την Μαριάννα Πάρη (EPRS) 

o «COVID-19 and European 
Businesses», Luisa Santos | Deputy 
DG of BusinessEurope, 
Konstantinos Diamantouros | 
Hellenic Federation of Enterprises-
Brussels 

o «EU-Israel: Cooperation in the 
COVID-19 era», HE Mr Aharon 
Leshno-Yaar, Ambassador-Head of 
Mission of Israel to the EU 

o «COVID-19 & Ελληνική 
Οικονομία», Ηλίας Σπιρτούνιας, 
Διευθυντής AmCham Greece 

o «COVID-19 & Ελληνική 
Οικονομία», Αντώνης Ζαΐρης, 
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος 
ΣΕΛΠΕ /Επίκουρος Καθηγητής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πανεπιστημίου Νεάπολις, Κύπρος 

o «COVID-19 & Ελληνική 
Οικονομία», με τον κ. Σταύρο 
Καφούνη, Πρόεδρο του Εμπορικού 
Συλλόγου Αθηνών και τον κ. 
Στράτο Παραδιά, Πρόεδρο 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ιδιοκτητών Ακινήτων 

o «Η επίδραση του κορονοϊού στις 
εξαγωγικές δραστηριότητες», 
Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρο 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=RpVPK8azxQg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aYflhkE4_gs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aYflhkE4_gs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aYflhkE4_gs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aYflhkE4_gs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SNY9vDP83FI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=loasd9BUOMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=loasd9BUOMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=loasd9BUOMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=loasd9BUOMc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QsTvioWvjkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jm9xRdQJk0g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jm9xRdQJk0g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jm9xRdQJk0g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ujB7GmRaW0I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ujB7GmRaW0I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ujB7GmRaW0I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zQAtHKIG1II&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zQAtHKIG1II&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ouTxHy_Kxus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hf4rmgYsubo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hf4rmgYsubo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hf4rmgYsubo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7It-vSSiwd8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7It-vSSiwd8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7It-vSSiwd8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7It-vSSiwd8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7It-vSSiwd8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7It-vSSiwd8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DgKL31yzEAI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DgKL31yzEAI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DgKL31yzEAI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DgKL31yzEAI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_2urlRdBg6Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_2urlRdBg6Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_2urlRdBg6Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_2urlRdBg6Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=BeSeyAlQ13U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=BeSeyAlQ13U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=BeSeyAlQ13U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=BeSeyAlQ13U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=BeSeyAlQ13U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=BeSeyAlQ13U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1314&v=2cAwoutTwoU&feature=emb_logo
https://asimakopoulou.gr/mepcast-me-tin-ka-christina-sakellaridi-proe/
https://asimakopoulou.gr/mepcast-me-tin-ka-christina-sakellaridi-proe/
https://asimakopoulou.gr/mepcast-me-tin-ka-christina-sakellaridi-proe/


Σελίδα | 38 
 

Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Εξαγωγέων 

o «Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην 
Ελληνική οικονομία» με τον 

Πρόεδρο του Επαγγελμαστικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, 
κ.Χατζηθεοδοσίου και τον 
Οικονομολόγο, κ. Τσάγκαρη

• Δημιουργήθηκαν επίσης τρεις ειδικές εκδόσεις  : 

o Λεύκωμα #COVIDHeroes με ιστορίες συνανθρώπων μας, που με 
πνεύμα αλληλεγγύης προσφέρουν σε όλους μας, αυτές τις δύσκολες 
ώρες (vol.1, vol.2, vol.3) 

o Εβδομαδιαία σειρά  #Μένουμε σπίτι με προτάσεις για δημιουργικές 
και ευχάριστες δραστηριότητες με τη βοήθεια της τεχνολογίας 

o #ProudToBeGreek όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Ελληνικής 
κυβέρνησης, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
του COVID-19 (Restarting Tourism, Greece bridges the digital divide, 
the International Media applauds Greece, Greece is one step ahead in 
the war against the Coronavirus) 

• Διοργανώθηκε μια σειρά Instagram Live Chat με : 

o την ομάδα "ComeTogether" η οποία μέσω της εφαρμογής 
«BackTogether», δημιούργησε τη “λύση διαβατηρίων COVID-19”, η 
οποία παρέχει έναν τρόπο επικύρωσης της κατάστασης των τεστ RT-
PCR και των τεστ αντισωμάτων 

o την ομάδα bitLeaf, ομάδα φοιτητών της σχολής Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, που 
δημιούργησε την εφαρμογή covidTracker, με στόχο να συνδράμει 
στην ασφάλεια των πολιτών, μετά την άρση των μέτρων κυκλοφορίας 

o την ομάδα «A safe summer in Greece», ομάδα εθελοντών που 
κατασκεύασε μια ψηφιακή μορφή του πιστοποιητικού υγείας, η οποία 
θα εκδίδεται κατά την είσοδο στη χώρα με σκοπό τη διευκόλυνση του 
επισκέπτη 

o με την ομάδα "COVID-19 response Greece" 

o με τη Δέσποινα Καμπούρη, δημοσιογράφο στο queen.gr 

o με την ομάδα "Reasons to visit Greece" 

• Τέλος συνεχίστηκε η κατάθεση γραπτών ερωτήσεων προς την ΕΕ και 
τοποθετήσεων στο ΕΚ: 

o Τοποθέτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ : “Η κατανομή των επιδοτήσεων 
από το Ευρωπαϊκό Πακέτο Ανάκαμψης να γίνει με δίκαια κριτήρια 
στη βάση της αλληλεγγύης”  

o Τοποθέτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ: «Έκκληση για αυξημένη 
ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των 
κοινοτικών κονδυλίων στη νέα προγραμματική περίοδο» 
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o Τοποθέτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ σχετικά με το κοινό ψήφισμα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο 

o Ερώτηση προς την Ε.Ε. για την επιστροφή διαφημιστικών αμοιβών 
εταιρειών του τουριστικού κλάδου σε online πλατφόρμες για 
ταξιδιωτικές κρατήσεις που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 

o Ερώτηση για την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης του τομέα κρέατος 
πουλερικών 

o Ερώτηση για τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της πατάτας 

o Ερώτηση της Α.Μ. Ασημακοπούλου και του Μ. Κεφαλογιάννη για την 
ενίσχυση των Ελλήνων και Ευρωπαίων οινοπαραγωγών 

o Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διασφάλιση της 
εφοδιαστικής και διατροφικής αλυσίδας στην ΕΕ λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού  

o Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλουμίνιου ώστε να ξεπεραστεί η 
προκαλούμενη από τον COVID19 κρίση 

o Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των διαδικτυακών υποδομών στην Ευρώπη και την 
οικονομική διευκόλυνση των πολιτών σχετικά με τη χρήση του 
διαδικτύου  

o Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «COVID-19, δεδομένα 
και τεχνητή νοημοσύνη» 

o Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση 
έκτακτων ενισχύσεων για πληγείσες περιοχές και επιχειρήσεις από τον 
κορωνοϊό στην Ευρώπη 

https://asimakopoulou.gr/topothetisi-stin-olomeleia-toy-ek-schet/
https://asimakopoulou.gr/topothetisi-stin-olomeleia-toy-ek-schet/
https://asimakopoulou.gr/topothetisi-stin-olomeleia-toy-ek-schet/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-e-e-gia-tin-epistrofi/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-e-e-gia-tin-epistrofi/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-e-e-gia-tin-epistrofi/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-tis-a-m-asimakopoyloy-gia-t-2/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-tis-a-m-asimakopoyloy-gia-t-2/
https://asimakopoulou.gr/d-t-erotisi-tis-a-m-asimakopoyloy-gia-t/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-tis-a-m-asimakopoyloy-kai-toy-m/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-tis-a-m-asimakopoyloy-kai-toy-m/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-15/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-15/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-15/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-14/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-14/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-14/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-13/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-13/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-13/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-13/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-10/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-10/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-12/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-12/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-eyropaiki-epitropi-g-12/
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•  

Παραρτήματα 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΚ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ 
 
Έκκληση Α.Μ. Ασημακοπούλου για καταδίκη της Τουρκίας για την 
καμπάνια παραπληροφόρησης και τη διακίνηση fake news σχετικά με την 
κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά σύνορα (18/6/2020) 
 
«Έχουμε χρέος να προστατεύουμε την Ευρώπη και τους πολίτες της από την 
παραπληροφόρηση. Έχουμε χρέος να υπηρετούμε την αλήθεια και να εκθέτουμε όσους 
συνειδητά τη διαστρεβλώνουν προς ίδιον όφελος. Έχουμε χρέος να φροντίζουμε η 
αλήθεια να λάμπει σε όλα τα θέματα» είπε η κα Ασημακοπούλου και με αφορμή τη 
συζήτηση για τη διακίνηση ψευδών ειδήσεων για την πανδημία από χώρες όπως η 
Ρωσία και η Κίνα σημείωσε εμφατικά: «Ελπίζω η Επιτροπή να συνεχίσει προς αυτή την 
κατεύθυνση και να δείξει την ίδια αποφασιστικότητα και σε άλλες περιπτώσεις όπως 
της Τουρκίας η οποία αναίσχυντα προχώρησε σε καμπάνια παραπληροφόρησης σχετικά 
με την κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου εργαλειοποιεί πρόσφυγες και 
μετανάστες χρησιμοποιώντας τους ως πιόνι στη γεωπολιτική σκακιέρα στα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρώπης, όπως διαπίστωσαν και οι ηγέτες της Ευρώπης ιδίοις όμμασι». 
Και κατέληξε λέγοντας: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε την προσβολή της αλήθειας γιατί 
είναι προσβολή των Ευρωπαϊκών μας αξιών και εν τέλει της ίδιας της δημοκρατίας». 
 
Τοποθέτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ : “Η κατανομή των επιδοτήσεων από 
το Ευρωπαϊκό Πακέτο Ανάκαμψης να γίνει με δίκαια κριτήρια στη βάση 
της αλληλεγγύης” (27/5/2020) 
 
«Στηρίζουμε την πρόταση της κας φον ντερ Λάιεν για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης που είναι ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Τα Κράτη 
Μέλη της ΕΕ χρειάζονται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά οικονομικές 
ενισχύσεις χωρίς αποκλεισμούς με ταχύτητα και ευέλικτες διαδικασίες. Ο συμμετρικός 
χαρακτήρας της κρίσης και το βάθος της επερχόμενης ύφεσης δεν αφήνουν περιθώρια 
για κωλυσιεργίες. 
Η πανδημία χτύπησε την πόρτα όλων μας, αλλά δυστυχώς για κάποιους οι επιπτώσεις 
της θα είναι βαρύτερες χωρίς να φταίνε. Για παράδειγμα, Κράτη Μέλη, όπως η Ελλάδα 
που μόλις πρόσφατα άρχισε να βγαίνει από μια μακροχρόνια δημοσιονομική κρίση, 
όπου η οικονομία στηρίζεται σημαντικά στον τουρισμό, προφανώς χρειάζονται και 
δικαιούνται μεγαλύτερη υποστήριξη από το νέο Ευρωπαϊκό Πακέτο Ανάκαμψης. 
Τα κριτήρια κατανομής της χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνον το ύψος της 
ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία ως ποσοστό του ΑΕΠ, το ύψος της ανεργίας καθώς 
και τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας του κάθε Κράτους Μέλους. 
Τα κριτήρια κατανομής πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να είναι 
δίκαια και να λαμβάνουν υπόψιν τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ανάγκες του κάθε 
Κράτους Μέλους. Μόνο έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει την αλληλεγγύη της στην 
πράξη.» 
 
Έκκληση για αυξημένη ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας στη 
διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων στη νέα προγραμματική περίοδο 
(14/5/2020) 

 
 «Η χαμηλή απορρόφηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) αποτελούσε διαχρονικά ένα αδύναμο σημείο όσον 
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αφορά στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ. Πολλές μελέτες υπογραμμίζουν 
ότι για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης στην οικονομία 
απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση προκειμένου να διευρυνθεί η δυνατότητα 
πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα ευρωπαϊκά κονδύλια και να διασφαλιστεί η ορθή 
χρήση τους. 
Η πρόταση κανονισμού περί κοινών διατάξεων των Ταμείων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το επόμενο ΠΔΠ 2021-2027 κάνει ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Όμως ο μεγάλος κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας απαιτεί τη λήψη 
δραστικότερων μέτρων. Το ΠΔΠ 2021-2027 πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχουν 
αρκετά χρήματα αλλά και ότι φτάνουν γρήγορα σε εκείνους που τα χρειάζονται 
περισσότερο. Η εκταμίευση των χρημάτων πρέπει να συμβαδίζει με τη μεταβαλλόμενη 
πραγματικότητα ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις, τα 
πανεπιστήμια και την τοπική αυτοδιοίκησή μας να υλοποιήσουν τα σχέδια τους με 
αποτελεσματικό τρόπο. 
Εν κατακλείδι η «νέα κανονικότητα» στην εποχή της πανδημίας απαιτεί αυξημένη 
ευελιξία, προσαρμοστικότητα και μείωση της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των 
κοινοτικών κονδυλίων στη νέα προγραμματική περίοδο για να ανταποκριθεί η Ευρώπη 
στις προσδοκίες των πολιτών της». 
 
Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (17/04/2020) 
 
 «Πάντοτε ήμουν περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Σήμερα ακόμη περισσότερο. Γιατί η 
Ελλάδα, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και την αποφασιστικότητα του 
Πρωθυπουργού της, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την αποτελεσματικότητα της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, αντιμετωπίζει την πανδημία COVID-19 με υποδειγματικό 
τρόπο. Ο πρωθυπουργός έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την ευθύνη απέναντι στον 
ανθρώπινη ζωή. Οι Ελληνικός λαός ανέλαβε τις δικές του ευθύνες, ηρωικά στην πρώτη 
γραμμή της μάχης και σε κάθε σπίτι. 
Παρά την μακροχρόνια κρίση, η Ελλάδα υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού, με όρους αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. 
Κάνει άλματα σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και στην ενίσχυση του συστήματος 
υγείας. Πάντα με σεβασμό στη Δημοκρατία και τις θεσμικές της λειτουργίες. 
Η πανδημία δεν κάνει διακρίσεις, δεν γνωρίζει σύνορα και εθνικότητες. Για να 
νικήσουμε τον κοινό εχθρό, πρέπει όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 
Με όρους αλληλεγγύης να μοιραστούμε τα βάρη, όχι του παρελθόντος, αλλά αυτά που 
προκύπτουν για όλους μας, για να ανακάμψουμε. 
Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα υπαρξιακό μεταίχμιο. Θα πρέπει να κάνει τώρα «ότι 
χρειάζεται» με όρους ευθύνης, αλληλεγγύης και Δημοκρατίας. 
Η Ελλάδα δείχνει το δρόμο στην Ευρώπη. Και εγώ θα είμαι πάντα υπερήφανη που είμαι 
Ελληνίδα και θέλω να παραμείνω υπερήφανη που είμαι Ευρωπαία.» 
 
Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Μικρής Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. (29/01/2020) 
 
«Κυρία Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
“Ενωμένοι θα σταθούμε, διαιρεμένοι θα πέσουμε.” 
Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαστε ενωμένοι απέναντι σε μια απειλή προς την 
ενότητα της Ευρώπης, το BREXIT. 
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Σήμερα σε αυτή την αίθουσα, είμαστε ενωμένοι για να τιμήσουμε τα θύματα του 
Ολοκαυτώματος και με μια φωνή είπαμε «Θα θυμόμαστε». 
Όμως στο μεταναστευτικό σαφέστατα δεν είμαστε ενωμένοι. 
Όταν ο Πρόεδρος Ερντογάν χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό για να εκβιάσει την 
Ευρώπη δεν είμαστε ενωμένοι. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5.301 ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα. 
Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τα κράτη μέλη να πάρουν 2.500 από αυτά και μόλις 3 
κράτη μέλη έχουν δεχτεί!  
Και σας ρωτώ εκλεκτοί συνάδελφοι από όλα τα κράτη μέλη και όλες τις πολιτικές 
οικογένειες, έχουμε περιχαρακωθεί τόσο πολύ στα εθνικά μας συμφέροντα, έχουμε γίνει 
τόσο χοντρόπετσοι που δε μας ενδιαφέρουν πια ούτε τα παιδιά? 
Ειλικρινά, αν η ΕΕ δεν μπορεί να συμφωνήσει για το πώς να διαχειριστεί 5.000 
ασυνόδευτα ανήλικα τότε δεν ανησυχώ για την ενότητά μας. Ανησυχώ για την 
αξιοπρέπειά μας.» 
 
Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (14/01/2020) 
 
«Είναι επιτακτική ανάγκη αλλά και υποχρέωση της Ευρώπης να διεκδικήσει έναν 
ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις στη Λιβύη. 
Στηρίζουμε την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη και την ειρηνευτική «διαδικασία του 
Βερολίνου». 
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, η Τουρκία τορπιλίζει την ειρηνευτική 
διαδικασία με την επιμονή της να εφαρμοστεί το άκυρο και ανυπόστατο μνημόνιο που 
υπέγραψε με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Αυτή η επιμονή είχε ως αποτέλεσμα την 
αποχώρηση του Χάφταρ από το τραπέζι των συνομιλιών.  
Η ΕΕ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση ότι το μνημόνιο της Τουρκίας με την κυβέρνηση της 
Τρίπολης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο 
αποτέλεσμα.  
Κ. Borell, να απαιτήσετε από τον Ερντογάν και τον Σάραζ να «σκίσουν το παράνομο 
μνημόνιο Τουρκίας-Τρίπολης» ως ένδειξη προσήλωσης στην ειρήνη και στην ασφάλεια 
της Ανατολικής Μεσογείου. 
Επιτέλους, ας απαιτήσει η ΕΕ να σταματήσουν οι παράνομες και προκλητικές ενέργειες 
της Τουρκίας στο Αιγαίο, στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη 
Λιβύη. 
Οι αναπάντητες τουρκικές προκλήσεις δεν απειλούν μόνο την ειρήνη αλλά πλήττουν την 
αξιοπιστία της Ευρώπης και τελικά υποσκάπτουν το ίδιο της το μέλλον.» 
 
Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Μικρής Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (09/10/2019) 
 
«Κυρία Πρόεδρε, προφανώς εμείς σεβόμαστε την απόφαση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου για τις κρατικές ενισχύσεις της Airbus. Εξάλλου, εμείς εδώ στην 
Ευρώπη θέλουμε να συνεχίσει να λειτουργεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου —και 
μάλιστα αποτελεσματικά. Η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι απολύτως 
ξεκάθαρη: παραμένουμε ανοιχτοί στο να βρούμε μία δίκαιη και ισορροπημένη λύση. 
Μία λύση που δεν θα εμπλέκει άδικα —σε μια διαμάχη που αφορά τα αεροπλάνα— το 
ελαιόλαδο, τη φέτα και τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα που εξάγονται από την Ευρώπη 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το βοδινό κρέας που εισάγεται στην Ευρώπη από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε λόγο να ανοίγουμε θέματα που έχουν κλείσει.  
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Ας περιορίσουμε, λοιπόν, τη συζήτηση στον συγκεκριμένο τομέα και ας καθίσουμε στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν, για να εντοπίσουμε μαζί αυτά 
τα οποία με αμοιβαίο όφελος στις οικονομίες μας, στις επιχειρήσεις μας, στους 
παραγωγούς μας και στους πολίτες μας, μπορούν να αποφέρουν καρπούς σε μια εποχή 
που πολλοί θέλουν να απομακρυνθούμε ο ένας από τον άλλον.» 
 
 
Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (26/11/2019) 
 
«Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δεν 
θα μπορεί πλέον να λειτουργήσει, μετά και τη λήξη της θητείας ενός από τους τρεις 
εναπομείναντες δικαστές του, στις 11 Δεκεμβρίου. 
Η ΕΕ υποστηρίζει την πρόταση Γουόκερ και λύσεις προσωρινών εφετειακών 
μηχανισμών με τον Καναδά και την Νορβηγία αρχίζουν να τίθενται σε εφαρμογή. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αναμόρφωση του ΠΟΕ σχετικά με την επίλυση διαφορών, την επίβλεψη, την θέσπιση 
και την εφαρμογή κανόνων. 
Ενόψει της Υπουργικής Διάσκεψης των μελών του ΠΟΕ στο Καζακστάν το ερχόμενο 
καλοκαίρι, αυξάνεται η ανησυχία σχετικά με τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στον 
ΠΟΕ. 
Πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια. 
Υπάρχει μια βαθιά και διαρκής κρίση στον ΠΟΕ και επί του παρόντος κανείς δεν ξέρει 
πού θα οδηγήσει. 
Καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη του ΠΟΕ να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες αποτελμάτωσης της διαδικασίας πρόσληψης δικαστών κατά 
προτεραιότητα, πιστεύω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στους πολίτες της Ευρώπης ότι ο 
ΠΟΕ έχει υπάρξει έως τώρα ο φύλακας του πολυμερούς, βασισμένου σε κανόνες 
εμπορικού μας συστήματος, διαφυλάσσοντας την τάξη, την δικαιοσύνη και 
εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα μέλη του. 
Όλα αυτά τα θεωρούμε τώρα ως δεδομένα. Αλλά για πόσο ακόμη; 
Η «παράλυση» του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου δεν είναι αναπόφευκτη, 
αλλά φαίνεται ότι την αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. 
Ίσως πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο γεγονός ότι η ίδια η ύπαρξη του ΠΟΕ 
δεν είναι επίσης αναπόφευκτη.» 
 
Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (27/11/2019) 
 
«I would like to state the obvious. 
In this house we are not deaf, we are not blind and we are not mute!  
We are not deaf. 
We have heard the statement on United Nations Security Council Resolution 2334 
many times. 
We have heard the European Union’s position on Israeli settlement policy. 
We have heard Madame Mogherini reiterate the European position, in the past, last 
week and here today. 
We have heard in this house several times in fact, European leadership declare its 
responsibility for the security of Israel. 
We heard President Trump and Secretary Pompeo speak with clarity about Israel.  
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We are also not blind. 
For decades we have seen blood-soaking terrorist attacks against Israeli civilians.  
I saw with my own eyes in the Nahal Oz kibbutz, bordering the Gaza Strip, where four 
year-old Daniel was murdered inside his home by Hamas rockets.  
I saw with my own eyes from the Dado look out point how vulnerable Israeli villages 
are in the Golan Heights where the local population is used as a human shield to hide 
Hezbollah’s smuggled missiles to attack Israeli citizens. 
It is plain to see that Iran has its fingerprints all over these atrocities.  
Iran is working against our peace efforts and against the stability of the Middle East. 
Israel has clear and legitimate security concerns. 
So finally we are not mute.  
In fact, the European Union has been very vocal as a voice for peace and stability in 
the region.  
A voice supporting Israel, one of our closest allies and with which we share so many 
common values and interests. 
We need to advance a positive bilateral agenda for deepening EU-Israel ties.  
It is crucial for our newly elected Commission to prioritize this.  
Working together will reinforce Europe’s role as an honest and balanced broker of 
peace. 
Finally, given the current political instability in Israel, the European Parliament has 
to act responsibly and refrain from interference in Israeli domestic issues as this may 
very well backfire at our prospect of peace. 
We are not deaf, we are not blind and we are not mute.  
But in some situations silence is golden.» 
 
Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (26/11/2019) 
 
«Επαναλαμβάνω την θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σεβόμαστε την 
απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις κρατικές ενισχύσεις της Airbus 
και εξακολουθούμε να επιθυμούμε συμβιβαστική λύση ενόψει της καταδίκης της 
Boeing. 
Μέχρι να γίνει αυτό όμως δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι συντελείται μια 
κατάφωρη αδικία με καταστροφικές συνέπειες καθώς το 60% των Αμερικανικών 
δασμών που έχουν επιβληθεί αφορά σε εμβληματικά, Ευρωπαϊκά αγρο-διατροφικά 
προϊόντα. 
Στην Ελλάδα, αφού το ρωσικό εμπάργκο γονάτισε τους Έλληνες παραγωγούς 
επιτραπέζιου ροδάκινου, τώρα έρχονται οι δασμοί του κ. Τράμπ να καταστρέψουν την 
παραγωγή κομπόστας που εξάγεται στις ΗΠΑ, εμπόρευμα με ειδικές προδιαγραφές 
αξίας 50 εκ. δολαρίων. 
Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ήδη κάνει μια κίνηση καλής θέλησης 
εγκρίνοντας την αύξηση των ποσοστώσεων εξάλειψης δασμών στην εισαγωγή υψηλής 
ποιότητας βοδινού κρέατος από τις ΗΠΑ. 
Καλούμε, λοιπόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα 
στήριξης των Ευρωπαϊκών παραγωγών αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 
και άμεσων έκτακτων ενισχύσεων βάσει των άρθρων 219 και 221 του Κανονισμού για 
την οργάνωση της Κοινής Ενιαίας Αγοράς. 
Ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στα έργα.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 
27/11/2019 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Ανεπαρκής σωματική άσκηση για το 85% των εφήβων στην Ελλάδα 
Ερώτηση: Σύμφωνα με νέα μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το επίπεδο 
σωματικής άσκησης των εφήβων στην Ελλάδα κρίνεται ανεπαρκές, καθώς βρίσκεται 
κάτω από τον μέσο παγκόσμιο όρο και επιδεινώνεται διαχρονικά. 
Η μελέτη που αναλύει δεδομένα 1,6 εκατομμυρίων συμμετεχόντων επισημαίνει ότι, ενώ 
το 2001 η χώρα μας βρισκόταν - μεταξύ 146 χωρών - στην 59η θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης με ποσοστό 83,6% ανεπαρκώς ασκούμενων μαθητών, το 2016 είχε πέσει 
στην 87η θέση (84,5%). Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα για αρκετά κράτη μέλη της 
ΕΕ. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ανεπαρκής καθημερινή σωματική δραστηριότητα 
υποσκάπτει την υγεία των νέων. Η τακτική και επαρκής σωματική άσκηση ευνοεί την 
καρδιαγγειακή, πνευμονική και μυϊκή υγεία, καθώς επίσης τη νοητική κατάσταση και 
την ομαλή κοινωνικοποίηση. 
Το ίδιο ανησυχητικά με τα παραπάνω στοιχεία είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας 
του ελληνικού Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (2018). 
Με βάση τα ανωτέρω: 
1  Με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, ποιες συνέργειες θα μπορούσε να 
αναπτύξει η Επιτροπή με τα κράτη μέλη για την προώθηση της σωματικής άσκησης των 
νέων;  
2  Δεδομένου ότι η ψηφιακή επανάσταση ωθεί αρκετούς νέους περισσότερο προς την 
καθιστική ζωή, πώς θα μπορούσε η Επιτροπή να προωθήσει τη σωματική άσκηση μέσω 
της χρήσης των νέων τεχνολογιών; 
 
04/12/2019 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Δυνητική επέκταση της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ σε προϊόντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση με τη διένεξη με την Airbus και το γαλλικό φόρο 
ψηφιακών υπηρεσιών 
Ερώτηση: Τον Οκτώβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς σε ορισμένα 
στρατηγικής σημασίας γεωργικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποτέλεσμα 
απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), στο πλαίσιο της διαφοράς 
των εταιρειών Airbus και Boeing. 
Αυτή την εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επεσήμαναν το ενδεχόμενο να 
αξιοποιήσουν μια έκθεση του ΠΟΕ σχετικά με τη χορήγηση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων 
στην Airbus για την αύξηση των ανταποδοτικών δασμών σε βάρος ενός ακόμη 
ευρύτερου φάσματος ευρωπαϊκών προϊόντων. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν επίσης τη Γαλλία με διενέργεια έρευνας βάσει του 
άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου των ΗΠΑ, σχετικά με τον φόρο ψηφιακών 
υπηρεσιών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των δασμών κατά 100 %, σε 
γαλλικά προϊόντα αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. 
Ενόψει των ανωτέρω: 
Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τυχόν επέκταση των 
τιμωρητικών δασμών που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνδέονται με 
τη διαφορά με την Airbus; 
Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διαχειριστεί την ενδεχόμενη έρευνα βάσει του άρθρου 
301 του ανωτέρω αμερικανικού νόμου σχετικά με το γαλλικό φόρο ψηφιακών 
υπηρεσιών, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι παρόμοιοι φόροι έχουν επιβληθεί 
στην Αυστρία και την Ιταλία; 
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01/01/2020 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ 
Ερώτηση: Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη «Stella» της KPMG σχετικά με την 
κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ, το έτος 2018 καταναλώθηκαν στην E.E. 
43,6 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα. Υπολογίζεται ότι η κατανάλωση παράνομων 
τσιγάρων κόστισε στις κυβερνήσεις 10 δισεκ. ευρώ χαμένα έσοδα το 2018. Από τις 15 
χώρες που περιλαμβάνονται στην μελέτη, ο μεγαλύτερος όγκος στην κατανάλωση 
απομιμητικών τσιγάρων καταγράφεται στην Ελλάδα (38,5% από τα 3,9 δισεκ. 
παράνομα τσιγάρα που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα το 2018). 
Είναι σημαντικό να επιταχύνουμε τις δράσεις μας για την καταπολέμηση του 
φαινομένου αυτού που στερεί τεράστια έσοδα και πολλές θέσεις εργασίας στην ΕΕ 
καθώς και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ακαδημαϊκή κοινότητα, κοινωνία των πολιτών και νόμιμες εταιρείες παραγωγής 
τσιγάρων. 
Ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση του 2ου Σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού 2018-2022 (έγγραφο COM(2018) 
0846 της 7.12.2018) ερωτάται η Επιτροπή: 
1  Σε ποιες δράσεις προχώρησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η OLAF; Ποια τα πρώτα 
αποτελέσματα;  
2  Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει την αύξηση παράνομων εργοστασίων κατασκευής 
τσιγάρων εντός ευρωπαϊκού εδάφους; 
 
17/01/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
(από κοινού με την Βελγίδα Ευρωβουλευτή της Ευρωομάδας Renew 
Europe) 
Θέμα: Monitoring of EU funding to NGOs linked to terrorist organisations 
Ερώτηση: In 2017, the Commission granted EUR 699 236 to five Palestinian non-
governmental organizations (NGOs) and a Spanish group for a project entitled 
‘Strengthening Community Resilience and Social Cohesion in East Jerusalem on both 
Sides of the Separation Wall.’ At least four of these NGOs allegedly have ties to the 
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), designated as a terrorist entity 
in the EU, US, Canada, and Israel. 
Given this worrying information: 
1 What is the Commission doing to ensure that, in future, NGOs requesting funds do 
not have ties to terrorist organisations?  
2 Will the Commission look into this matter? What steps does it intend to take? 
 
23/01/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Novel Coronavirus (2019-nCoV) Outbreak 
Ερώτηση: An outbreak in China of a novel coronavirus (2019-nCoV) has infected 
hundreds, if not thousands,since December 2019. Chinese authorities have confirmed 
that 17 people have died from therespiratory virus and that the disease can be 
transmitted from human-to-human. 
Thailand, Japan, South Korea and the United States have also reported cases. 
The upcoming Chinese New Year celebrations at the end of January could increase 
the likelihood ofspread to the EU. 
Nevertheless, the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) on 
20 January 2020 considered the likelihood of introduction of the virus to the EU to be 
"low”, while the Platform for European Preparedness Against (Re-)emerging 
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Epidemics (PREPARE) has activated its Mode 1 of its outbreak response on 21 
January. 
On 22 January 2020, the World Health Organisation (WHO) stated it could not 
declare yet the 2019- nCoV a public health emergency of international concern. 
1 What concrete steps are the European Commission and PREPARE taking to 
respond in the event of a 2019-nCoV outbreak in Europe? 
2 How long will it take PREPARE to escalate to a Mode 2 or Mode 3 considering it 
needs approval by its General Assembly and the European Commission? 
 
28/01/2010 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Προστασία της γεωγραφικής ένδειξης της φέτας στη Σιγκαπούρη 
Ερώτηση: Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ EE και Σιγκαπούρης προβλέπει 
σύστημα καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων προϊόντων της ΕΕ σε  ειδικό 
εθνικό μητρώο της Σιγκαπούρης. H συγκεκριμένη διαδικασία έχει ήδη ακολουθηθεί για 
την ελληνική φέτα. 
Ωστόσο, η ίδια συμφωνία, επιτρέπει την προβολή ενστάσεων από τρίτα μέρη, για την 
αμφισβήτηση τέτοιων γεωγραφικών ενδείξεων, η αποδοχή των οποίων οδηγεί στην 
ελεύθερη χρήση τους. Μάλιστα, η απόρριψη τέτοιων ενστάσεων από την αρμόδια 
εθνική αρχή της Σιγκαπούρης δεν παράγει δεδικασμένο, με αποτέλεσμα η γεωγραφική 
ένδειξη του ίδιου προϊόντος να μπορεί να αμφισβητηθεί στο μέλλον από άλλο μέρος. 
Προσφάτως, ενδιαφερόμενες εταιρίες των ΗΠΑ έχουν υποβάλει σχετική ένσταση για τη 
φέτα, γεγονός που αναγκάζει την ελληνική ένωση γαλακτοκομικών βιομηχανιών να 
προβεί στην υποβολή αντένστασης, για να προστατέψει τα συμφέροντα των παραγωγών 
του ελληνικού τυριού. 
Ερωτάται η Επιτροπή: 
Πώς κρίνει τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΕ-Σιγκαπούρης, οι οποίες δεν διασφαλίζουν 
απόλυτα την προστασία προϊόντων της ΕΕ με γεωγραφική ένδειξη, εναποθέτοντας στην 
εθνική νομοθεσία της Σιγκαπούρης την κρίση περί ύπαρξης και διασφάλισης 
γεωγραφικών ενδείξεων; 
Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλίσει την προστασία της 
γεωγραφικής ένδειξης της φέτας στη Σιγκαπούρη, να συνδράμει τους Έλληνες 
παραγωγούς στην προσπάθεια διατήρησης της προστασίας της και να προασπίσει τα 
συμφέροντά τους μελλοντικά; 
 
28/01/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Προστασία της γεωγραφικής ένδειξης της φέτας στην Κίνα 
Ερώτηση: Τον περασμένο Νοέμβριο, η ΕΕ και η Κίνα ολοκλήρωσαν τις 
διαπραγματεύσεις για την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας μεταξύ τους, η οποία θα 
αναγνωρίζει 100 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ στην κινεζική αγορά και 100 
γεωγραφικές ενδείξεις κινεζικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. 
Ταυτόχρονα, με την πρόσφατη οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ Κίνας και 
ΗΠΑ, η πρώτη δεσμεύεται να παρέχει τη δυνατότητα στους εμπορικούς της εταίρους, 
όπως οι ΗΠΑ, να προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς γεωγραφικές ενδείξεις που 
απαριθμούνται σε συμφωνίες της με άλλους εμπορικούς της εταίρους, όπως η ΕΕ. 
Με βάση τα παραπάνω, διαφαίνεται ξεκάθαρα ο κίνδυνος, πριν καν ακόμη η σχετική 
συμφωνία ΕΕ-Κίνας τεθεί σε ισχύ, να αρθεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
της ΕΕ -μεταξύ των οποίων και αυτή της φέτας- στην κινεζική αγορά. 
Ερωτάται η Επιτροπή: 
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Ποια η σημασία αυτών των εξελίξεων για τα προϊόντα που προστατεύονται με 
γεωγραφική ένδειξη, όπως η φέτα, βάσει της συμφωνίας Κίνας-ΕΕ, και τι επιπτώσεις 
έχουν στις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με την Κίνα; 
Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων προϊόντων της ΕΕ, όπως αυτή συμφωνήθηκε μεταξύ ΕΕ και 
Κίνας; 
 
17/02/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Έλλειψη πρόσβασης στα δεδομένα καταχώρησης του διαδικτυακού χώρου 
WHOIS 
Ερώτηση: Η καταχώριση ονομάτων χώρου στην ICANN (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers), η οποία προηγουμένως ήταν δημόσια διαθέσιμη μέσω 
του συστήματος WHOIS, βοηθούσε στον εντοπισμό, στην επαφή και στην κίνηση 
νομικών διαδικασιών εναντίον όσων είχαν καταχωρίσει χώρους διαδικτύου στους 
οποίους ελάμβαναν χώρα παράνομες και δόλιες δραστηριότητες. Τον Μάιο του 2018, η 
ICANN υιοθέτησε μια προσωρινή πολιτική για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, με αποτέλεσμα η βάση 
δεδομένων WHOIS να μην είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό. Η πολιτική απαιτεί η 
πρόσβαση να παρέχεται σε οντότητες που έχουν θεμιτό σκοπό για την πρόσβαση αυτή. 
Ωστόσο, περίπου το 75% των αιτημάτων πρόσβασης παραμένουν χωρίς απάντηση, ενώ 
σχεδόν όλα τα αιτήματα που λαμβάνουν απάντηση απορρίπτονται. 
Στην έκθεσή της για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες (SWD (2019) 452 final/2), η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας απαιτεί αποτελεσματική πρόσβαση σε δεδομένα 
για τις καταχωρίσεις χώρων μέσω του πρωτοκόλλου WHOIS. Η έκθεση αναφέρει ότι 
«η συνεχιζόμενη επανεξέταση του πρωτοκόλλου της WHOIS από την ICANN πρέπει να 
ολοκληρωθεί ταχέως και να υλοποιηθεί». 
1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει κάτι 
τέτοιο; 
2. Υποστηρίζει τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού μοντέλου; 
3. Σχεδιάζει να προσφέρει πρόσθετες διευκρινίσεις για να εξαλειφθούν παρερμηνείες 
που έχουν αδικαιολόγητα εμποδίσει την πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τις 
καταχωρίσεις χώρων στο διαδίκτυο, και θα επιβεβαιώσει την ανάγκη πρόσβασης στη 
WHOIS ως απαραίτητη για το δημόσιο συμφέρον; 
 
28/02/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Ενεργοποίηση έκτακτων ενισχύσεων για πληγείσες περιοχές και επιχειρήσεις 
από τον κορωνοϊό στην Ευρώπη 
Ερώτηση: Κάθε μέρα αυξάνονται τα κρούσματα κορωνοϊού στην Ευρώπη, με 
αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να λαμβάνουν διάφορα μέτρα πρόληψης και περιορισμού 
της διάδοσης της νόσου. 
Οι επιπτώσεις, όμως, από τη λήψη κάποιων προληπτικών μέτρων, όπως είναι η 
ματαίωση του καρναβαλιού της Βενετίας και του καρναβαλιού της Πάτρας, είναι 
καταστροφικές για κάποιες περιοχές και για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, 
όπως είναι η εστίαση, η αναψυχή, ο ξενοδοχειακός κλάδος, καθώς οι σχετικές 
εκδηλώσεις αποτελούν ζωτικής σημασίας οικονομική δραστηριότητα για τις περιοχές 
που τις φιλοξενούν. 
Οι ζημιές αυτές είναι εξίσου απρόβλεπτες και καταστροφικές όσο και οι ζημιές από 
 φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές.    
Ερωτάται η Επιτροπή: 



Σελίδα | 50 
 

1. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε  να  ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για 
φυσικές καταστροφές; 
2. Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για την αποζημίωση των επιχειρήσεων των πληγεισών 
περιοχών, συμβατά με τον κανονισμό 651/2014 για την εσωτερική αγορά, κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της Λισσαβόνας; 
 
10/03/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην περιουσία Αλβανών πολιτών 
συμπεριλαμβανομένων μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας 
Ερώτηση: Στην από 2.3.2020 έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πορεία 
ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται ότι οι Αλβανικές Αρχές, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 14.10.2019 Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, 
βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης του νόμου για την «Ολοκλήρωση των 
Διαδικασιών Μεταβατικής Ιδιοκτησίας». Με την παραπάνω αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναμένει να προστατευτεί αποτελεσματικά το δικαίωμα των Αλβανών 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, σε 
ιδιοκτησία και περιουσία και η Αλβανία να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις 
Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. 
Σύμφωνα με την από 9.3.2020 ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών 
σχετικά με την υιοθέτηση νόμου από το Αλβανικό Κοινοβούλιο για το παραπάνω 
περιουσιακό ζήτημα, οι Αλβανικές Αρχές εφάρμοσαν αποσπασματικά την Γνωμοδότηση 
της Επιτροπής της Βενετίας και επέλεξαν να δώσουν μια «λύση» χωρίς να λάβουν υπ´ 
όψιν τους βασικές αξίες και θεμελιώδη δικαιώματα. 
Ερωτάται η Επιτροπή: 
1. Δεδομένων των παραπάνω ενεργειών των Αλβανικών Αρχών, ποια είναι η θέση της 
ενόψει της λήψης αποφάσεων για την κατάρτιση του διαπραγματευτικού πλαισίου και 
τη σύγκληση της πρώτης διακυβερνητικής συνόδου για το άνοιγμα ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την Αλβανία; 
2. Συνάδει η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία των Αλβανικών Αρχών με τις 
Ευρωπαϊκές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα; 
 
11/03/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: COVID-19, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη 
Ερώτηση: Στις 9 Μαρτίου 2020, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι «τώρα που ο ιός έχει εξαπλωθεί σε τόσο πολλές χώρες, ο 
κίνδυνος πανδημίας έχει γίνει πολύ πραγματικός». 
Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του ΠΟΥ για συνέχιση του μερισμού δεδομένων 
έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η απειλή του COVID-19, η Κίνα δεν έχει παρουσιάσει 
δεδομένα σχετικά με την προσβολή εργαζομένων της περίθαλψης από κορονοϊό. 
Στο μεταξύ, έχουν δημιουργηθεί με επιτυχία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν παγκόσμια δεδομένα για να υπολογίσουν τις ιδιότητες 
του ιού, στην προσπάθεια να αναπτυχθεί θεραπεία. 
Με βάση τα παραπάνω: 
1. Ποιες συζητήσεις έχει η ΕΕ με κράτη μέλη και με τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, σχετικά 
με υπερβολικά αυστηρούς κανονισμούς για την ασφάλεια των δεδομένων, οι οποίοι 
υπονομεύουν την παροχή καίριων πληροφοριών σε εμπειρογνώμονες της υγείας; 
2. Πώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η ΕΕ τις δικές της δυνατότητες τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως είναι τα βασιζόμενα σε ΤΝ συστήματα ανίχνευσης, προκειμένου να 
βρει λύσεις για την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης του COVID-19 ή για την 
πρόληψη μελλοντικών επιδημιών; 
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3. Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ τις ψευδείς πληροφορίες και την παραπληροφόρηση σχετικά 
με τον COVID-19, που απλώς τροφοδοτούν τον παγκόσμιο πανικό; 
 
19/03/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικτυακών υποδομών στην Ευρώπη και την 
οικονομική διευκόλυνση των πολιτών σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου 
Ερώτηση: Η χρήση του διαδικτύου έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη δεδομένου 
ότι οι κυβερνήσεις υποβάλλουν τους πολίτες σε εγχώριους περιορισμούς εξαιτίας της 
πανδημίας του COVID-19. 
Σύμφωνα με την Akamai, μια εταιρεία που παρακολουθεί την παγκόσμια διαδικτυακή 
κινητικότητα («internet traffic»), έχει παρατηρηθεί αύξηση της τάξεως άνω του 50% 
στην παγκόσμια χρήση του διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, κυβερνητικοί 
φορείς των κρατών-μελών, όπως για παράδειγμα το Ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και η υπαγόμενη σ’ αυτό Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων, έχουν προβεί στην έκδοση συστάσεων προς τους πολίτες για ορθή 
χρήση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την τηλεργασία και να 
παραμείνουν λειτουργικά. Έχοντας μπροστά μας εβδομάδες αν όχι μήνες κατά τους 
οποίους οι πολίτες θα εργάζονται από το σπίτι, οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και τα 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα δοκιμαστούν έντονα. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, 
1. Τι μέτρα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές 
υποδομές τηλεπικοινωνιών παραμένουν πλήρως λειτουργικές και μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες σε επίπεδο δημοσίου τομέα, επιχειρήσεων και πολιτών τις 
επόμενες εβδομάδες; 
2. Τι είδους δράσεις θα ληφθούν για τον συντονισμό των κρατών-μελών, καθώς και για 
την ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών (σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο), 
σχετικά με τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών; 
 
19/03/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Status of discussions on aicraft subsidies in the light of an EU-USA trade 
agreement 
 Ερώτηση: In October 2019, the World Trade Organisation (WTO) authorised the 
USA to impose tariffs on a number of EU strategic agricultural products as a result of 
its ruling on the Airbus-Boeing dispute. 
Pursuant to a WTO compliance panel finding that the EU and Airbus did not take 
steps towards complying with WTO obligations, in February 2020 the USA decided to 
increase tariffs on aircraft imports from the EU and to rotate current tariffs on 
different non-aircraft EU products. 
Meanwhile, in Davos in January 2020, President Von der Leyen and President Trump 
revealed that an EU-US trade agreement may be within reach in 2020. 
Simultaneously, Trade Commissioner Hogan stepped up his dialogue with the USA, 
and travelled multiple times to Washington DC in order to reset the transatlantic 
trade relationship. 
Can the Commission provide an update on the status of its discussions with the 
United States Trade Representative on the aircraft subsidies dispute, given that a 
WTO determination on the level of authorised EU tariffs in the DS353 case (EU case 
against the USA) is expected early to mid-2020? 
 
