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Foreword 
 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Σας υποβάλλω την τρίτη κατά σειρά αναφορά πεπραγμένων μου, που αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του 
2020. 

Συνεχίζουμε δυναμικά στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), της τεχνητής νοημοσύνης, με την ιδιότητα του μέλους της 
Ειδικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA) και των νέων τεχνολογιών, 
με την συμμετοχή στην Επιτροπή́ για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA). Επίσης, 
έχω την τιμή να είμαι μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(IMCO) και της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE). 

Η αναφορά καλύπτει τις συνολικά 266 νέες δράσεις μας (κατά μέσο όρο 44 δράσεις περίπου, 
μηνιαίως) και συγκεκριμένα: 6 ομιλίες στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, 13 ομιλίες στις επιτροπές, 
10 γραπτές ερωτήσεις προς την Επιτροπή, συνυπογραφή 2 προτάσεων ψηφίσματος, συμμετοχή σε 31 
διαδικτυακές εκδηλώσεις και συνέδρια, 44 συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς παράγοντες, 8 
συνεντεύξεις/άρθρα σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα, 122 εμφανίσεις σε ΜΜΕ (τηλεόραση και 
ραδιόφωνο), 23 δελτία τύπου, μηνιαία και θεματικά newsletter, 4 παραγωγές του γραφείου μου με 
τίτλο EUBACKSTAGE (περιγραφή δράσεων Ευρωκοινοβουλίου για πολίτες) και AskAnnaMichelle 
(απαντήσεις σε ερωτήσεις πολιτών). Επίσης, υλοποιήσαμε 2 καμπάνιες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού, για θέματα αρμοδιοτήτων μου (Διεθνές Εμπόριο, Τεχνητή Νοημοσύνη) 
και την καμπάνια αλληλεγγύης «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ», με την έκδοση ημερολογίου που 
προβάλλει 12 φορείς κοινωνικής προσφοράς. 

Η περίοδος της πανδημίας είναι δύσκολη για όλους μας.  Για τους συνεργάτες μου και εμένα αποτελεί 
μια ευκαιρία, για να βελτιώσουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες και να προσαρμόσουμε τον τρόπο 
λειτουργίας και επικοινωνίας μας στη νέα κανονικότητα. 

Παραμένω προσηλωμένη στον στόχο να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας και των προσδοκιών 
των συμπολιτών μας. 

Με εκτίμηση, 
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Πεπραγμένα 
 

Η κυρία Ασημακοπούλου είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Μέλος 
της νέας Ειδικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή, 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, 
το περιβάλλον και τις εξωτερικές υποθέσεις, 