01/04/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
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Θέμα: Για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλουμίνιου ώστε να 
ξεπεραστεί η προκαλούμενη από τον COVID19 κρίση. 
Ερώτηση: Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμίνιου παίζει σημαίνοντα ρόλο στην 
παραγωγή και προμήθεια ημικατεργασμένων προϊόντων, όπως είναι οι αναπνευστικές 
μηχανές, διάφορα ιατρικά εργαλεία και εξοπλισμός, καθώς και τα φύλλα αλουμινίου για 
τη συσκευασία τροφίμων, ποτών, ζωοτροφών, φαρμακευτικών και ιατρικών 
προϊόντων. Τα παραπάνω προϊόντα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά στην παρούσα κρίση. 
Επιπλέον, η συλλογή και η διαλογή αποβλήτων για ανακύκλωση αντιμετωπίζουν 
σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας των περιορισμών στις μεταφορές και στην έλλειψη 
εργαζομένων, που, εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε λιγότερη ανακύκλωση και συνεπώς περισσότερη καύση αποβλήτων και υγειονομική 
ταφή απορριμμάτων. Πολλές από τις μονάδες αυτές είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
ο τομέας επηρεάζεται σοβαρά, ιδίως στην Ιταλία και στην Ισπανία. Στις χώρες αυτές, η 
παραγωγή αλουμινίου αναστέλλεται μετά από απόφαση των εθνικών αρχών. 
Το αλουμίνιο είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο μη σιδηρούχο μέταλλο παγκοσμίως και 
το δεύτερο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέταλλο μετά το σίδηρο τόσο στην ΕΕ όσο 
και παγκοσμίως. Η αλυσίδα αξίας στην Ευρώπη αριθμεί 600 μονάδες που καλύπτουν το 
80% όλων των δραστηριοτήτων εξόρυξης, ημιεπεξεργασίας και ανακύκλωσης στην 
ευρύτερη Ευρώπη και 1 εκατομμύριο άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Σήμερα, 
ολόκληρη η παραγωγή αλουμινίου στην Ευρώπη (αλουμίνια, πρωτογενής, 
ημιεπεξεργασία και ανακύκλωση) βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ το υλικό είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των ανθρακούχων 
εκπομπών. Η ΕΕ πρέπει τώρα να αναλάβει δράση για να προστατεύσει την ευρωπαϊκή 
ανθεκτικότητα στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας που είναι ζωτικής σημασίας για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και τη μακροπρόθεσμη πράσινη μετάβαση της οικονομίας 
μας. Διαφορετικά, ολόκληρη η παραγωγή θα προέρχεται και θα εξαρτηθεί από την 
Κίνα. 
1. Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, σκοπεύει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τη 
διαχείριση των συνόρων προκειμένου να θεωρηθούν τα προϊόντα αλουμινίου ως 
βασική δραστηριότητα; 
2. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει κατά προτεραιότητα τις συμμαχίες 
στον τομέα των πρώτων υλών και των βιομηχανιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
ώστε να ληφθεί υπόψη ο βασικός ρόλος του αλουμινίου για την ευρωπαϊκή κυριαρχία 
στα στρατηγικής σημασίας υλικά προσφοράς; 
3. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ για να αναγνωρίσει τον τομέα του αλουμινίου ως στρατηγική 
αλυσίδα προσφοράς και αξίας για την Ευρώπη;» 
 
16/04/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα : Διασφάλιση της εφοδιαστικής και διατροφικής αλυσίδας στην ΕΕ εν μέσω της 
πανδημίας του κορονοϊού  
Ερώτηση: Στις αρχές Απριλίου 2020, η Ρουμανία, μέσω διατάγματος, απαγόρευσε τις 
εξαγωγές σιτηρών, αλεύρων, ζάχαρης και άλλων αγροτικών προϊόντων διατροφής κατά 
τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η χώρα εξαιτίας 
της πανδημίας του COVID-19. 
Στις 13 Απριλίου 2020, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας 
έστειλε επιστολή στους αρμόδιους Ευρωπαίους Επιτρόπους, μεταξύ των οποίων και ο 
Επίτροπος Εμπορίου κ. Phil Hogan, όπου σημειώνει, ότι η παραπάνω απόφαση της 
Ρουμανίας, πρώτον, παραβιάζει τις βασικές αρχές και τους κανονισμούς τόσο της 
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Κοινής Αγοράς όσο και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και, δεύτερον, η εφαρμογή της 
θα δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές στο εμπόριο και την ομαλή λειτουργία της 
εφοδιαστικής και διατροφικής αλυσίδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ερωτάται η Επιτροπή: 
1. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής αναφορικά με την απόφαση της Ρουμανίας να 
απαγορεύσει τις εξαγωγές σιτηρών, αλεύρων, ζάχαρης και άλλων αγροτικών προϊόντων 
διατροφής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19; 
2. Με τη συγκεκριμένη απόφαση παραβιάζονται διατάξεις της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
 
28/04/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Effect of COVID-19 on the EU’s humanitarian and development policy, 
international competition, vulnerable communities and outlooks 
Ερώτηση: Managing the spread of COVID-19 in developing countries is extremely 
challenging, particularly in Africa, where there is a lack of proper health 
infrastructure, trained health professionals and essential capacities. For the 
vulnerable population, such as the disabled, the elderly or women and children 
exposed to armed conflicts, the epidemic is an even greater danger. 
While the EU is responding within the framework of Team Europe, others are taking 
advantage of the crisis to increase their political and economic clout in developing 
countries, with the aggressive promotion of assistance with medical equipment, 
humanitarian aid and financial support. 
1. How do the actions taken by the Commission promote the geopolitical positioning 
of Europe in the context of dealing with COVID-19 and how is the Commission 
ensuring that, in accordance with humanitarian principles, vulnerable groups have 
the greatest possible access to the necessary information and healthcare in the 
pandemic? 
2. How is the Commission ensuring the visibility of the EU contribution to the global 
response for partner countries and European citizens? 
3. How is the pandemic influencing the content and the conclusion of the Post-
Cotonou Agreement, which will be the main framework for EU cooperation with 
developing countries? 
 
28/04/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Σπάνιες νόσοι και απασχολησιμότητα 
Ερώτηση:   Υπάρχουν συνολικά περίπου 7 000 σπάνιες νόσοι (ποσοστό 80 % των 
οποίων έχουν γενετική συνιστώσα), οι οποίες συνολικά πλήττουν περισσότερους 
ανθρώπους απ' ότι ο καρκίνος. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ανθρώπων με σπάνιες 
νόσους ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια παγκοσμίως. 
Στην ΕΕ, περίπου 30 εκατομμύρια πολίτες πάσχουν από σπάνιες νόσους. Συχνά, 
πρόκειται για χρόνιες παθήσεις που επιδεινώνονται βαθμιαία, με καταστροφικές 
επιπτώσεις για την ευημερία και την ποιότητα ζωής ενός ατόμου καθώς και την 
ικανότητά του να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες. Οι περισσότεροι άνθρωποι που 
ζουν με μια σπάνια νόσο παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας και αντιμετωπίζουν 
βαθιές ανισότητες όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη. Η 
Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τις 
σπάνιες νόσους μειώνοντας τις διαφορές και τις ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση 
των ασθενών σε διάγνωση, ενημέρωση καθώς και σε φροντίδα. 
Πώς εγγυάται η Επιτροπή την ίση και έγκαιρη πρόσβαση σε αποτελεσματικές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης για τους ανθρώπους που ζουν με σπάνιες νόσους 
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συμπεριλαμβανομένων της προηγμένης διαχείρισης και φροντίδας, σε όλους τους 
πληθυσμούς ασθενών που πλήττονται σε όλα τα κράτη μέλη; 
Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για να ενισχύσει τη συνεργασία με όλους τους 
κοινωνικούς φορείς και τους φορείς του τομέα της υγείας με σκοπό την επίτευξη 
βελτιωμένων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες νόσους σε 
όλα τα κράτη μέλη; 
Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία τα 
οποία έχουν προβλήματα κινητικότητας που έχουν προκληθεί από σπάνιες νόσους 
έχουν ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, κοινωνική προστασία και μέτρα 
ένταξης σε όλα τα κράτη μέλη; 
 
28/04/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα : Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στον τομέα της ναυτιλίας 
Ερώτηση: Στο πλαίσιο των συζητήσεων για την επανέναρξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων (lockdown) που είχαν 
επιβληθεί λόγω της κρίσης του COVID-19, είναι σημαντικό να ενταχθούν, μεταξύ 
άλλων, οι πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο της ναυτιλίας. Η ναυτιλία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και συντελεί 
καταλυτικά στην εμπορική δραστηριότητα της πλειονότητας των ευρωπαϊκών χωρών. 
Επιπλέον, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, η ναυτιλία είναι απόλυτα αναγκαία για την 
προσφορά βασικών αγαθών, ενέργειας και φαρμάκων τόσο στους πολίτες όσο και στις 
ζωτικές βιομηχανίες όλων των κρατών μελών. Οι επιπτώσεις της κρίσης που διέρχεται 
σήμερα ο κλάδος είναι εφάμιλλες με αυτές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 
εκτιμάται ότι η ύφεση στη ναυτιλία θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο. 
Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα που διαθέτει στον τομέα 
της ναυτιλίας, διασφαλίζοντας την επιβίωσή της κατά τη διάρκεια της κρίσης αλλά και 
ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της μέχρι να υπάρξει πλήρης 
επανεκκίνηση της οικονομίας. 
Δεδομένου ότι, για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του κλάδου, είναι απαραίτητη η 
διατήρηση ή και η πιθανή ενίσχυση της ρευστότητας, ερωτάται η Επιτροπή: 
1. Προτίθεται να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να διατηρηθεί η 
ρευστότητα του κλάδου; 
2. Πώς θα εξασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών κανόνων από τους αρμόδιους 
χρηματοπιστωτικούς φορείς; 
3. Σκοπεύει να συμπεριλάβει συντονισμένες ενέργειες για τον κλάδο της ναυτιλίας στη 
στρατηγική εξόδου από την κρίση; 
 
29/04/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα : Ενίσχυση των Ελλήνων και Ευρωπαίων οινοπαραγωγών 
Ερώτηση: Μεταξύ των κλάδων που πλήττονται δραματικά από την εξάπλωση του 
COVID-19 στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι τα οινοποιεία, καθώς η παύση των 
δραστηριοτήτων στους τομείς της εστίασης και του τουρισμού έχει περιορίσει 
κατακόρυφα τη ζήτηση, ενώ οι εξαγωγές έχουν πρακτικά μηδενιστεί. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τα οινοποιεία να αδυνατούν να διαθέσουν την παραγωγή τους και να 
συγκεντρώνονται αποθέματα κρασιού και άλλων αλκοολούχων ποτών. 
Το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφουγκραζόμενο τις 
ανάγκες του κλάδου των οινοπαραγωγών, κινήθηκε άμεσα και έχει στείλει στην 
Επιτροπή τις απόψεις του σχετικά με το θέμα. 
Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 219 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του μέτρου της «απόσταξης σε 



Σελίδα | 55 
 

περιπτώσεις κρίσης», καθώς και η λήψη έκτακτων μέτρων σε περίπτωση διατάραξης 
της αγοράς, ερωτάται η Επιτροπή: 
1. Προτίθεται να εντάξει το άρθρο 216 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με 
αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού 15%, στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των Ελλήνων οινοπαραγωγών; 
2. Κρίνει σκόπιμη την ενεργοποίηση του άρθρου 219 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 για τους Έλληνες παραγωγούς ώστε να ληφθούν επιπλέον έκτακτα μέτρα, 
δεδομένου ότι έχει διαταραχθεί η αγορά οίνου; 
 
05/05/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα : Αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας εις βάρος των καταναλωτών 
Ερώτηση: Σύμφωνα με καταγγελίες παραγωγών αγροτικών προϊόντων, μετά την 
εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας και 
αυξήσεις στις τιμές των γεωργικών προϊόντων που χρεώνονται στον τελικό 
καταναλωτή. Παρόλο που τα προϊόντα ξεκινούν από τον τόπο παραγωγής τους με τιμές 
κάτω του κόστους, καταλήγουν μέσω των μεσαζόντων στα ράφια σε πάρα πολύ υψηλές 
τιμές εις βάρος των καταναλωτών. 
Συγκεκριμένα οι παραγωγοί πατάτας στους Νομούς Μεσσηνίας και Αχαΐας 
καταγγέλλουν ότι, ενώ η πρώιμη πατάτα είτε μένει αζήτητη είτε πωλείται από τους 
παραγωγούς περίπου στα 0,25 λεπτά το κιλό, τελικά πωλείται στον καταναλωτή στα 
1,25 ευρώ το κιλό. 
Ερωτάται η Επιτροπή: 
1. Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να μην σημειώνονται μεγάλες και επιζήμιες για 
τον καταναλωτή αυξήσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων; 
2. Προτίθεται να δώσει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν άμεσα τα διάφορα φαινόμενα αισχροκέρδειας; 
 
07/05/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα : : Μέτρα στήριξης του τομέα κρέατος πουλερικών 
Ερώτηση: Ο τομέας του κρέατος πουλερικών αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω 
της πανδημίας. Εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας της παραγωγής για τρόφιμα, η τιμή 
του κρέατος πουλερικών στην ΕΕ έχει μειωθεί 20%-30%. Μεγάλες ποσότητες 
πουλερικών τέθηκαν σε καταψύκτες και τα σφαγεία ζήτησαν έναν σημαντικά μειωμένο 
αριθμό πουλερικών (πτώση 10%-30%). 
Η παραπάνω κατάσταση επηρεάζει φυσικά και τους αγρότες, που αρχίζουν να 
αδειάζουν τα πτηνοτροφεία τους, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά τα έσοδά 
τους. Η μείωση των πωλήσεων δημιουργεί τεράστια προβλήματα ρευστότητας, που 
επηρεάζουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής του κλάδου του κρέατος πουλερικών. 
Ενώ οι παραγωγοί της ΕΕ μειώνουν την παραγωγή τους, οι εισαγωγές πουλερικών από 
τρίτες χώρες συνεχίζονται, ασκώντας επιπλέον πίεση στην αγορά. 
Ερωτάται η Επιτροπή: 
1. Γιατί ο τομέας του κρέατος πουλερικών δεν έχει συμπεριληφθεί στη δέσμη μέτρων 
που ανακοινώθηκε στις 22 Απριλίου, ενώ συμπεριλήφθηκαν άλλοι τομείς κρέατος, 
όπως το βοδινό, το πρόβειο και το κατσικίσιο κρέας; 
2. Δεδομένου ότι οι παραγωγοί κρέατος πουλερικών της ΕΕ —υπό τις παρούσες 
συνθήκες— αναμένεται να προβούν σε μείωση της παραγωγής τους, πώς σκοπεύει η 
Επιτροπή να προσαρμόσει ανάλογα τις εισαγωγές από τρίτες χώρες; 
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12/05/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα:  Η ασφάλεια του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ακουγιού 
Ερώτηση: Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ και 
εννέα χρόνια μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα η ανθρωπότητα φοβάται το 
ενδεχόμενο ενός νέου πυρηνικού ατυχήματος. 
Ο πυρηνικός σταθμός του Ακουγιού στο Μπουγιουκετζελί (επαρχία Μερσίνης) θα είναι 
ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας. 
Το εν λόγω έργο είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο εντός της επιστημονικής κοινότητας και 
έχει προκαλέσει δημόσια ανησυχία, καθώς η περιοχή είναι σεισμογενής. 
Το Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Τουρκία, με διάφορα ψηφίσματά του  (1) , να 
διακόψει τα σχέδιά της για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού, να 
προσχωρήσει στη Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο (Σύμβαση του Έσπο) και να φροντίσει για τη συμμετοχή των 
κυβερνήσεων των γειτονικών της χωρών, όπως της Ελλάδας και της Κύπρου, ή έστω 
να διαβουλευθεί μαζί τους, κατά τον σχεδιασμό οποιωνδήποτε παρόμοιων εργασιών 
στο μέλλον. 
1. Σε ποιο βαθμό έχει συζητήσει η Επιτροπή τη θέση του Κοινοβουλίου επ’ αυτού με 
την Τουρκία; 
2. Με δεδομένο ότι η Τουρκία, ως υποψήφια για ένταξη χώρα, οφείλει να υιοθετήσει το 
ενωσιακό κεκτημένο, έχει δεσμευθεί να προσχωρήσει στην Κοινή Σύμβαση για την 
ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των 
ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και στη Σύμβαση του Έσπο; 
3. Ποια είναι τα πορίσματα των τεχνικών συνεδριάσεων που έχουν διεξαχθεί μέχρι 
στιγμής σχετικά με την ασφάλεια του έργου; Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, πότε 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επικείμενη τεχνική συνεδρίαση για το Ακουγιού; 
 
14/05/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα : The European Union–Turkey Customs Union and trade barriers 
Ερώτηση: On 11 May 2020, the Turkish Government announced it would impose 
additional tariffs of 30 % on products such as refrigerators, washing machines, 
dishwashers, air conditioners, cables, machine parts, zippers, and lighters. 
This recurrent practice of ‘additional duties’ imposed by Ankara has created an 
increasing number of trade barriers for EU companies, and constitutes breaches of 
EU-Turkey Customs Union rules. Turkey subjects products originating in third 
countries to additional duties when imported via the EU, even if they are already in 
free circulation. De facto all such imports need to have certificates of origin, even 
goods already in free circulation between the EU and Turkey with an A.TR movement 
certificate. This raises even more concerns for operators and manufacturers of higher 
value-added products in the EU.  
Against this background, what steps is the Commission taking to ensure that Turkey’s 
actions do not result in breaches of either the letter or the spirit of European Union–
Turkey Customs Union Agreements? 
 
18/5/2020 - Ερώτηση προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας για την χρηματοδότηση της ΕΕ σε 
πρόσωπα/οργανώσεις που σχετίζονται με ομάδες τις οποίες η ΕΕ θεωρεί 
τρομοκρατικές 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002906_EL.html#def1
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Στις 30 Απριλίου 2020, ο Sven Kühn von Burgsdorff, επικεφαλής του Γραφείου της ΕΕ 
στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε σε επιστολή του στο Παλαιστινιακό 
Δίκτυο ΜΚΟ  ότι «τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε από τις ομάδες 
ή οντότητες που αναφέρονται στον περιοριστικό κατάλογο της ΕΕ, πρόσκεινται σε αυτές 
ή τις υποστηρίζουν, δεν αποκλείονται από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ, εκτός αν το ακριβές όνομα και επώνυμό τους (που επιβεβαιώνει την 
ταυτότητά τους) αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τα φυσικά 
πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους περιοριστικούς καταλόγους της ΕΕ». 
Η δήλωση του von Burgsdorff αντιβαίνει στο άρθρο 1.5 α του Παραρτήματος ΙΙ των 
«Γενικών όρων που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
συμβάσεις επιχορήγησης για εξωτερικές δράσεις». 
Με βάση τα παραπάνω: 
Μπορεί η ΕΥΕΔ να επιβεβαιώσει ότι δεν παρέχεται χρηματοδότηση σε 
πρόσωπα/οργανώσεις που σχετίζονται με ομάδες τις οποίες η ΕΕ θεωρεί 
τρομοκρατικές; 
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ΕΥΕΔ αναφορικά με τη δήλωση του κ. von 
Burgsdorff; 
Εξετάζει η ΕΥΕΔ το ενδεχόμενο αναθεώρησης του συνόλου των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με τη χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα/οργανώσεις 
που σχετίζονται με ομάδες τις οποίες η ΕΕ θεωρεί τρομοκρατικές δεν είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδότηση από την ΕΕ; 
 
01/06/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα : Επιστροφή διαφημιστικών αμοιβών εταιρειών του τουριστικού κλάδου σε online 
πλατφόρμες για ταξιδιωτικές κρατήσεις που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 
Ερώτηση: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και έχουν 
προκαταβάλει σε on line πλατφόρμες μεγάλα ποσά για διαφημιστική προβολή εγείρουν 
αξιώσεις για επιστροφή χρημάτων εξαιτίας της πανδημίας. 
Για παράδειγμα με επιστολή της προς τον επικεφαλής της Google, κ. Philipp Schindler, 
η Γερμανική ένωση start-ups καλεί την Google να αναστείλει την εκτέλεση πληρωμών 
σε εκείνες τις εταιρείες που έχουν λάβει κρατική οικονομική ενίσχυση καθώς και 
ευελιξία στις πληρωμές και στις χρεώσεις. Επίσης σημειώνει ότι αν δεν υπάρξει 
ευελιξία από την Google, πολλές εταιρείες θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν 
κρατικά δάνεια για να πληρώσουν τα χρέη τους και ως εκ τούτου η κρατική 
χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους θα μεταφερθεί στα ταμεία της Google. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαφορετική πολιτική σε σχέση με την Google ακολουθούν 
άλλες on line πλατφόρμες, οι οποίες έχουν ήδη συμφωνήσει με τους πελάτες τους την 
αναβολή των πληρωμών ή ακόμα και την κατάργησή τους. 
Ερωτάται η Επιτροπή: Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τα 
αιτήματα των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα για επιστροφή καταβληθείσας 
διαφημιστικής αμοιβής που αφορά σε ταξιδιωτικές κρατήσεις που ματαιώθηκαν λόγω 
COVID-19; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτικά) 
 
Άρθρο στο euractiv.com: “Open strategic autonomy: A vision for 
Europe’s raw materials future ” (04/06/2020) 
Europe’s “green recovery” will be based on industrial leadership in the 
production of computers, batteries, electric vehicles, and wind turbines. 
European Commission President Ursula von der Leyen has unveiled a bold and 
ambitious €750 billion recovery instrument to help the EU recover from the COVID-
19 pandemic and strengthen its resilience. 
Open strategic autonomy must be at the heart of the EU’s response to the crisis. 
Ensuring the “Next Generation EU” has strategic autonomy for its key raw materials 
would mean that we continue the founding principles of Europe, set out by Robert 
Schuman 70 years ago. 
The Schuman Declaration of 1950 brought Europeans together around the need to 
manage critical resources like steel and coal, then the two locomotives of the 
economy. Today the COVID-19 pandemic has forced us to stop and re-evaluate 
interconnections in the global economy. The lesson is that Europe’s strategic 
autonomy for raw materials must again be brought to the forefront. 
COVID-19’s disruption of worldwide supply chains has revealed the European 
Union’s problematic dependence on third countries for its active pharmaceutical 
ingredients and medical supplies. Looking ahead, we should be equally worried that 
the raw materials necessary to the Green Deal and the digital transition are today 
mostly sourced from other regions. Coal is no longer part of Europe’s economic 
future, but steel and other key metals are more critical than ever. 
Europe’s “green recovery” will be based on industrial leadership in the production of 
computers, batteries, electric vehicles, and wind turbines. But we are increasingly 
reliant on China and other regions for supplying the metals and minerals required by 
those technologies in higher volumes – from critical raw materials (cobalt, lithium, 
rare earths) to those where Europe has a sustainable industrial base (aluminium, 
copper, nickel). 
All these materials and their supply chains have long been considered as strategic by 
Beijing, and are encompassed in far-reaching industrial strategies. This has meant 
massive subsidies for sectors like steel and aluminium, and restrictions on exports of 
rare-earths and other critical elements, which are then diverted to domestic industries. 
Europe waking up to raw materials ‘criticality’ 
Access to critical raw materials used in digital and clean technologies was labelled as 
“a strategic security question” in a European Green Deal unveiled today (11 
December). A new industrial policy is expected to complete the picture next year. 
One shocking statistic: Five Chinese firms received over 85% of the subsidies dealt 
out to global aluminium companies from 2013-2017, amounting to $70bn according 
to the OECD. 
All of this is done at the expense of the European Union, where one third of primary 
aluminium smelters have closed in the last decade. 
It is baffling that we are only just waking up to our reliance on what the European 
Commission calls “a systemic rival” – and a far cry from the Schuman Declaration’s 
vision of our continent united around its “common foundations for economic 
development”. 

https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/europe-waking-up-to-raw-materials-criticality/
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It is an opportune moment for the European Commission to pursue its geopolitical 
objective and defend its industrial leadership. As President von der Leyen has stated, 
Europe should aim for an open strategic autonomy that balances our need for supply 
resilience while always championing multilateral, free and value-based trade. 
We need policies that safeguard and grow our industries against Chinese unfair 
competition and President Trump’s out-of-control tariff diplomacy. Strategic sectors 
must not only survive the COVID-19 crisis but attract the investment they need for 
thriving in the years to come. 
There is huge unexploited potential for Europe to domestically and sustainably 
produce and recycle more of the raw materials needed for its energy transition. This 
potential is waiting to be harnessed. 
Global supply chains will remain central. We must ensure our businesses reap the 
benefits of economic growth in Asia and other regions, while diversifying in a way 
that does not make them uncompetitive. Ambitious EU trade policies should pursue 
an improved level playing field, facilitate diversification of supplies, and reinforce our 
defences against unfair trade practices. 
Reengineering our supply chains in this way will likely be a long and complex 
process and will need significant support. But it is a challenge the European Union 
simply can’t afford to ignore. 
Strategic industries have been at the heart of the European project for the last 70 
years. Robert Schuman had originally envisioned a Europe “built through concrete 
achievements which first create a de facto solidarity”. The COVID-19 pandemic is an 
opportunity to realise Schuman’s vision to unite European nations this time around 
the goal of open strategic autonomy. That will enable us to reposition our Union as a 
true geopolitical actor. 
 
Άρθρο στο iEidiseis: “Αν η ΕΕ δεν κάνει τώρα αυτό που χρειάζεται, 
θα αντικρίσει την «αρχή του τέλους» της ” (24/04/2020) 
Η πανδημία COVID-19 δεν κάνει διακρίσεις, δεν γνωρίζει σύνορα και εθνικότητες. Ο 
εχθρός είναι κοινός και οι πολίτες απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει 
άμεσα, συντονισμένα και αποφασιστικά για να αντιμετωπιστεί η πανδημία και οι 
καταστροφικές συνέπειές της στην οικονομία. 
Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ στην πρόσφατη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στηρίξαμε με την ψήφο μας το κοινό ψήφισμα των ομάδων του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλιστών, Renew και Πρασίνων για ένα νέο 
πρόγραμμα μαμούθ, τύπου «σχεδίου Marshall». 
Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανήκουν στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς 
(GUE), επέλεξαν για μια ακόμη φορά την «πολιτική απομόνωση». 
Η απόφαση του Eurogroup για το πακέτο ύψους540 δις ευρώ για τη στήριξη των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων είναι αναμφίβολα ένα βήμα στη σωστή 
κατεύθυνση. Όμως δεν αρκεί. Ο επικεφαλής του ESM, κ. Regling, διατύπωσε χθες 
την εκτίμηση ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί τουλάχιστον μισό τρισεκατομμύριο ευρώ 
επιπλέον. 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Von der Leyen, καθώς και ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Charles Michel παρομοιάζουν την κρίση της 
πανδημίας με άλλες κρίσεις, που κατά καιρούς έχει αντιμετωπίσει και ξεπεράσει η 
Ευρώπη. Αρνούνται να δουν την σκληρή πραγματικότητα. 
Σε αντίθεση με το 2008, αυτή τη φορά δεν υπάρχει «ηθικό αντεπιχείρημα» για την 
αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η πανδημία με όρους «αμοιβαιοποίησης» του 
οικονομικού πακέτου ανάκαμψης. Θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις 
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ευθύνες τους. Με όρους αλληλεγγύης και δικαιοσύνης να μοιραστούμε τα βάρη, όχι 
του παρελθόντος, αλλά της ανάκαμψης. 
Η ΕΕ βρίσκεται σε ένα υπαρξιακό μεταίχμιο. Για να νικηθεί ο κοινός εχθρός, η 
Ευρώπη θα πρέπει να κάνει από κοινού «ότι χρειάζεται». Και θα πρέπει να το κάνει 
τώρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα αντικρίσει την «αρχή του τέλους» της. 
 
Συνέντευξη στο maxitisartas.gr και την Ειρήνη Κατσούλα: «Η 
Ελλάδα είναι ένα βήμα μπροστά από πολλές άλλες χώρες στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας!» (08/04/2020) 
Ε.Κ.: Ποιες θεωρείτε ότι είναι την παρούσα στιγμή οι σημαντικότερες μάχες που 
δίνετε για τη χώρα μας ως ευρωβουλευτής; 
Α.Μ.Α.: «Οι μάχες για την Ελλάδα μας στην Ευρώπη είναι πολλές. Τουρκική 
προκλητικότητα, Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό, αναπτυξιακή 
οικονομική πολιτική. Όμως τώρα προέχει ο πόλεμος κατά του αόρατου, κοινού μας 
εχθρού, της πανδημίας COVID-19. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει ανοιχτό 
και σε πλήρη λειτουργία. Επιτροπές και ολομέλεια γίνονται κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Συνεδριάζουμε διαδικτυακά και ψηφίζουμε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Φυσικά, το κύριο θέμα είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εγκρίναμε τα πρώτα μέτρα που θα βοηθήσουν εργαζόμενους και επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του κοροναϊού. Παράλληλα είμαι σε διαρκή 
επικοινωνία με τους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της χώρας μας και ως 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ αναδεικνύω τόσο μέσω 
ερωτήσεων όσο και μέσω παρεμβάσεων μου στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια 
θέματα που άπτονται της διεθνούς εμπορίου αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υποδομών του διαδικτύου». 
Ε.Κ.: Ποια μέτρα και πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ε.Ε. για την 
αντιμετώπιση του Κοροναϊού; 
Α.Μ.Α.: «Ο Κοροναϊός δεν ξεχωρίζει σύνορα, εθνικότητες, πολιτικές ιδεολογίες και 
κόμματα. Είναι μια ενιαία απειλή και θέλει ενιαία αντιμετώπιση σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η Ευρώπη έχει ήδη πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες σε πολλούς τομείς 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας. Με την Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού, θα διατεθούν 37 δισ. ευρώ από τα 
κονδύλια του Ταμείου Συνοχής, στα κράτη μέλη για τα συστήματα υγείας, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους ευάλωτους τομείς των 
οικονομιών. Επίσης, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της 
ΕΕ, έτσι ώστε να συμπεριλάβει πλέον και κρίσεις στον τομέα της υγείας πέρα από τις 
φυσικές καταστροφές. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δημιουργούνται στα σύνορα οι «πράσινες λωρίδες» για 
προϊόντα και εργαζόμενους, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη διέλευση συνόρων και να 
διευκολύνονται οι μεταφορές και το εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα 
λαμβάνει και τα αναγκαία μέτρα για την υγειονομική κάλυψη των πολιτών της. 
Δημιουργείται το πρώτο ευρωπαϊκό απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού, όπως 
αναπνευστήρες, μάσκες και εργαστηριακά εφόδια και επενδύει σε κοινή χρήση 
δεδομένων για την πανδημία καθώς και σε έρευνα σχετικά με τη διάγνωση, θεραπεία 
και την εξεύρεση εμβολίου. Νέες πρωτοβουλίες αναμένονται την ερχόμενη 
εβδομάδα». 
Ε.Κ.: Πώς κρίνετε τα κυβερνητικά μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της 
υγείας των πολιτών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες; 
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Α.Μ.Α.: «Χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και την αποφασιστικότητα του 
Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα είναι ένα βήμα μπροστά από 
πολλές άλλες χώρες στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο Πρωθυπουργός πρόταξε 
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας. Η Ελλάδα έλαβε μέτρα 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κοροναϊού, κλείνοντας σχολεία και 
επιχειρήσεις και περιορίζοντας τις μετακινήσεις των πολιτών, πολύ πιο γρήγορα σε 
σχέση με άλλες χώρες. Σε μεγάλο βαθμό, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες 
συμμορφώθηκαν με τα μέτρα αυτά και έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε 
αποφύγει τις δραματικές καταστάσεις που βλέπουμε στην Ιταλία και στην Ισπανία. 
Εξαγοράζουμε χρόνο ούτως ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα το δημόσιο σύστημα 
υγείας με προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας και 
προμήθεια υγειονομικού υλικού μέχρι η επιστήμη να βρει λύσεις. Εμείς 
συνεισφέρουμε στην μάχη με το να «μένουμε σπίτι» για να πιάσουν τόπο οι θυσίες 
που κάνουμε όλοι μας». 
Ε.Κ.: Εκτιμάτε ότι η ζημιά στην οικονομία θα είναι μεγάλη; Θεωρείτε ότι τα μέτρα 
στήριξης της Ελληνικής οικονομίας είναι επαρκή; 
Α.Μ.Α.: «Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων στήριξης της 
Ελληνικής οικονομίας το οποίο στο σύνολό του αγγίζει το 3,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 
υπερβαίνει τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 2,3%. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει 
αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που 
διακόπτουν τη δραστηριότητάς τους ή πλήττονται λόγω Κοροναϊού, στήριξη 
εργαζομένων και ανέργων, αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους 
προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και την παροχή ρευστότητας σε 
επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά 
τους. Παράλληλα, η Κυβέρνηση αξιοποιεί το δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει 
από την προσωρινή αναστολή των περιορισμών του Συμφώνου Σταθερότητας και την 
ευελιξία για την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων και τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας. Το δύσκολο σε αυτή τη 
συγκυρία είναι ότι δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της πανδημίας. Η Κυβέρνηση 
Μητσοτάκη με σχέδιο και αποτελεσματικότητα θα αντιμετωπίσει βήμα-βήμα τη 
ζημιά του Κοροναϊού στην Ελληνική οικονομία και δε θα αφήσει κανέναν 
αβοήθητο». 
Ε.Κ.: Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κοροναϊού 
στις δομές προσφύγων-μεταναστών; 
Α.Μ.Α.: «Υπάρχει κυβερνητική πρόβλεψη για την προστασία της υγείας προσφύγων-
μεταναστών που φιλοξενεί η χώρας μας σε δομές της στην επικράτεια, αλλά και για 
την προστασία του πληθυσμού κοντά σε αυτές. Ειδικά προληπτικά και αναγκαία 
μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί όπως έχει ληφθεί και σχετική υγειονομική μέριμνα και 
περιορισμός μετακινήσεων. Όπως τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, 
κ. Νότης Μηταράκης, οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν καταρτίσει σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης, πολύ πριν ανακοινωθούν τα πρώτα κρούσματα σε δομές 
φιλοξενίας. Αν προκύψει κρούσμα, υπάρχει σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για να 
δημιουργηθεί άμεσα χώρος καραντίνας για τα πρόσωπα τα οποία είναι θετικά και για 
αυτούς που είναι στον περίγυρό τους. Η χώρα διεκδικεί και θα λάβει και νέα 
κονδύλια από την ΕΕ, ειδικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας στις δομές αυτές». 
Ε.Κ.: Μήπως η φύλαξη των συνόρων μας έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα μετά τη 
ραγδαία εξάπλωση του Κοροναϊού και την προσπάθεια να εμποδίσουμε τη διασπορά 
του; Τί γίνεται στον Έβρο; 
Α.Μ.Α.: «Ο εκβιασμός της Τουρκίας με την ξεδιάντροπη εργαλειοποίηση 
προσφύγων-μεταναστών, την οποία είδαμε και πρόσφατα στον Έβρο 
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αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από την Ελλάδα με την υποστήριξη της Ευρώπης. Ο 
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, φρόντισε άμεσα να δουν με τα ίδια τους τα 
μάτια οι κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες της Ευρώπης, ότι η Ελλάδα αντιμετώπιζε 
μια «ασύμμετρη απειλή». Εξασφάλισε την δημόσια παραδοχή ότι τα σύνορα της 
Ελλάδας είναι τα σύνορα της Ευρώπης και την έμπρακτη υποστήριξη της Ευρώπης 
για την φύλαξη και προστασία τους. Δείχνοντας ψυχραιμία και πυγμή, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης «ξύπνησε» τους Ευρωπαίους εταίρους μας οι οποίοι διεμήνυσαν 
ξεκάθαρα στον Πρόεδρο Ερντογάν ότι ο εκβιασμός του δε θα περάσει. Παρά τη 
μεγάλη επιτυχία μας και την υποχώρηση των Τούρκων από τα σύνορα στον Έβρο, 
δεν εφησυχάζουμε. Επαγρυπνούμε προστατεύοντας τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά 
μας μέρα-νύχτα». 
 
Συνέντευξη στη «Μακεδονία της Κυριακής» και στον Νίκο 
Οικονόμου: “Η Ελλάδα χρειάζεται πρόσθετες ευρωπαϊκές 
χρηματοδοτήσεις” (23/02/2020) 
Ν.Ο.: Κυρία Ασημακοπούλου, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
συμπλήρωσε ήδη εφτά μήνες διακυβέρνησης. Πώς θα τη βαθμολογούσατε; Πού 
πήγε καλά; Πού βλέπετε να υπάρχουν ελλείμματα; 
Α.Μ.Α.: Οι επτά μήνες διακυβέρνησης από τη ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη περιλαμβάνουν 32 νομοσχέδια, με επίκεντρο τον πολίτη, την υγεία, την 
κοινωνία, την ασφάλεια. Μεταξύ αυτών είναι ο νέος φορολογικός νόμος με 
ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά της τάξης του 1,2 δισ., η μείωση του 
ΕΝΦΙΑ, η βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων, η αποκατάσταση του 
πραγματικού ασύλου στα πανεπιστήμια και η πλήρης άρση των capital controls. 
Λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη της χώρας και της οικονομίας 
της, και δρομολογήθηκαν δράσεις σε τομείς όπως η ενέργεια και το περιβάλλον, που 
επιφέρουν δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η εικόνα είναι ανάλογη και στις 
διεθνείς αγορές, με χαρακτηριστικό το ελληνικό πενταετές ομόλογο, που η απόδοσή 
του πρόσφατα κατέγραψε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η Ελλάδα ξεκίνησε να 
συμβαδίζει με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις αλλά και να 
συμπλέει με την «Πράσινη Συμφωνία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, το καλό 
ανταγωνίζεται πάντα με το καλύτερο. Η απαρέγκλιτη εφαρμογή ενός 
αποτελεσματικού κυβερνητικού προγράμματος αξιολογείται θετικά από τους πιο 
αυστηρούς κριτές του, που είναι οι πολίτες και αυτοί θα βάλουν την τελική 
βαθμολογία στις επιδόσεις της κυβέρνησης, στις επόμενες εκλογές. 
Ν.Ο.: Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί 
βλέπουν σήμερα τη χώρα μας σε σχέση με το παρελθόν και την κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ; 
Α.Μ.Α.: Για χρόνια η Ελλάδα αποτελούσε συνώνυμο της αστάθειας, της 
απρόβλεπτης και επικίνδυνης πολιτικής, του «φτωχού συγγενή» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Παρά το γνωστό «Κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα», σήμερα το 
όνομά της αποκαταστάθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διατηρώντας και τους δύο 
«οφθαλμούς» της ανέπαφους και ανοιχτούς στις προκλήσεις και στα νέα δεδομένα 
που διαμορφώνονται. Η χώρα ενίσχυσε τη θέση της στο ευρωπαϊκό και διεθνές 
γίγνεσθαι, αναγνωρίζονται τα σημάδια ανάκαμψης που παρουσιάζει, ισχυροποιείται 
και πλέον μπήκε στο κάδρο των σοβαρών και ισότιμων συνομιλητών. 
Ν.Ο.: Μεγάλη κουβέντα λόγω του Brexit γίνεται αυτήν την περίοδο και για το 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα θέμα που συζητήθηκε και στη σύνοδο 
κορυφής αυτών των ημερών. Τα δικά σας συμπεράσματα; 
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Α.Μ.Α.: Σε αυτήν τη νέα φάση η ΕΕ επιδιώκει μία συμφωνία που θα διατηρήσει 
υγιείς τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, που πρωτίστως όμως θα 
προασπίσει τα συμφέροντά της παράλληλα με την αποφυγή σκέψεων και δημιουργία 
κινήτρων για «επικερδείς» αποχωρήσεις στο μέλλον. Το Brexit είναι μία δοκιμασία 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η διάσπασή της. Σε ό,τι αφορά στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, είμαστε σε κοινή γραμμή με την 
κυβέρνηση, στοχεύουμε σε έναν προϋπολογισμό «συνοχής», που θα ενισχύσει 
κονδύλια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), την κλιματική αλλαγή, την 
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από πρόσθετες και 
γενναιόδωρες χρηματοδοτήσεις. «Νόσησε από χρόνια οικονομική κρίση», μπήκε στο 
στάδιο της αποθεραπείας και αποκατάστασης με θεαματικά μέχρι τώρα 
αποτελέσματα και χρειάζεται βοήθεια για να ανταπεξέλθει στο νέο περιβάλλον που 
δημιουργεί η ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υποστηρίζει αυτές τις διεκδικήσεις και δεν θα διστάσει να απορρίψει τον 
προϋπολογισμό εάν δεν ληφθούν υπόψη. 
Ν.Ο.: O ευρωσκεπτικισμός πάντως δεν λέει να υποχωρήσει στην Ευρώπη. Πώς 
μπορεί να αντιμετωπισθεί αυτή η γενικότερη τάση; Ο νέος πρόεδρος της 
Επιτροπής Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας μίλησε για την ανάγκη η 
Ευρώπη να έρθει πιο κοντά στους πολίτες. Συμφωνείτε; Και πώς μπορεί να γίνει 
κάτι τέτοιο; 
Α.Μ.Α.: Ο ευρωσκεπτικισμός παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν αφήνει 
περιθώρια εφησυχασμού. Έχει τους διαχωρισμούς και τα αφηγήματά του και έτσι 
οφείλουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και να δίνουμε 
απαντήσεις χωρίς να θεωρούμε τίποτα αυτονόητο. Οι δικές μας φωνές για ενότητα 
πρέπει να είναι πιο δυνατές από αυτές που λησμονούν ή αγνοούν ότι η Ευρώπη βγήκε 
από τις στάχτες ενός καταστροφικού πολέμου και στόχευσε στην ειρήνη και στην 
ενιαία αγορά της. Η μάχη κατά του ευρωσκεπτικισμού είναι επίκαιρη και αδιάκοπη. 
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κι άλλους «Νάιτζελ Φάρατζ» να μονοπωλούν το δημόσιο 
διάλογο, δημιουργώντας εντυπώσεις που αποδυναμώνουν την κοινή πορεία της ΕΕ. 
Παράλληλα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα εργαλεία στο διαδίκτυο για να 
«ακούμε» τη γνώμη των πολιτών και ιδίως των νέων ανθρώπων. 
Ν.Ο.: Ένα πολύ σημαντικό θέμα που κυριαρχεί σε όλες τις ατζέντες, είτε της 
Ευρώπης είτε της Ελλάδας, είναι το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Θεωρείτε ότι 
η Ευρώπη το αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή; 
Α.Μ.Α.: Το ζήτημα του προσφυγικού-μεταναστευτικού η Ευρωπαϊκή Ένωση το 
βλέπει, ουσιαστικά όμως δεν το κοιτάζει κατάματα. Ένα παράδειγμα είναι η αποδοχή 
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων που ζητά η Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη. Μόνο 
τρία κράτη μέλη δέχθηκαν. Για το θέμα μίλησα και στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου της Ευρώπης και «γέφυρα» προς την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι ευρωπαϊκό θέμα και όχι 
ελληνικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και αυτό αναδεικνύουμε σε 
κάθε ευκαιρία στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Ν.Ο.: Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη; Πολλοί λένε ότι δεν 
αποδείχτηκε έτοιμη για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει 
δίκαιο σε μία τέτοια κριτική; 
Α.Μ.Α.: Ο δρόμος του προσφυγικού-μεταναστευτικού είναι μακρύς και η πορεία του 
μεγάλη. Η κυβέρνηση γνωρίζει το ζήτημα και ας μην ξεχνάμε ότι η ΝΔ το έχει 
διαχειριστεί και στο παρελθόν. Οι βασικοί άξονες που έχουν τεθεί στοχεύουν στην 
ορθή διαχείριση και στην ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών που επωμίστηκαν το 
μεγαλύτερο «φορτίο». Ταυτόχρονα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το πρόβλημα 
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διόγκωσαν συγκεκριμένοι παράγοντες. Από τη μία οι πολιτικές της προηγούμενης 
κυβέρνησης, που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι η 
ξεκλείδωτη πόρτα της Ευρώπης. Από την άλλη η άσκηση αλυσιδωτής πίεσης του 
Ερντογάν στην Ευρώπη, μέσω της χώρας μας. Χρειάζεται υπομονή και ψυχραιμία. Η 
πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι σωστή, η κριτική 
που ασκείται είναι θεμιτή και εντέλει όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. 
Ν.Ο.: Γενικότερα, πού βλέπετε κινδύνους για την κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο πλαίσιο της διακυβέρνησης; Τι πρέπει να προσέξει; 
Α.Μ.Α.: Η κυβέρνηση πετυχαίνοντας τον ένα στόχο μετά τον άλλο ανέβασε ακόμη 
πιο ψηλά τον πήχη. Αυτό δημιουργεί αυξανόμενες προσδοκίες. Η ικανοποίηση των 
προσδοκιών επιτυγχάνεται με τη διατήρηση της «ορμής» που επέδειξε, της 
σταθερότητας και της αποφασιστικότητας που τη διακρίνουν. Η ΝΔ μέχρι τώρα 
αποδεικνύει ότι έχει την ικανότητα, τις δεξιότητες και το σχεδιασμό να 
«απεγκλωβίσει» σταδιακά τη χώρα από εφαρμοσμένες πολιτικές που λυμαίνονταν 
την πρόοδό της και την ευημερία των πολιτών της. Οι στόχοι της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη υλοποιούνται με εντυπωσιακό ρυθμό. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και 
αυτός ο ρυθμός πρέπει να διατηρηθεί. 
Ν.Ο.: Αποτελεί πρόβλημα ο Αντώνης Σαμαράς, που έχει δείξει τη 
διαφοροποίησή του και στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας 
και στην τροπολογία για το ποδόσφαιρο; 
Α.Μ.Α.: Αυτά έχουν διευκρινιστεί επαρκώς. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι γνωστό ότι 
όταν και όποτε έχει να πει κάτι, το εκφράζει ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές. 
 
Συνέντευξη στο LastPoint και στη Μαρία Χονδρογιάννη: «Είμαστε 
ανοιχτοί στο διάλογο αλλά υπερασπιζόμαστε και το δίκιο μας” 
(10/02/2020) 
Μ.Χ. : Με αφορμή τα επεισόδια στη Μόρια διαστάσεις έχει πάρει για άλλη μια 
φορά το μεταναστευτικό πρόβλημα. Πως κρίνετε τη μέχρι τώρα στάση της 
κυβέρνησης και αν θεωρείτε πως η χώρα μας είχε την υποστήριξη που πρέπει 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Α.M.A.: Η κυβέρνηση κληρονόμησε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οι τοπικές 
κοινωνίες δικαίως είναι αναστατωμένες και εύλογα ανησυχούν.Η πολιτική που 
εφαρμόζεται κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Το Σχέδιο της προχωρά, έχοντας ως 
άξονες την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων, την επιτάχυνση των 
διαδικασιών ασύλου, την αύξηση των επιστροφών, τη δημιουργία κλειστών 
προαναχωρησιακών κέντρων και την αποσυμφόρηση νησιών. Η Ευρώπη στο 
μεταναστευτικό-προσφυγικό δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό εμείς οι 
ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το τονίζουμε με κάθε ευκαιρία, στις 
επιτροπές, στην Ολομέλεια, στις θεσμικές μας επαφές εντός και εκτός 
Ευρωκοινοβουλίου. Το μεταναστευτικό-προσφυγικό είναι Ευρωπαϊκό πρόβλημα και 
χρήζει ενιαίας αντιμετώπισης. Η Ευρώπη πρέπει να πάψει πια να ανέχεται τους 
εκβιασμούς της Τουρκίας. 
Μ.Χ. : Για υποκίνηση των κινητοποιήσεων στη Μυτιλήνη έκαναν λόγο οι 
υπουργοί Μετανάστευσης και Ναυτιλίας κκ. Μηταράκης και Πλακιωτάκης. 
Συμφωνείτε; 
Α.M.A.: Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις στη Μόρια είναι τουλάχιστον «ύποπτες». Στη 
σκέψη αυτή, οδηγεί η χρονική ταύτιση των κινητοποιήσεων με την εισαγωγή στη 
Βουλή, της τροπολογίας που αφορά στη συγκρότηση ειδικού μητρώου καταγραφής 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Και από μόνη της αυτή η «σύμπτωση» , 
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κινεί την υποψία και των πιο καλόπιστων. Σε κάθε περίπτωση, το Κυβερνητικό 
σχέδιο θα προχωρήσει και οι νόμοι θα εφαρμόζονται. 
Μ.Χ. : Τι θα πρέπει να γίνει κατά την άποψη σας με τις ΜΚΟ ; 
Α.M.A.: Το τοπίο έπρεπε να ξεκαθαρίσει εδώ και   χρόνια. Υπάρχουν δύο κατηγορίες 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Στη μία, ανήκουν αυτές που η συμβολή 
τους ήταν και είναι σημαντική στην αντιμετώπιση του προβλήματος και στη δεύτερη 
, αυτές που λειτούργησαν «παρασιτικά». Η συγκρότηση του ειδικού μητρώου 
καταγραφής φυσικών προσώπων των Οργανώσεων, του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, που προβλέπει   η πρόσφατη τροπολογία, «τελειώνει» την αναρχία που 
επικρατούσε . Πιστοποίηση σημαίνει έλεγχος, διαφάνεια και λογοδοσία. Καιρός να 
«ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι.» 
Μ.Χ. : Μετά την υπογραφή του μνημονίου με την Λιβύη η Τουρκία δεν έχει 
σταματήσει τις προκλήσεις. Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας τόσο 
δύστροπος γείτονας; Πόσο κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία είναι η 
Ελλάδα μετά την εμφάνιση του Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα; 
Α.M.A.: H Τουρκία δεν ανταποκρίνεται στις προτροπές της διεθνούς κοινότητας για 
σεβασμό προς στο Διεθνές Δίκαιο. Από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει 
αποσαφηνιστεί ότι η Ελλάδα δρα με αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία απέναντι στις 
τουρκικές προκλήσεις. Προς πάσα κατεύθυνση και σε κάθε ευκαιρία, ο 
Πρωθυπουργός έχει στείλει το μήνυμα ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο αλλά 
υπερασπιζόμαστε το δίκιο μας. Και φυσικά δε θα ανεχτούμε παραβιάσεις των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Για την ηρεμία μιας γειτονιάς συνεργάζονται όλοι 
μαζί οι γείτονες. Για την ταραχή της, ένας και μόνο δύστροπος γείτονας, αρκεί. 
 Μ.Χ. : Μπορεί η Ελλάδα να βρει το δίκιο της με προσφυγή στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης στη στιγμή που θα πρέπει να τα έχει «βρει» με την 
Τουρκία; 
Α.M.A.: Ο δρόμος που οδηγεί στη Χάγη είναι μακρύς και αφορά αποκλειστικά στην 
επίλυση του θέματος οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Η Ελλάδα διατηρεί διαύλους 
επικοινωνίας με την Τουρκία και είναι ανοιχτή στο να προχωρήσουν τα Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Μέχρι να φτάσουμε στη Χάγη «έχει ο Θεός». 
Μ.Χ. : Προσφάτως καταθέσατε ερώτηση για την εξάπλωση του κορονοϊού. 
Λάβατε απάντηση; Σας ικανοποιούν οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε 
επίπεδο ΕΕ; 
Α.M.A.: Σε σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) σχετικά με την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού συζητήθηκαν πρακτικές δυσκολίες που αφορούν στην εκκένωση και 
τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από την Κίνα. Μεταξύ άλλων, η Ε.Ε. διέθεσε για 
έρευνα έκτακτης ανάγκης για τον κορονοϊό, το συνολικό ποσό των 10 εκατομμύριων 
ευρώ, μέσω του προγράμματος «Horizon2020». Στόχος είναι οι ερευνητές να μάθουν 
περισσότερα για τον ιό, να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση, προστασία της δημόσιας 
υγείας όπως και συμβολή στην ανάπτυξη θεραπείας. Μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπάρχει στενή συνεργασία προκειμένου να 
υπάρχει εγρήγορση και ετοιμότητα. 
Μ.Χ. : Προσφάτως αναφέρατε πως  η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης 
αφήνει “ανοιχτά παράθυρα αμφισβήτησης των προϊόντων της ΕΕ με 
γεωγραφική ένδειξη”. Τι σημαίνει αυτό και πόσο αγγίζει και την Ελλάδα; 
Α.M.A.: Η γεωγραφική ένδειξη της Ελληνικής φέτας πρέπει να προστατευθεί από την 
«συμφωνίας πρώτης φάσης» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η Κίνα πρόσφατα αναγνώρισε 
περί τις 100 γεωγραφικές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων και της Ελληνικής φέτας. 
Όμως, η συμφωνία με τις ΗΠΑ, αφήνει ένα «παράθυρο» να προβάλει 
ενστάσεις. Ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θωρακίσει την γεωγραφική 
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ένδειξή της φέτας, να μην επιτρέψει την καταστρατήγηση συμφωνιών της ΕΕ και να 
προστατέψει τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών. 
Μ.Χ. : Έχει αλλάξει το κλίμα στην ΕΕ και πόσο θετικά διακείμενα είναι τα μέλη 
προς την Ελλάδα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει;  
Α.M.A.: Στην Ευρώπη είναι διάχυτη η αίσθηση ότι «η Ελλάδα 
επιστρέφει». Επιστρέφει σε μία κανονικότητα που είχε απολέσει μέχρι 
πρόσφατα. Επιστρέφει στη σοβαρότητα και στην αξιοπιστία. Αναγνωρίζουν ότι ο 
Κυριακός Μητσοτάκης, είναι ένας σύγχρονος και ικανός Πρωθυπουργός και η 
Κυβέρνησή του αποτελεσματική. Η αναβάθμιση της Ελληνικής οικονομίας από τον 
οίκο Fitch, και η έκδοση του νέου 15ετούς ομολόγου, δημιουργούν ένα θετικό κλίμα 
για την προσέλκυση επενδύσεων. 
 
Συνέντευξη στο lifespeed.gr και στην Αριστέα Κοντόζογλου: 
“Παλεύουμε μαζί για την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης και της 
υπερηφάνειας” (27/1/2020) 
A.K: Τι σημαίνει το Brexit κατά την άποψή σας; 
Α.Μ.Α: Στις 31 Ιανουαρίου το Brexit θα είναι πραγματικότητα, μετά και την 
υπερψήφιση της Συμφωνίας Αποχώρησης από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται ότι θα την εγκρίνει στις 29 Ιανουαρίου. Ωστόσο, 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει εταίρος και 
σύμμαχός μας. Πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο -και μέσα σε ένα στενό 
χρονοδιάγραμμα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να δημιουργηθεί η νέα 
εταιρική σχέση μεταξύ Ε.Ε. και Λονδίνου. Στις διαπραγματεύσεις αυτές η Ευρώπη 
προσέρχεται απολύτως ενωμένη, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πετύχει 
την καλύτερη δυνατή συμφωνία που θα λειτουργεί προς το συμφέρον των πολιτών 
της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μελλοντική σχέση θα πρέπει να 
βασίζεται στην ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και να εξασφαλίζει 
ισοτιμία στις σχέσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να αποδυναμώνει τις 
Ευρωσκεπτικιστικές φωνές στα υπόλοιπα κράτη μέλη, καθιστώντας σαφές ότι το 
«διαζύγιο» δεν αξίζει.  
Α.Κ: Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, πώς πιστεύετε ότι 
μπορεί να επηρεάσει το Brexit τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου και των άλλων χωρών της Ευρώπης; 
Α.Μ.Α: Ο αντίκτυπος στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα εξαρτηθεί από το είδος της νέας εταιρικής σχέσης. Μεταξύ 
των σεναρίων που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες είναι είτε η 
εγκαθίδρυση μιας περιεκτικής εμπορικής συμφωνίας, στα πρότυπα της συμφωνίας 
της Ε.Ε. και του Καναδά, είτε η επάνοδος σε καθεστώς δασμολόγησης με τις 
εμπορικές συναλλαγές να διέπονται από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ). Σε κάθε περίπτωση το κόστος του εμπορίου μεταξύ των κρατών 
μελών της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να αυξηθεί με επαναφορά 
φόρων και δασμών, αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης (ΦΠΑ) και επιβολή μη 
δασμολογικών φραγμών. Αυτό το κόστος θα επιβαρύνει επιχειρήσεις και κατά πάσα 
πιθανότητα θα μετακυληθεί στους καταναλωτές.  
A.K: Τι στόχους έχετε θέσει στην πενταετία της θητείας σας και πώς τους 
ιεραρχείτε; 
Α.Μ.Α: Η Ευρωβουλή αποτελεί ένα νέο πεδίο προκλήσεων και δράσεων για μένα 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ως Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, αγωνίζομαι για τα εμπορικά συμφέροντα και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της χώρας μας., αναλαμβάνοντας σχετικές δράσεις τόσο εντός όσο και 
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εκτός Ευρωκοινοβουλίου. Στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής, η οποία 
εξετάζει παράπονα και αιτήματα των πολιτών που έχουν σχέση με τα θεσμικά όργανα 
της Ε.Ε. φιλοδοξώ να είμαι μια δυνατή φωνή των απλών πολιτών που ψάχνουν το 
δίκιο τους. Χαίρομαι που πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό έχουν αγκαλιάσει τις πρωτοβουλίες μου #Eubackstage, #MEP2MEP, και 
#MEPCAST στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μέσα από απλά video αναλύoυμε 
θέματα με στόχο να φέρω τους πολίτες σε πιο άμεση επαφή με διάφορες πτυχές των 
εργασιών του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Παλεύουμε 
μαζί για την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης και της υπερηφάνειας 
Α.Κ: Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την ανάπτυξη της Ευρώπης μέσα στο 
2020; 
Α.Μ.Α: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έναν βασικό αναπτυξιακό στόχο, αλλά για 
πολλαπλούς, η επίτευξη των οποίων προϋποθέτουν τη λήψη φιλόδοξων πολιτικών 
ήδη από το τρέχον έτος. Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της μετάβασης σε έναν υγιή 
πλανήτη και σε έναν νέο ψηφιακό κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η 
προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας, μέσω επενδύσεων στις ψηφιακές 
τεχνολογίες αποτελούν μονόδρομο για μια βιώσιμη ανάπτυξη, βασισμένη στην 
προώθηση μιας πιο πράσινης, ανταγωνιστικής, και έξυπνης οικονομίας. Εν τω 
μεταξύ, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν μαίνονται εμπορικοί πόλεμοι. Γι’ αυτό 
θα πρέπει να οικοδομήσουμε περαιτέρω την εταιρική μας σχέση με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και να επανακαθορίσουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα.  
Α.Κ: Τι μότο ζωής έχετε; 
Α.Μ.Α: Να κάνεις μεγάλα όνειρα, να κάνεις όνειρα που σε τρομάζουν. Γιατί αν τα 
όνειρά σου δεν σε τρομάζουν, τότε δεν είναι αρκετά μεγάλα.  
 
Άρθρο στο newpost.gr για τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (17/12/2019) 
Την περασμένη εβδομάδα, η Πρόεδρος της Κομισιόν, κ. Φον Ντερ Λάιεν παρουσίασε 
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναν φιλόδοξο «οδικό χάρτη» για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την λεγόμενη «Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία». 
Ως πρώτο βήμα, σχεδιάζεται η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο 50% 
αν όχι στο 55% το 2030, ενώ η Ευρώπη φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη κλιματικά 
ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Αναμφίβολα, οι καταστροφικές επιπτώσεις της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, μεταξύ άλλων οι ακραίες πλημμύρες και πυρκαγιές, 
καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων δράσεων. 
Οι στόχοι που θέτει η Πρόεδρος αποτελούν μια τεράστια πρόκληση, καθώς 
προαπαιτούν αποτελεσματικές και αποφασιστικές συνέργειες ανάμεσα σε όλους τους 
κοινωνικούς, βιομηχανικούς, και κυβερνητικούς τομείς. 
Η Νέα Δημοκρατία όσο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), καλωσόρισαν την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το ίδιο έκαναν και οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων της Ε.Ε. στην προχθεσινή Σύνοδο, με εξαίρεση την Πολωνία που 
βασίζεται στον άνθρακα για το 80% της ενέργειάς της. Ο πρωθυπουργός μας, 
Κυριακός Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει το μετασχηματισμό του ενεργειακού 
τομέα της Ελλάδας με στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028, ενώ 
παράλληλα έχει αναφερθεί στους ταχείς ρυθμούς μείωσης της χρήσης πλαστικών στη 
χώρα μας. 
Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να καταστεί κλιματικά ουδέτερη. Ωστόσο, αυτό απαιτεί 
μία συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων σε όλους τους τομείς. Δεν θέλουμε να 
οδηγήσουμε τον κόσμο στην ανεργία, να υπονομεύσουμε την οικονομική ανάπτυξη, 
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και τις στρατηγικές μας επιχειρήσεις. Ήδη, η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων πλήττεται από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Κίνας και τα 
χαμηλά περιβαλλοντικά της πρότυπα. Για παράδειγμα, το οικολογικό αποτύπωμα του 
Ευρωπαϊκού κλάδου αλουμινίου είναι τρεις φορές μικρότερο από το αντίστοιχο 
κινεζικό. 
Ως εκ τούτου, οι πολιτικές για το κλίμα οφείλουν να συνδυαστούν με μια φιλόδοξη 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των 
Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και θα παρέχει ένα φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις. Την 
ίδια στιγμή, θα πρέπει να εκπονηθούν ειδικά σχέδια για τη στήριξη των περιοχών στις 
οποίες σήμερα λειτουργούν επιχειρήσεις λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον, όπως 
στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία οφείλει να ανοίξει το δρόμο για μια δίκαιη και 
κοινωνικά εξισορροπημένη μετάβαση, ώστε καμία περιφέρεια να μην μείνει εκτός. 
Χρειάζονται επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην κυκλική οικονομία, 
στις υποδομές ηλεκτροπαραγωγής, και σε διασυνοριακούς αγωγούς, ενώ έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί σε τεχνολογίες και καύσιμα αποθήκευσης, καθώς και στην αλλαγή 
του συνολικού προτύπου κατανάλωσης. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να 
συνοδεύεται από ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό για την περίοδο 2020 – 2027 με 
ειδικές πρόνοιες για όσους θα επωμιστούν δυσανάλογα το κόστος της μετάβασης. 
Ο πλανήτης δε μας ανήκει. Έχουμε χρέος να τον φροντίσουμε για τις επόμενες γενιές. 
Και να φροντίσουμε να μοιραστεί δίκαια και ο λογαριασμός. 
Για τη Νέα Δημοκρατία και το ΕΛΚ, η πρόταση της κυρίας Φον Ντερ Λάιεν είναι 
πολύ παραπάνω από μια «Συμφωνία». Είναι μια υπόσχεση που δίνουμε στα παιδιά 
μας. 
 
Άρθρο στο real.gr για τις πρώτες 100 μέρες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με Πρόεδρο την κυρία Φον Ντερ Λάιεν (3/12/2019) 
Η διαδικασία καθυστέρησε, καθώς οι πρώτοι υποψήφιοι που προτάθηκαν από την 
Γαλλία, την Ουγγαρία, και την Ρουμανία απορρίφθηκαν από την Ευρωβουλή. 
Η Επιτροπή της κυρίας φον ντερ Λάιεν αρχίζει το έργο της με φιλόδοξους στόχους. 
Μεταξύ αυτών, έχει δεσμευτεί για την εκπόνηση μιας «Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας» που θα επιδιώκει την ουδετερότητα του άνθρακα μέχρι το 2050. Όπως 
έχει δηλώσει επανειλημμένα, η δική της Επιτροπή θα έχει ως βασική προτεραιότητα 
την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζει την επιβολή φόρου 
άνθρακα στα προϊόντα που εισάγονται στην Ένωση, προκειμένου να αποφευχθεί η 
λεγόμενη «διαρροή άνθρακα», ο κίνδυνος δηλαδή Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
μετεγκατασταθούν σε χώρες που δεν τιμολογούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 
Παράλληλα, σχεδιάζει να συνδέσει τις εμπορικές συμφωνίες που η Ε.Ε. θα συνάψει 
στο εξής με τις πολιτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για 
παράδειγμα, κάθε εμπορικός εταίρος θα οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες 
της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και να τηρεί τις δεσμεύσεις του για το κλίμα, εάν 
θα επιθυμεί να υπογράψει εμπορική συμφωνία με την Ε.Ε. 
Εκτός από την οικολογική πτυχή, η Γερμανίδα πρόεδρος έχει υποσχεθεί να καταθέσει 
νομοθετική πρόταση για τις «ανθρώπινες και ηθικές συνέπειες» της τεχνητής 
νοημοσύνης. Η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι εδώ και αφορά την τεχνητή 
νοημοσύνη, τη διευρυνόμενη χρήση των ρομπότ, τα Μεγάλα Δεδομένα, τη γενετική, 
τη βιοτεχνολογία, τη νανοτεχνολογία, την τρισδιάστατη εκτύπωση και ούτω καθεξής. 
Ήδη έχει αρχίσει να επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας, ανοίγοντας μία τελείως νέα εποχή, 
και επηρεάζοντας όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η 4η 
βιομηχανική επανάσταση δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες. 
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Από τη μια πλευρά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των κρατών μελών είναι 
μονόδρομος για την επιτυχή μετάβασή τους στη νέα οικονομία. Διαμορφώνει νέες 
ευκαιρίες καινοτομίας και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Η 
δυνατότητα επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων και η εκτέλεση πολυσύνθετων 
εντολών, συμβάλλει καταλυτικά στην αύξηση του παραγόμενου πλούτου. Από την 
άλλη πλευρά, ορισμένα επαγγέλματα θα εκλείψουν, ενώ εργαζόμενοι θα χρειαστούν 
επανεκπαίδευση. Ευθύνη όλων μας, σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι να 
ετοιμάσουμε επιχειρήσεις, εργαζομένους και τη νέα γενιά γι’ αυτές τις συνεχείς 
αλλαγές. Με μια οριζόντια στρατηγική που θα συνδέει τους τομείς της οικονομίας και 
της εργασίας, της παιδείας και της εκπαίδευσης, της ασφάλισης και των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων. 
Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της κυρίας φον ντερ Λάιεν για την Ε.Ε. περιλαμβάνει 
επίσης τη θέσπιση κατώτατου μισθού για όλους τους εργαζόμενους στην Ε.Ε. και ένα 
ενιαίο πλαίσιο επιδόματος ανεργίας. Σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, κάθε 
άτομο που εργάζεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να λαμβάνει έναν 
ελάχιστο μισθό που θα του διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, σύμφωνα 
με τη νέα πρόεδρο. 
Ούσα η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα μπορούσε να 
παραβλέψει την ανισότητα των δύο φύλων. Με το 70% των χαμηλά αμειβόμενων 
Ευρωπαίων να είναι γυναίκες, και το χάσμα στις αμοιβές και τις συντάξεις να 
παραμένει στο 16% και άνω του 35% αντίστοιχα στην Ε.Ε., σύμφωνα με έρευνα του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, η κ. Φον ντερ Λάιεν εξήγγειλε 
την εισαγωγή δεσμευτικών μέτρων διαφάνειας στις αμοιβές. Επίσης, στόχος της είναι 
να λάβει μέτρα για να ξεμπλοκάρει την πρόταση για ποσοστώσεις γυναικών στα Δ.Σ. 
των επιχειρήσεων, ενώ αναμένεται να προωθήσει την προσχώρηση της Ε.Ε. στη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Την περασμένη εβδομάδα στηρίξαμε τις εν λόγω 
προτεραιότητες με ψήφισμα στην Ευρωβουλή. 
Με την Ευρώπη να βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμο σταυροδρόμι προκειμένου να 
αποφασίσει με ποιον τρόπο επιθυμεί να προχωρήσει, η ατζέντα των 100 πρώτων 
ημερών της κ. Φον Ντερ Λάιεν ενέχει αρκετές προκλήσεις. Αν προσθέσουμε σε 
αυτές, την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης, την αντιμετώπιση της 
μετανάστευσης, καθώς και της ανόδου του λαϊκισμού, καθίστανται οι πρώτοι μήνες 
της νέας Επιτροπής ιδιαίτερα απαιτητικοί. 
 
Δηλώσεις στον Euractiv.com σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
“επιθετικής” βιομηχανικής πολιτικής, για την προστασία του κλάδου 
του αλουμινίου (27/11/2019) 
The EU urgently needs to adopt an “aggressive” industrial strategy to protect its 
aluminium sector, which has been under unfair pressure from both the US and China, 
Greek MEP Anna-Michelle Asimakopoulou told EURACTIV.com. 
“There must be an ‘attack’ in the context of industrial strategy. Changes in the 
institutional framework of competition may also be needed. If we want to make an 
industry competitive, some rules need to change,” said Asimakopoulou, who is the 
vice-chair of the Committee on International Trade in the European Parliament. 
The New Democracy (EPP) MEP continued, saying in the medium term the new EU 
executive needs to should strengthen the defense mechanism where required. 
“To make it easier for the industry, for instance, to document that there is a 
competitiveness issue in the market […] not wait a year for Chinese evidence, and in 
the meantime, another Chinese factory has been built,” she said. 
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“There has to be transparency, that is, forcing China to tell us what it is doing, not 
looking at Google Earth to see what is happening,” she added. 
Europe’s aluminium sector is of strategic importance with €40 billion turnover 
employing one million people in about 600 plants across Europe. 
According to the European Aluminium association, in 15 years, China has become the 
leading aluminium producer and built an excess capacity that is five times bigger than 
the total European production. 
“Excess Chinese capacity is depressing aluminium prices and putting pressure on 
European producers,” European Aluminium Director General Gerd Götz said. 
Asimakopoulou said China subsidises the aluminum industry throughout the value 
chain, from production and processing to final products. 
“It openly subsidises businesses, energy costs, grants low-interest loans and invests 
tremendously in infrastructure,” she said during an event at the EU House earlier this 
month. 
“Today we had a presentation from the OECD and showed us a photo of a €100 
million investment completed within a year to produce aluminum.” 
 
Άρθρο στα Parapolitika.gr: Η Ελλάδα  της αυτοπεποίθησης και της 
υπερηφάνειας. (24/11/2019) 
Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος (ΕΛΚ), της "πολιτικής οικογένειας" της Νέας Δημοκρατίας στο 
Ευρωκοινοβούλιο, που έγινε φέτος στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Εκλέξαμε νέο 
πρόεδρο του ΕΛΚ, τον Ντόναλντ Τουσκ, μέχρι πρότινος πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, καθώς και τους  αξιωματούχους του κόμματος. 
Ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος  Μητσοτάκης, έκανε δύο εμπνευσμένες και 
οραματικές ομιλίες  στην νεολαία του κόμματος για το μέλλον της Ευρώπης και σε 
ειδική συνεδρίαση με θέμα  την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στοίχημα της 
κυβέρνησης, είπε, είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε  να 
επιστρέψουν οι νέοι μας που έφυγαν τα τελευταία χρόνια της κρίσης. 
Σκιαγραφώντας τις προτεραιότητες της χώρας μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη αλλαγής του 
ενεργειακού μείγματος με στόχο  την πλήρη απολιγνιτοποίηση τουλάχιστον ως το 
2028.  Επίσης, αναφέρθηκε στους ταχείς  ρυθμούς της Ελλάδας στη μείωση  της 
χρήσης πλαστικών και συγκεκριμένα στηναπαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης 
από  το 2021. 
Όσον  αφορά στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, τόσο  στην ολομέλεια του Συνεδρίου 
όσο και στις διμερείς του επαφές με τους  αρχηγούς κρατών και αδελφών κομμάτων, 
ο Πρωθυπουργός τόνισε  ότι είναι άδικο η Ελλάδα  να σηκώνει  μόνη της το βάρος 
και ζήτησε από  τον νέο Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, κ. Μαργαρίτη Σχοινά να θέσει 
ως πρώτη του προτεραιότητα ένα κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο ασύλου και προστασίας 
συνόρων. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης πως  η Ευρώπη δε θα πρέπει να 
"εκβιάζεται" από  την Τουρκία η οποία οφείλει να σεβαστεί την συμφωνία της με την 
ΕΕ. 
Είναι πλέον κοινή πεποίθηση στην Ευρώπη ότι ο Κυριάκος  Μητσοτάκης είναι ένας 
σοβαρός, υπεύθυνος, και αποτελεσματικός ηγέτης. Η Ελλάδα  δεν αποτελεί πια το 
«προβληματικό μέλος» της Ένωσης.  Ξεπροβάλλει ξανά ως «κανονική Ευρωπαϊκή 
χώρα» δίνοντας έμφαση σε μεγάλες επενδύσεις και στην εφαρμογή μιας συνολικής 
μεταρρυθμιστικής ατζέντας προκειμένου να παραχθεί πλούτος, να κατανεμηθεί 
δίκαια αντί να αναδιανέμεται η μιζέρια. Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται και πάλι ως 
ισότιμος συνομιλητής στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Προχωράμε με το κεφάλι ψηλά,  
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σηκώνουμε τα μανίκια  και δουλεύουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα  που μας αξίζει, για 
την Ελλάδα  της αυτοπεποίθησης και της υπερηφάνειας. 
 
Άρθρο στο Real.gr για το μπλόκο του Ντόναλτ Τραμπ στο διορισμό 
νέων δικαστών στο εφετείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(15/11/2019) 
Την περασμένη εβδομάδα ο Εμανουέλ Μακρόν άσκησε δριμεία κριτική στο ΝΑΤΟ 
κάνοντας λόγο για «εγκεφαλικό θάνατο» του οργανισμού. 
Και αν στην περίπτωση του ΝΑΤΟ πρόκειται για μια προσωπική εκτίμηση του 
Γάλλου Προέδρου, από την ίδια ζοφερή κατάληξη απειλείται και ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ). Στην περίπτωση του ΠΟΕ όμως είναι αντικειμενικές 
αδυναμίες και αδιέξοδα που μπορούν να οδηγήσουν το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου 
σε παράλυση. 
Σε δύο μόλις εβδομάδες, τα μέλη του εφετείου του ΠΟΕ ολοκληρώνουν τη θητεία 
τους, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μπλοκάρει το διορισμό νέων 
δικαστών. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την παύση των εργασιών του σώματος. 
Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ εκδικάζει εμπορικές διαφορές 
μεταξύ των 164 μελών. Οι κανόνες του συστήματος επίλυσης διαφορών στους 
οποίους στηρίζονται οι δικαστές του οργανισμού κατά την εκδίκαση υποθέσεων, 
διασφαλίζουν ότι οι ισχυρότερες χώρες μέλη δεν υπερισχύουν των πιο αδύναμων και 
αποτρέπουν το νόμο της ζούγκλας στο παγκόσμιο εμπόριο. 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, έχουν εκχωρήσει στην Ένωση 
την αρμοδιότητα άσκησης εμπορικής πολιτικής. 
Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία είμαι 
Αντιπρόεδρος, διαπραγματεύεται και δίνει την τελική έγκριση για τις εμπορικές 
συμφωνίες της Ένωσης, και διαμορφώνει την εμπορική στρατηγική μέσω 
κοινοβουλευτικών διαδικασιών, όπως ψηφίσματα, ακροάσεις, και ερωτήσεις προς την 
Κομισιόν και το Συμβούλιο της ΕΕ. 
Τις έντονες ανησυχίες της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για το πιθανό αδιέξοδο, 
εξέφρασα πρόσφατα στο Ετήσιο Δημόσιο Φόρουμ του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε 
στη Γενεύη. Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ΠΟΕ αποτελεί τη σωστή 
στρατηγική για να μπει φρένο τόσο στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Κίνας, όσο 
και στην πολιτική προστατευτισμού των ΗΠΑ που πλήττουν πολλές φορές βάναυσα 
και άδικα Ευρωπαϊκά προϊόντα και επιχειρήσεις. 
Και αν η ΕΕ προχωρούσε σε αντίποινα στη λογική οφθαλμόν αντί οφθαλμού, το μόνο 
αποτέλεσμα που θα είχε είναι να «κάνει όλον τον κόσμο τυφλό», όπως επισημαίνει ο 
Γκάντι. Σε έναν εμπορικό πόλεμο στο τέλος βγαίνουν όλοι χαμένοι. 
Τις μεγαλύτερες απώλειες θα τις υποστούν  οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
είναι η ραχοκοκαλιά των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής οικονομίας. Αυτές είναι οι πρώτες που θα 
έπεφταν θύματα ενός επιθετικού και χωρίς κανόνες ανταγωνισμού. 
Η παγκόσμια οικονομία δείχνει ήδη σημάδια επιβράδυνσης. Η κρίση στη λειτουργία 
του ΠΟΕ θα κάνει το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου ακόμη πιο αβέβαιο.   
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Άρθρο στο Lykavitos.gr: Χάρη των προσπαθειών του Κυριάκου 
Μητσοτάκη έξι σημαντικά Ελληνικά προϊόντα έχουν συμπεριληφθεί 
στη συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την προστασία εκατό Ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων στην Κίνα από τις απομιμήσεις και τον 
σφετερισμό (11/11/2019) 
Η Ευρώπη σε «εμπορικές Συμπληγάδες» Η.Π.Α.-Κίνας 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο του παγκόσμιου εμπορίου θέτουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης και τις πολιτικές για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
Η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα σε «εμπορικές συμπληγάδες». Πεκίνο και 
Ουάσινγκτον υπονομεύουν τον τζίρο των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θέτοντας σε 
κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
Από τη μία πλευρά, η πολιτική προστατευτισμού που ακολουθεί η κυβέρνηση του 
Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ με την επιβολή δασμών στα Ευρωπαϊκά προϊόντα πλήττει 
τις επιχειρήσεις μας και δημιουργεί στρεβλώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Η φέτα και 
τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα της Ελλάδας «έπεσαν θύματα» αυτής της πολιτικής. 
Από την άλλη πλευρά, η Κίνα με σειρά αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με κρατικές 
επιχορηγήσεις και με χαμηλότοκα δάνεια, αυξάνει την προσφορά των προϊόντων της 
στις Ευρωπαϊκές αγορές, ζημιώνοντας ουσιαστικά τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 
Η περίπτωση του κλάδου αλουμινίου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
αρνητικής επίδρασης του αθέμιτου ανταγωνισμού στα βιομηχανικά προϊόντα της 
Ευρώπης. Σε πρόσφατη έκθεση του ο ΟΟΣΑ παρουσιάζει πώς η Κίνα επηρεάζει τις 
διεθνείς τιμές μέσω των πολιτικών επιδοτήσεων. Ως αποτέλεσμα, η Κίνα σήμερα 
παράγει το 57% του αλουμινίου παγκοσμίως, ενώ πριν από 15 χρόνια το ποσοστό 
ανερχόταν στο 10%. 
Ο κλάδος αλουμινίου έχει στρατηγικό ρόλο τόσο για την Ευρωπαϊκή όσο και την 
Ελληνική οικονομία. Στην Ευρώπη, έκανε τζίρο 40 δις ευρώ το 2018, ενώ 
απασχόλησε πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε 600 μονάδες. Στην Ελλάδα, το 
ίδιο έτος, ο κλάδος αλουμινίου απασχόλησε πάνω από 80 χιλιάδες εργαζομένους, 
συμβάλλοντας κατά 4,3 δις ευρώ στο ΑΕΠ. 
Το αλουμίνιο μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης 
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς συμβάλλει 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση και τον έλεγχο εκπομπών ρύπων. 
Δυστυχώς, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κινέζικης βιομηχανίας είναι 3 φορές 
μεγαλύτερο από αυτό της Ευρωπαϊκής! 
Για τους παραπάνω λόγους, με πρωτοβουλία μου πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
εβδομάδα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλουμινίου στην παγκόσμια εμπορική 
σκηνή. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον 
ΟΟΣΑ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), και τις ενώσεις Ελληνικής και 
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλουμινίου. 
Εκεί, συμφωνήσαμε ότι ο ΠΟΕ θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο επί ίσοις όροις ανταγωνισμός και να εξαλειφθούν οι αθέμιτες 
πρακτικές. Τυχόν καθυστέρηση ανάληψης δράσεων μπορεί να επιφέρει «ντόμινο» 
στην αλυσίδα αξίας αλουμινίου στην Ευρώπη, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγή 
του Ευρωπαϊκού αλουμινίου και υπονομεύοντας τη μακρόχρονη τεχνογνωσία μας 
στον κλάδο. 
Τα εμπορικά αμυντικά μέτρα της Ε.Ε. που ισχύουν σήμερα είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Περαιτέρω όμως ενέργειες θα πρέπει να αναληφθούν προς τη διαφύλαξη 
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του μέλλοντος της βιομηχανίας. Δυναμικές συνέργειες μεταξύ της εμπορικής και 
βιομηχανικής πολιτικής της Ε.Ε. και της πολιτικής ανταγωνισμού είναι απαραίτητες. 
Οι εμπορικοί μας εταίροι οφείλουν να συμμορφωθούν και με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα. Η μετάβαση σε έναν υγιή πλανήτη και σε έναν νέο ψηφιακό 
κόσμο με επίκεντρο την άσκηση βιώσιμων πολιτικών θα πρέπει να είναι βασική 
προτεραιότητα της Ε.Ε. 
Η πρόσφατη διμερής συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την προστασία εκατό Ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων στην Κίνα από τις απομιμήσεις και τον σφετερισμό δείχνει 
κάποια προθυμία της ασιατικής πλευράς να συμβαδίσει με τους διεθνείς εμπορικούς 
κανόνες. Χάρη των προσπαθειών του Κυριάκου Μητσοτάκη, έξι σημαντικά Ελληνικά 
προϊόντα έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία: η φέτα, το ούζο, οι ελιές Καλαμάτας, 
η μαστίχα Χίου, τα κρασιά Σάμου, και το λάδι Λασιθίου. 
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της αλληλεξάρτησης, η Ε.Ε. θα πρέπει να 
ενισχύσει την παγκόσμια εμπορική συνεργασία. Όχι όμως με λευκή επιταγή. Η 
συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς δεν σημαίνει μόνο δικαιώματα και οφέλη, αλλά 
και υποχρεώσεις. Θα πρέπει να καταλάβουν οι εμπορικοί μας εταίροι ότι οι κανόνες 
υπάρχουν για να τηρούνται. Η διασφάλιση ενός δίκαιου και ισότιμου εμπορίου είναι 
αδιαπραγμάτευτη. 
 
Άρθρο στη Dailypost.gr για τις «μάχες» της Ελλάδας σε θέματα 
εμπορίου (7/11/2019) 
Η Ευρώπη σε «εμπορικές συμπληγάδες» 
Η χώρα μας, μετά από ένα διάστημα εσωστρέφειας, επανέρχεται με αυτοπεποίθηση 
στο διεθνές περιβάλλον, με την Ελληνική οικονομία να εισέρχεται σε φάση 
επανεκκίνησης. 
Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα που εξέπεμψαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping, κατά τη διάρκεια της συνάντησής 
τους στη Σανγκάη, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι δύο ηγέτες, 
σχεδιάζουν νέες επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των 
τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού και των αγροτικών προϊόντων, μεταξύ άλλων. Η 
Ελλάδα μπορεί να γίνει ανταγωνιστική! 
Παρά τη δυναμική παρουσία της Ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του 
Κυριάκου Μητσοτάκη στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ο δρόμος προς την εξωστρέφεια 
κρύβει πολλές παγίδες, των οποίων τις επιπτώσεις μόνο να μετριάσουμε μπορούμε. 
Η πολιτική εμπορίου του Ντόναλντ Τραμπ στηριζόμενη στο δόγμα «πρώτα η 
Αμερική» και η επιβολή δασμών στα Ευρωπαϊκά προϊόντα, πλήττει την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. 
Επίπονες διπλωματικές προσπάθειες από την Ελληνική κυβέρνηση απέτρεψαν την 
επιβολή άδικων Αμερικανικών δασμών στο λάδι και στις ελιές, αλλά δεν τη 
«γλύτωσαν» η φέτα και τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα. 
Παράλληλα, η Κίνα με σειρά αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με κρατικές 
επιχορηγήσεις και με χαμηλότοκα δάνεια, αυξάνει την προσφορά των προϊόντων της 
στις Ευρωπαϊκές αγορές, ζημιώνοντας ουσιαστικά τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως 
στην περίπτωση της βιομηχανίας αλουμινίου. 
Κίνα και ΗΠΑ υπονομεύουν τον τζίρο των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θέτοντας σε 
κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
Η Ευρώπη, λοιπόν, βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στις «εμπορικές συμπληγάδες» 
Ουάσινγκτον – Πεκίνου, με την παγκόσμια οικονομία να δείχνει σημάδια 
επιβράδυνσης, εξαιτίας κυρίως της διαρκούς αβεβαιότητας στο εμπόριο. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πολυμερούς 
εμπορικού συστήματος, αποτελεί ζήτημα εκ των ων ουκ άνευ. Στόχος, μεταξύ άλλων, 
θα πρέπει να είναι η διασφάλιση του επί ίσοις όροις ανταγωνισμού και η εξάλειψη 
αθέμιτων πρακτικών. 
Εξίσου σημαντική είναι η τήρηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το 
κλίμα. Είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικό το γεγονός ότι ορισμένοι εμπορικοί εταίροι μας 
δεν εκπληρώνουν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις, επιλέγοντας να αγνοήσουν την 
πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της 
αλληλεξάρτησης, η Ε.Ε. θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στην ενίσχυση και 
διατήρηση της παγκόσμιας εμπορικής συνεργασίας, αλλά και στην επιβολή κανόνων 
που να προωθούν δίκαιες και ισότιμες εμπορικές συναλλαγές. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε να δρούμε αφελώς. Οι εμπορικές μας πολιτικές πάνε «χέρι-
χέρι» με την προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεών μας, καθώς και 
με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια από την πλευρά των 
εμπορικών μας εταίρων, να ενισχυθούν περεταίρω τα ευρωπαϊκά εμπορικά αμυντικά 
μέτρα, και να αναπτυχθούν δυναμικές συνέργειες μεταξύ της εμπορικής και 
βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ και της πολιτικής ανταγωνισμού. Τα ανωτέρω θα 
πρέπει να αποτελούν οδηγό για κάθε νέα εμπορική συμφωνία στο μέλλον. 
Η Ελλάδα έχει να δώσει πολλές ακόμη «μάχες» σε θέματα διεθνούς εμπορίου για να 
ξαναγίνει ανταγωνιστική, αλλά και για να προστατέψει τα προϊόντα της. Μεταξύ 
αυτών να προστατέψει τις εμπορικές επωνυμίες των Μακεδονικών προϊόντων, στον 
απόηχο της εθνικά επιζήμιας Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Στις μάχες αυτές ευελπιστώ να συνεισφέρω και εγώ από το νέο μου θεσμικό ρόλο, ως 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Άρθρο στο Euractiv.com: Promoting European climate ambitions 
and strengthening trade policies to safeguard strategic industries go 
‘hand in hand’ (5/11/2019) 
Recent developments on the world trade scene are posing serious threats to Europe’s 
economic strength and its fight against climate change. 
Europe finds itself caught between an” America First” protectionist administration 
willing to impose trade restrictions on various EU products, and China’s selective 
multilateralism. 
Non-market-oriented policies are adopted by Beijing in an effort to boost certain 
industries despite a slowdown of domestic demand, leading to massive excess 
capacities in various products that are now being exported elsewhere. 
In this context, the World Trade Organisation (WTO), faces its own crisis. 
The rules defined at the time of its creation are clearly not adequate to address today’s 
main challenges disrupting global markets, and the dispute-settlement mechanism is 
about to become inoperable despite attempts for interim solutions to overcome a US 
block of appointments to the WTO’s Appellate Body. 
Meanwhile, there are huge disparities in efforts to tackle climate change under the 
Paris Agreement. While the EU is paving the way to a net-zero and circular economy 
having announced the “European Green Deal”, some of our trading partners are not 
fulfilling their international commitments, choosing to ignore the reality of the climate 
crisis. 
The EU needs to remain committed to strengthening and preserving multilateralism, 
but it is equally important to enforce the rules for fair and equal trade. Greater 
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reciprocity, non-discrimination, sustainability and openness in the field of trade are 
key factors driving our competitiveness. 
The case of the aluminium industry is a good example of how unfair competition and 
government support can harm Europe’s manufacturing assets. A recent report on the 
aluminium value chain by the OECD reveals how China affects international prices 
through dumping of subsidised aluminium products. 
According to the OECD, 85% of the $70bn support to aluminium companies 
worldwide went to just five Chinese firms. As a result of this support, China now 
produces 57% of worldwide primary aluminium, compared to only 10% fifteen years 
ago, and Chinese overcapacity is five times higher than total primary aluminium 
production in Europe. 
In the past five years, China aluminium exports to the EU have more than doubled, 
particularly for semi-fabricated products. 
Magnesium’s story exemplifies the risk of late or no action. China identified 
magnesium as a strategic industry and over-expanded its production, which led to 
excess capacities and the dumping of products on the European market. 
Most of Europe’s magnesia plants have since closed and China now has what is 
almost a monopoly, allowing it to set the price for a raw material that cannot be 
substituted and that is indispensable to many industrial processes and agriculture. 
We should not repeat the same mistakes and let this happen to other strategic 
materials. The writing is already on the wall with order books going into the red and 
operations closing in several parts of Europe. 
Giving up a sector of the aluminium value chain could create a “domino effect” and 
would mean that Europe will lose a secure supply of aluminium, long-established 
know-how and an industrial strength that is crucial to the functioning of many 
industries such as automotive, IT and defence. 
The current trade defence measures in the aluminium sector (on wheels, foil, and 
radiators) are in the right direction, but efforts in this area need to be intensified to 
safeguard the future of the industry. The EU should be more alert to ensure fair 
trading conditions. 
Aluminium can play a leading role in Europe’s transition to a low carbon economy, as 
it contributes to energy and CO2 savings in leading sectors, giving lightweight to 
mobility, making packaging more resource-efficient, and enabling energy savings in 
buildings. 
Low-priced and harmful to the environment Chinese aluminium imports risk 
hindering European sustainability efforts, as these imports globally compete with 
those of European producers who face higher carbon costs but have a carbon footprint 
that is, on average, three times less. 
Winning the battle of climate change is crucial, and so is preserving our jobs, our 
know-how and our industry. In the era of globalization and interdependence, the 
multilateral system should be preserved. 
Yet, there is definitely room for improvement. While we promote open trade based on 
environmentally friendly practices among others, we cannot act naively. We have to 
protect Europe’s jobs and industry from unfair trade practices worldwide. At the same 
time, all trading partners should be committed to fight climate change in accordance 
with the goals of the Paris Agreement. 
This should be the compass for every new agreement concluded in the future. The 
upcoming discussions on a new industrial policy, the European Green Deal, and the 
European climate law could be the perfect occasion to consider new regulatory and 
policy tools. 
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NewEurope: The ‘new reality’ for Greece under the leadership of 
Kyriakos Mitsotakis (7/7/2019) 
Greece’s Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, delivered his first policy speech in 
Parliament yesterday, outlining his government’s program and presenting his 
legislative agenda until the end of the calendar year. 
Mitsotakis said that he would uphold his “covenant of truth” with the Greek people. 
“We will do exactly what we promised. And we will do it quickly. Because the future 
cannot wait. Because our society has had enough of words. It wants results.” He is 
seeking to “act as a catalyst to free the creative forces of the Greeks” and reinstate the 
damaged credibility of the political system in the eyes of the Greek people, and of 
Greece as a whole internationally, after a decade of the “Greek crisis”. 
The Prime Minister presented his tax reduction scheme for business and individuals 
and announced an earlier than promised reduction in property tax by as much as 30% 
for 2019, to be legislated next week in Parliament. He also presented 5 visionary 
flagship projects and promised that the stalled Hellinikon Project – the transformation 
of the former airport into a metropolitan park with hotels, marinas and casino – on the 
Athens Riviera would start immediately and act as the “symbol of the new Greece”. 
Mitsotakis made clear that he plans to meet fiscal targets for 2019 and 2020 and hopes 
to boost Greece’s economic recovery through his program of tax reduction for 
business and the middle class and reforms to attract investments. This will boost 
Greece’s credibility internationally and allow for negotiations with creditors to lower 
primary surplus levels after 2021. 
What you would call a “no-nonsense” politician, Mitsotakis is refreshingly direct and 
to the point. He is results-oriented and efficient. He put his government to work in 
record time. His Ministers have clear instructions and progress will be monitored very 
closely. 
Greece’s “new reality” includes a new type of politics, something Mitsotakis has 
called the politics of “moderation, logic and results.” His goal is to restore Greece’s 
credibility. Credibility which he realises is easily destroyed and difficult to restore, 
and Mitsotakis has always been “a man with a plan.” 
Anyone who has watched this man set goals and work methodically towards 
achieving them throughout his career has no doubts that he will achieve this one as 
well. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ (ενδεικτικά) 
 
Δ.Τ. 18/6/2020 για καταδίκη της Τουρκίας για την καμπάνια 
παραπληροφόρησης και τη διακίνηση fake news σχετικά με την 
κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά σύνορα 
Την καταδίκη της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καμπάνια 
παραπληροφόρησης και τη διακίνηση fake news σχετικά με την κατάσταση στα 
Ελληνοτουρκικά σύνορα ζήτησε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στο πλαίσιο 
συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τον αντίκτυπό της στην 
ελευθερία της έκφρασης. 
«Έχουμε χρέος να προστατεύουμε την Ευρώπη και τους πολίτες της από την 
παραπληροφόρηση. Έχουμε χρέος να υπηρετούμε την αλήθεια και να εκθέτουμε 
όσους συνειδητά τη διαστρεβλώνουν προς ίδιον όφελος. Έχουμε χρέος να 
φροντίζουμε η αλήθεια να λάμπει σε όλα τα θέματα» είπε η κα Ασημακοπούλου και 
με αφορμή τη συζήτηση για τη διακίνηση ψευδών ειδήσεων για την πανδημία από 
χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα σημείωσε εμφατικά: «Ελπίζω η Επιτροπή να 
συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση και να δείξει την ίδια αποφασιστικότητα και σε 
άλλες περιπτώσεις όπως της Τουρκίας η οποία αναίσχυντα προχώρησε σε καμπάνια 
παραπληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου 
εργαλειοποιεί πρόσφυγες και μετανάστες χρησιμοποιώντας τους ως πιόνι στη 
γεωπολιτική σκακιέρα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, όπως διαπίστωσαν και οι 
ηγέτες της Ευρώπης ιδίοις όμμασι». 
Και κατέληξε λέγοντας: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε την προσβολή της αλήθειας 
γιατί είναι προσβολή των Ευρωπαϊκών μας αξιών και εν τέλει της ίδιας της 
δημοκρατίας». 
Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης της κας Ασημακοπούλου στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 18 Ιουνίου 2020 στα αγγλικά: 
«Commission Vice-President Věra Jourová finally “named and shamed” China, along 
with Russia, this week in the communication on ‘Tackling COVID-19 disinformation’ 
for engaging in “targeted influence operations and disinformation campaigns around 
COVID-19 in the EU, its neighborhood and globally, seeking to undermine 
democratic debate and exacerbate social polarisation, and improve their own image in 
the COVID-19 context”. 
It is our duty to protect Europe and its citizens. 
It is our duty to tell the truth and to reveal the sources that intentionally cloud it or 
twist it to serve their own interests. 
It is our duty to ensure that the truth shines through on all occassions. 
I do hope the Commission continues in this direction and exhibits the same 
determination in other contexts such as Turkey’s shameless disinformation campaign 
about the situation at the Greek-Turkish border, where refugees and migrants are 
being used as pawns in Turkey’s geopolitical chess game at Europe’s external 
borders, as European leaders had the chance to see with their own eyes. 
After all, an afront to the truth is an afront to European values. 
It is an afront to democracy itself and it cannot be tolerated». 
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Δ.Τ. 15/6/2020 Απάντηση Επιτρόπου κ. Thierry Breton σε ερώτηση 
της Α.Μ. Ασημακοπούλου σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνητής 
νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Thierry Breton απαντώντας σε ερώτηση της 
Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κας 
Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου σχετικά με την αξιοποίηση των εφαρμογών της 
τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας αναφέρθηκε εκτενώς στις 
πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των 
επιστημονικών προσπαθειών και την ενθάρρυνση των ερευνητικών συνεργειών στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε να οδηγηθούμε γρηγορότερα στην 
ανακάλυψη αποτελεσματικών φαρμάκων και να εφοδιαστούμε με τα κατάλληλα μέσα 
πρόβλεψης της δυναμικής του ιού. 
«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ότι εντείνονται οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αξιοποίηση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης για την 
καταπολέμηση της πανδημίας πάντα μέσα στο πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής και των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών», είπε η κα 
Ασημακοπούλου. 
Σχολιάζοντας την πρόταση σύστασης ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσθεσε: «Αναγνωρίζεται εμπράκτως η αναγκαιότητα 
ύπαρξης συστηματικού διαλόγου εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις 
εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, την αξιοποίηση τους αλλά και τη διαμόρφωση 
ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. 
Τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης πέρα από επιστημονικό έχουν και 
δεοντολογικό υπόβαθρο. Το κοινοβούλιο έχει ενεργό ρόλο και συνδιαμορφώνει τις 
πολιτικές που άπτονται των ζητημάτων της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί εγείρονται 
σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας». 
 
Δ.Τ. 11/6/2020 Πρόσθετο πακέτο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρωτοβουλία του ΕΛΚ και των 
ευρωβουλευτών Μανώλη Κεφαλογιάννη και Άννας Μισέλ 
Ασημακοπούλου 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και παρέμβαση των 
ευρωβουλευτών Μανώλη Κεφαλογιάννη και Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, η 
Επιτροπή Γεωργίας, μετά την απόρριψη των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ως ανεπαρκείς, διεκδίκησε και πέτυχε την έκδοση νέου συμπληρωματικού πακέτου 
στήριξης των αμπελουργών και των οινοποιών. Το νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει 
ισχυρότερα, καλά χρηματοδοτούμενα και αποτελεσματικότερα μέτρα για τη στήριξη 
του αμπελοοινικού κλάδου. 
Το νέο πακέτο, ικανοποιεί πάγια αιτήματα του πληττόμενου από την πανδημία 
αμπελοοινικού κλάδου, όπως αυτά είχαν εκφραστεί στην κοινή επιστολή των φορέων 
του (ΕΔΟΑΟ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ) από τις 6 Μαΐου. 
Ειδικότερα τα νέα μέτρα που υιοθετήθηκαν αφορούν: 
Αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης για την προώθηση, την πράσινη συγκομιδή 
και την αναδιάρθρωση. 
Την παράταση της περιόδου φύτευσης για το έτος 2020 έως τον Ιούλιο του 2021. 
Την ενεργοποίηση του μέτρου του άρθρου 222 ώστε να επιτρέπεται στους 
ενδιαφερόμενους να εγκρίνουν συμφωνίες σχετικά με τις απαιτήσεις ποιότητας και 
την κοινή προώθηση. 
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Πληρωμές για τα μέτρα κρίσης του αμπελουργικού τομέα από τον προϋπολογισμό 
του 2021, εάν δεσμευτούν πριν τις 15 Οκτωβρίου. 
Η κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πιστεύει ακράδαντα 
ότι αυτές οι ουσιαστικές βελτιώσεις θα βοηθήσουν αποφασιστικά τον πολύ 
σημαντικό αμπελοοινικό κλάδο σε αυτή την δύσκολη περίοδο της κρίσης που 
διανύουμε. 
 
Δ.Τ. 14/5/2020 - Η συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ είναι 
γεωστρατηγική και προάγει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την 
ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. 
Σήμερα ψηφίστηκε η Διακρατική Συμφωνία για τον αγωγό East Med από την 
Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων με μεγάλη πλειοψηφία. 
Η παραπάνω Συμφωνία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διεθνείς ενεργειακές 
Συμβάσεις της χώρας, καθώς ο αγωγός φυσικού αερίου East Med θα συνδέσει τα 
κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά 
μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας. 
Στις 2 Ιανουαρίου 2020 υπεγράφη στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία του 
Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, 
κ. Μπενιαμίν Νετανιάχου η Διακυβερνητική Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής 
Δημοκρατίας για ένα Σύστημα Αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την 
Ανατολική Μεσόγειο προς τις ευρωπαϊκές αγορές (East Med). Εκ μέρους της 
Ελλάδας υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής 
Χατζηδάκης. 
Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, κα. Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου, τοποθετήθηκε επί του θέματος σε σχετική συζήτηση με το μέλος 
του Κογκρέσου των ΗΠΑ, κ. Brian Mast που διοργανώθηκε από το American Jewish 
Committee με τίτλο «Διατλαντικοί Διάλογοι»: «Η συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-
Ισραήλ είναι γεωστρατηγική και προάγει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την 
ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Η Συμφωνία για τον αγωγό East Med είναι ένα 
έργο με μεγάλη πολιτική και οικονομική σημασία που θα εξασφαλίσει μια 
εναλλακτική ενεργειακή διαδρομή και θα συμβάλει στην αυτονομία του ενεργειακού 
εφοδιασμού μας». 
 
Δ.Τ. 7/4/2020 - «Τροπολογία σε Ψήφισμα για τη χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο» 
Τροπολογία κατέθεσε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, κυρία Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ως μέλος της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την 
αναγκαιότητα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Ενόψει του σχετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κα 
Ασημακοπούλου εισηγείται τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους φορείς της δημόσιας εκπαίδευσης και ζητά από 
την Επιτροπή να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση των 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε περιοχές όπου η υστέρηση περιορίζει την 
προσβασιμότητά τους σε εφαρμογές εκπαίδευσης που βασίζονται στην τεχνητή 
νοημοσύνη. 



Σελίδα | 80 
 

Επίσης, η κα Ασημακοπούλου ζητά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογίας, θα συμμετέχουν με ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού με τους διεθνείς κολοσσούς σε σχετικούς δημόσιους διαγωνισμούς. 
 
Δ.Τ. 19/3/2020 για τις πρωτοβουλίες της Άννας-Μισέλ 
Ασημακοπούλου για την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικτυακών 
υποδομών στην Ευρώπη και την οικονομική διευκόλυνση των 
πολιτών σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου 
Ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και 
για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η Ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στο πλαίσιο θεσμικής επικοινωνίας 
με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Von der Leyen ζήτησε να ληφθούν 
άμεσα μέτρα για τη θωράκιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των διαδικτυακών 
υποδομών και την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών σχετικά με τη χρήση του 
διαδικτύου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. 
Επιπροσθέτως, η κα Ασημακοπούλου υπέβαλε κατεπείγουσα ερώτηση προς τους 
αρμόδιους Επιτρόπους, με αφορμή στοιχεία της Akamai για την αύξηση της 
παγκόσμιας διαδικτυακής κινητικότητας και αναφερόμενη στην πρωτοπόρα 
πρωτοβουλία έκδοσης συστάσεων για ορθή χρήση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων και υπηρεσιών από το Ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που έθεσε η κα Ασημακοπούλου στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αφορούν, πρώτον, στα μέτρα που θα λάβει για να διασφαλίσει ότι οι 
ευρωπαϊκές υποδομές τηλεπικοινωνιών θα παραμείνουν πλήρως λειτουργικές και, 
δεύτερον, στις δράσεις που θα ληφθούν για την υποστήριξη των πολιτών όχι μόνο σε 
τεχνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. 
 
Δ.Τ. 28/02/2020 Αποστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ 
στην Ουάσινγκτον … 72 ώρες, 25 συναντήσεις εργασίας, 102 
συνομιλητές 
Η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, κυρία Άννα 
Μισέλ Ασημακοπούλου, επισκέφτηκε αυτή την εβδομάδα την Ουάσιγκτον με 7μελή 
αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών μελών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA). 
Το ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα περιλάμβανε, σε διάστημα 72 ωρών, 25 συναντήσεις 
εργασίας με πάνω από 100 συνομιλητές σχετικά με θέματα που αφορούν στις 
εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ καθώς και τη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και 
Ηνωμένων Πολιτειών. 
Μεταξύ άλλων, η κυρία Ασημακοπούλου συναντήθηκε με εκπροσώπους του State 
Department, με την Σύμβουλο Διεθνούς Εμπορίου του Γραφείου του Προέδρου 
Trump, με εκπροσώπους του γραφείου του Αμερικανού Αντιπροσώπου για το 
Εμπόριο και του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με τους Γενικούς 
Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, με τους Προέδρους της 
Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας και της Υποεπιτροπής Διεθνούς Εμπορίου 
του Κογκρέσου καθώς και με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών και της 
Κοινωνίας των Πολιτών. 
Σημειώνεται ότι, αυτή η αποστολή ήταν η πρώτη αντιπροσωπεία του ΕΚ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες για θέματα εμπορίου από το 2013 και ότι πραγματοποιήθηκε σε 
συνέχεια της συζήτησης που έγινε μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
κυρίας Ursula von der Leyen, και του Προέδρου των Η.Π.Α, κυρίου Donald Trump, 
τον Ιανουάριο στο Νταβός. 
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Δ.Τ. 30/1/2020 - για μεταναστευτικό: «Ενωμένοι θα σταθούμε, 
διαιρεμένοι θα πέσουμε» 
Έκκληση για ενότητα στην αντιμετώπιση της επείγουσας ανθρωπιστικής κατάστασης 
στα Ελληνικά νησιά, ιδίως όσον αφορά στα ασυνόδευτα ανήλικα, απηύθυνε προς 
τους ευρωβουλευτές όλων των Κρατών Μελών και όλων των κομμάτων, η 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου κατά την 
διάρκεια ομιλίας της στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στις 29 Ιανουαρίου, 2020 στις Βρυξέλλες. 
«Ενωμένοι θα σταθούμε, διαιρεμένοι θα πέσουμε» ανέφερε η Ευρωβουλευτής, 
επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει ενωμένη τις 
μεταναστευτικές ροές ούτε τον Ερντογάν που τις χρησιμοποιεί για να εκβιάζει την 
Ευρώπη. 
Η κυρία Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στα 5.301 ασυνόδευτα ανήλικα που 
βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα και ζήτησε να υπάρξει θετική ανταπόκριση 
από όλα τα Κράτη Μέλη στο αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης να εξυπηρετήσουν 
2.500 από αυτά. 
«Ειλικρινά, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμφωνήσει για το πώς να 
διαχειριστεί 5.000 ασυνόδευτα ανήλικα, τότε δεν ανησυχώ για την ενότητά μας. 
Ανησυχώ για την αξιοπρέπειά μας», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Ασημακοπούλου. 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης της Ευρωβουλευτού: 
“Κυρία Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
“Ενωμένοι θα σταθούμε, διαιρεμένοι θα πέσουμε.” 
Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαστε ενωμένοι απέναντι σε μια απειλή προς την 
ενότητα της Ευρώπης, το BREXIT. 
Σήμερα σε αυτή την αίθουσα, είμαστε ενωμένοι για να τιμήσουμε τα θύματα του 
Ολοκαυτώματος και με μια φωνή είπαμε «Θα θυμόμαστε». 
Όμως στο μεταναστευτικό σαφέστατα δεν είμαστε ενωμένοι. 
Όταν ο Πρόεδρος Ερντογάν χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό για να εκβιάσει την 
Ευρώπη δεν είμαστε ενωμένοι. 
Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 5.301 ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα. 
Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τα Κράτη Μέλη να πάρουν 2.500 από αυτά και μόλις 
3 κράτη μέλη έχουν δεχτεί! 
Και σας ρωτώ εκλεκτοί συνάδελφοι από όλα τα κράτη μέλη και όλες τις πολιτικές 
οικογένειες, έχουμε περιχαρακωθεί τόσο πολύ στα εθνικά μας συμφέροντα, έχουμε 
γίνει τόσο χοντρόπετσοι που δε μας ενδιαφέρουν πια ούτε τα παιδιά; 
Ειλικρινά, αν η ΕΕ δεν μπορεί να συμφωνήσει για το πώς να διαχειριστεί 5.000 
ασυνόδευτα ανήλικα τότε δεν ανησυχώ για την ενότητά μας. Ανησυχώ για την 
αξιοπρέπειά μας.” 
 
Δ.Τ. 29/1/2020 -  «Να προστατευτεί η γεωγραφική ένδειξη της φέτας» 
Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Ευρωβουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου για την θωράκιση της γεωγραφικής ένδειξης της φέτας. 
Με αφορμή την επίσκεψη του Επιτρόπου Εμπορίου Phil Hogan στις ΗΠΑ κατά την 
οποία συζήτησε διμερή εμπορικά θέματα με τον Αμερικανό ομόλογό του, και στον 
απόηχο της πρόσφατης «συμφωνίας πρώτης φάσης» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η κυρία 
Ασημακοπούλου επεσήμανε ότι αυτή η συμφωνία επιτρέπει στους εμπορικούς 
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εταίρους του Πεκίνου να προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς τις γεωγραφικές ενδείξεις 
Ευρωπαϊκών προϊόντων. 
Προϊόντα όπως η φέτα, παραμένουν ευάλωτα στις διεθνείς αγορές, υποστήριξε η 
Ελληνίδα ευρωβουλευτής, αναφέροντας περιπτώσεις που Αμερικανικές εταιρίες 
έχουν υποβάλει ενστάσεις για τη γεωγραφική της ένδειξη. 
Η κυρία Ασημακοπούλου πρόσθεσε ότι και η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης 
αφήνει ανοιχτά παράθυρα αμφισβήτησης των προϊόντων της ΕΕ με γεωγραφική 
ένδειξη. 
Ρωτά λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι αντίκτυπο μπορούν να έχουν τα παραπάνω 
στη συμφωνία προστασίας 100 ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων μεταξύ ΕΕ και 
Κίνας. Επίσης, σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να θωρακίσει τα 
προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, όπως η φέτα, και να διασφαλίσει τα συμφέροντα 
των Ελλήνων παραγωγών. 
 
Δ.Τ. 23/1/2020 - Δ.Τ. Να «σκίσουν τα παράνομα μνημόνια Τουρκίας-
Τρίπολης» Ερντογάν-Σάρατζ 
Να απαιτήσει από Ερντογάν και Σάρατζ να «σκίσουν τα παράνομα μνημόνια 
Τουρκίας-Τρίπολης, ως ένδειξη προσήλωσης στην ειρήνη και την ασφάλεια της 
Ανατολικής Μεσογείου», ζήτησε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής, Josep Borell, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κα 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου. 
Στη διάρκεια ομιλίας της στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στις 14 Ιανουαρίου 2020, στο Στρασβούργο, η κα Ασημακοπούλου 
χαρακτήρισε «επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση» της Ευρώπης να διεκδικήσει έναν 
«ηγετικό ρόλο» στις εξελίξεις στη Λιβύη, καθώς τις περισσότερες συνέπειες από την 
αστάθεια στην περιοχή, θα επωμιστούν οι Ευρωπαϊκές χώρες, όπως εξήγησε. 
Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής τόνισε ότι «η Τουρκία τορπιλίζει την ειρηνευτική 
διαδικασία με την επιμονή της να εφαρμοστούν τα άκυρα και ανυπόστατα μνημόνια 
που υπέγραψε με την Κυβέρνηση της Τρίπολης», επισημαίνοντας ότι η ΕΕ έχει πάρει 
ξεκάθαρη θέση ότι τα μνημόνια αυτά, παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και 
δεν παράγουν οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα. 
«Οι αναπάντητες Τουρκικές προκλήσεις δεν απειλούν μόνο την ειρήνη, αλλά 
πλήττουν την αξιοπιστία της Ευρώπης και τελικά υποσκάπτουν το ίδιο της το 
μέλλον», είπε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής. 
 
Δ.Τ. 15/1/2020 - «Πως θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
κοροναϊό;» 
Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Ευρωβουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου για την ανησυχητική έξαρση του κοροναϊού (2019-nCoV). 
Η κυρία Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στα εκατοντάδες κρούσματα της νέας 
επιδημίας πνευμονίας που στοίχισε μέχρι τώρα τη ζωή 17 ανθρώπων στην Κίνα, 
σύμφωνα με τις αρχές του Πεκίνου. 
H Ελληνίδα ευρωβουλευτής επεσήμανε οτι η μετάδοση του ιού προχωρά με 
εκπληκτική ταχύτητα, καθώς κρούσματα του νέου κοροναϊού έχουν πλέον εντοπιστεί 
στην Ταϊλάνδη, την Ιαπωνία, και τις ΗΠΑ, ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις για το νέο 
έτος στην Κίνα αυξάνουν τις πιθανότητες της περαιτέρω εξάπλωσής του. Η κυρία 
Ασημακοπούλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τoν μηχανισμό PREPARE, πως 
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προτίθενται να αντιμετωπίσουν μια πιθανή εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη και πόσο 
χρόνο θα χρειαστεί για να ανέβει το επίπεδο συναγερμού από 1 που είναι σήμερα σε 2 
ή 3. 
 
Δ.Τ. 5/11/2019 - «Ο Ευρωπαϊκός κλάδος αλουμινίου ανάμεσα σε 
συμπληγάδες Κίνας-ΗΠΑ» 
Με πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και 
ευρωβουλευτού κυρίας Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 
Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλουμινίου στην 
παγκόσμια εμπορική σκηνή. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, και τις ενώσεις Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αλουμινίου.  
Η κυρία Ασημακοπούλου υπογράμμισε το στρατηγικό ρόλο του κλάδου αλουμινίου 
τόσο για την Ευρωπαϊκή όσο και την Ελληνική οικονομία. Στην Ευρώπη, ο κλάδος 
αλουμινίου είχε τζίρο 40 δις ευρώ το 2018, ενώ απασχόλησε πάνω από 1 
εκατομμύρια ανθρώπους σε 600 μονάδες. 
Στην Ελλάδα, το 2018, ο κλάδος αλουμινίου απασχόλησε πάνω από 80 χιλιάδες 
εργαζόμενους, συμβάλλοντας κατά 4,3 δις ευρώ στο ΑΕΠ. Οι εξαγωγές του κλάδου 
αντιπροσωπεύουν το 5,7% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. 
Η κυρία Ασημακοπούλου επεσήμανε  ότι ο Ευρωπαϊκός κλάδος αλουμινίου 
βρίσκεται σήμερα ανάμεσα σε συμπληγάδες. Από τη μία πλευρά, η Κίνα με σειρά 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως κρατικές επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα 
δάνεια προς τις επιχειρήσεις της, αυξάνει την προσφορά αλουμινίου συμπιέζοντας 
προς τα κάτω τις τιμές του. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές εμπορίου του 
Ντόναλντ Τραμπ στηριζόμενες στο δόγμα «πρώτα η Αμερική», όπως η επιβολή 
δασμών στα Ευρωπαϊκά προϊόντα, πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
μας. Και οι δύο ασκούν αρνητική επίδραση στην απασχόληση και τον τζίρο του 
κλάδου αλουμινίου της ΕΕ. 
Κλείνοντας η Ελληνίδα ευρωβουλευτής υποστήριξε την ανάγκη για περισσότερη 
διαφάνεια από την πλευρά των εμπορικών εταίρων της ΕΕ, περεταίρω ενίσχυση των 
Ευρωπαϊκών εμπορικών αμυντικών μέσων, και δυναμική ανάπτυξη συνεργειών 
μεταξύ της εμπορικής και βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ και της πολιτικής 
ανταγωνισμού. 
Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
η κυρία Ασημακοπούλου θα προχωρήσει σε σειρά επαφών με τους αρμόδιους φορείς 
τόσο σε εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη διασφάλιση των 
συμφερόντων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του κλάδου αλουμινίου. 
 
Δ.Τ. 9/10/2019 - Έμπρακτη στήριξη της Άννας Μισέλ 
Ασημακοπούλου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την βέλτιστη 
αξιοποίηση Κοινοτικών Κονδυλίων στη νέα προγραμματική περίοδο 
Περισσότεροι από 100 αιρετοί εκπρόσωποι και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δευτέρου βαθμού που ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες από ολόκληρη την 
Ελλάδα συμμετείχαν εχθές το απόγευμα (08/10/19), σε συνάντηση γνωριμίας και 
εργασίας που διοργάνωσε η Ευρωβουλευτής της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 
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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2019, που 
ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από υψηλόβαθμα στελέχη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, 
της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από εξειδικευμένους 
φορείς ενημέρωσης και διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης έργων στην νέα προγραμματική περίοδο. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, κ.κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Γιώργος Κύρτσος. 
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η κ. Ασημακοπούλου επισήμανε την επιτακτική 
ανάγκη αξιοποίησης των διαθέσιμων Κοινοτικών κονδυλίων, όχι μόνο για έργα 
υποδομής αλλά και σε ότι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυκλική 
οικονομία. 
 «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει η «αιχμή του δόρατος» της ανάκαμψης της 
Πατρίδας μας. Ως ευρωβουλευτής θα είμαι αρωγός στην ενημέρωση, στο σχεδιασμό και 
στη δικτύωση των Περιφερειών και των Δήμων όλης της χώρας για να μη χαθούν 
ευκαιρίες, χρόνος και χρήματα» τόνισε η κ. Ασημακοπούλου.» 
 
Δ.Τ. 4/10/2019 - Στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου η μάχη για τα 
ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα που πλήττουν οι αμερικάνικοι 
δασμοί 
Στη Διεθνή Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), θα θέσει 
άμεσα προς συζήτηση, η Αντιπρόεδρος του Οργάνου και Ευρωβουλευτής, Άννα 
Μισέλ Ασημακοπούλου, το πρόβλημα που έχει προκύψει από την επιβολή πρόσθετων 
δασμών των Η.Π.Α. σε σειρά ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Σκοπός είναι η 
δρομολόγηση ενεργειών που θα εξασφαλίζουν την προστασία του συνόλου των 
εξαγόμενων ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, όπως το ροδάκινο και αχλάδι 
κομπόστα, κατεψυγμένα κεράσια κ.α. που συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό 
κατάλογο ευρωπαϊκών προϊόντων που εξέδωσε το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. . 
Εχθές,  η κ. Ασημακοπούλου προκάλεσε σειρά επαφών  με εκπροσώπους θεσμικών 
και μη,  φορέων των εμπλεκόμενων κλάδων που πλήττονται οικονομικά από την 
αύξηση των δασμών, προκειμένου να καταγράψει τα νέα αρνητικά οικονομικά 
δεδομένα που δημιουργούνται τόσο στους παραγωγούς όσο και στις συναφείς 
βιομηχανικές δραστηριότητες που αφορούν στο εξαγωγικό ελληνικό εμπόριο των 
συγκεκριμένων αγροδιατροφικών προϊόντων . 
Επιπρόσθετα,   σήμερα το μεσημέρι, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συναντήθηκε και με την πρόεδρο του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη όπου συζήτησαν 
εκτενώς για το θέμα. Η κ. Ασημακοπούλου δεσμεύτηκε να μεταφέρει το ζήτημα , το 
οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων της, ενώπιον της Διεθνούς Επιτροπής αλλά και την  
προώθησή του στα αρμόδια όργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.). 
Η δήλωση της κ. Ασημακοπούλου: «Ως  Ευρωβουλευτής και ως Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου δεσμεύομαι, ότι θα συνεχίσω να δίνω μάχες για την 
προστασία τόσο των συγκεκριμένων προϊόντων, που σε αυτήν την περίπτωση 
πλήττονται βάναυσα, όσο και για το σύνολο εξαγόμενων  ελληνικών  προϊόντων. 
Στέκομαι στο πλευρό της Ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να συντονίσουμε τις 
ενέργειές μας ώστε να βρεθούν λύσεις που θα αποκαταστήσουν την  αδικία που 
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τελείται. Το ζήτημα θα προωθηθεί άμεσα και στα αρμόδια όργανα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.)».  
 
Δ.Τ. 26/9/2019 - Ο Ισραηλινός Υπουργός Δημοσίας Ασφάλειας και 
Στρατηγικών Υποθέσεων συζητά για τον αντισημιτισμό στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Την εκδήλωση φιλοξένησαν  οι ευρωβουλευτές της Oμάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος (ΕΛΚ), Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και Traian Basescu και η 
ευρωβουλευτής της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 
(ΕΣΜ), Anna Fotyga. 
Κατάμεστη η αίθουσα «Aldo Moro» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εχθές στις 
Βρυξέλλες, όπου οι ευρωβουλευτές Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου (ΕΛΚ, Ελλάδα), 
Traian Basescu (ΕΛΚ, Ρουμανία) και Anna Fotyga  (ΕΣΜ, Πολωνία) φιλοξένησαν 
εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ισραηλινή Ένωση, με θέμα  
«Απονομιμοποίηση του Ισραήλ: Το αποδεκτό πρόσωπο του αντισημιτισμού». 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ισραηλινής Ένωσης, 
πρέσβεις, ευρωβουλευτές και βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων. 
Στην κεντρική του εισήγηση ο Ισραηλινός Υπουργός Δημοσίας Ασφάλειας και 
Στρατηγικών Υποθέσεων, Gilad Erdan, επικεντρώθηκε στη σύνδεση μεταξύ του 
αντισημιτισμού και της ρητορικής του Κινήματος BDS. 
Εισηγήσεις επίσης έκαναν η Συντονίστρια της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του 
Αντισημιτισμού, Katharina Von Schnurbein και o Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ 
για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, Elan Carr. 
Ανοίγοντας την εκδήλωση  η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, 
σημείωσε ότι  «σε μία εποχή όπου οι αντισημιτικές πράξεις  αυξάνονται ολοένα και 
περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι επιτακτική ανάγκη να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας κατά των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. H απόρριψη 
της μισαλλοδοξίας είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεπερνά πολιτικά 
κόμματα και αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής». Κλείνοντας, τόνισε πως η 
ίδια παραμένει προσωπικά αφοσιωμένη στον αγώνα κατά του αντισημιτισμού που 
συνεχίζεται στην Ελλάδα. 
 
Δ.Τ. 20/9/2019 - Οι προτεραιότητες της Φινλανδικής Προεδρίας, που 
σχετίζονται με τον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και της Ψηφιακής 
Αγοράς 
Στις προτεραιότητες της Φινλανδικής Προεδρίας, που σχετίζονται με τον τομέα του 
Διεθνούς Εμπορίου και της Ψηφιακής Αγοράς επικεντρώθηκε στη σημερινή 
τοποθέτησή της στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου 
παρουσία του Πρέσβη της Φινλαδικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 
Αφού καλωσόρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Antti Rinne  
 και του Υπουργού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εμπορίου της Φινλανδίας, Ville 
Skinnari, όπως παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κα 
Ασημακοπούλου επισήμανε ότι πρέπει να ενισχυθεί η Ενιαία Αγορά και να 
αναδειχτούν οι πτυχές της ψηφιοποίησης στο εμπόριο. 
Η κα Ασημακοπούλου υποστήριξε, ότι ο τομέας του Διεθνούς Εμπορίου πρέπει να 
πλαισιώνεται από συγκεκριμένους κανόνες και πως χρειάζεται να επικαιροποιηθεί το 
πλαίσιο λειτουργίας του. 
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Τέλος, αναφερόμενη στο ζήτημα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία 
και τα Σκόπια, η κα Ασημακοπούλου σημείωσε ότι εστιάζει το ενδιαφέρον της, ως 
Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, στην 
προώθηση και στην προστασία των ελληνικών προϊόντων.   
 
Δ.Τ. 4/9/2019 - Πώς συνδέονται οι προτεραιότητες της Φινλανδικής 
Προεδρίας με τις προτεραιότητες της Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
Για το πώς συνδέονται οι προτεραιότητες της Φινλανδικής Προεδρίας με τις 
προτεραιότητες της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  κ. Ursula  Von der 
Leyen, ζήτησε να ενημερωθεί από τον Υπουργό Αναπτυξιακής Συνεργασίας και 
Εμπορίου της Φινλανδίας, Ville Skinnari, με σχετική της ερώτηση, η Ευρωβουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, η Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ρώτησε, επίσης, εάν υπάρχει συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα της Φινλανδικής Προεδρίας σε σχέση με την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις Σκοπίων και Αλβανίας, στη βάση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια. 
Η κ. Ασημακοπούλου, επεσήμανε το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Ursula Von der Leyen, επιβεβαίωσε τη στρατηγική της Επιτροπής για 
τα Δυτικά Βαλκάνια, μιλώντας «για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης Ευρώπης στον 
κόσμο και συγκεκριμένα για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου ηγέτη 
που θεσπίζει πρότυπα. Όλα αυτά μέσα από ένα ισχυρό, ανοικτό και δίκαιο σύστημα 
εμπορικών συναλλαγών». 
Σημειώνεται πως ο Υπουργός Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εμπορίου της 
Φινλανδίας, Ville Skinnari, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου εκπροσώπησε  τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, παρουσιάζοντας  τις 
προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας στον Τομέα του Διεθνούς Εμπορίου.  
Το κείμενο της ερώτησης της κ. Ασημακοπούλου: 
«Η κ. Ursula Von der Leyen μας μίλησε για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης 
Ευρώπης στον κόσμο και συγκεκριμένα για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως 
παγκόσμιου ηγέτη που θεσπίζει πρότυπα. Όλα αυτά μέσα από ένα ισχυρό, ανοικτό 
και δίκαιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών. Η ερώτησή μου προς εσάς, κύριε 
Υπουργέ, έχει δύο πτυχές. Πρώτον, πώς συνδέονται οι  προτεραιότητες της 
Φινλανδικής Προεδρίας,  με τις προτεραιότητες της κ. Von der Leyen; Δεύτερον, 
ειδικά, σε ότι αφορά στην επιβεβαίωση από την Πρόεδρο κ. Von der Leyen της 
στρατηγικής μας σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια και την υποστήριξη της στην 
έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις 
στα Σκόπια και την Αλβανία, έχετε κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό σε σχέση με 
αυτή την προτεραιότητα; ». 
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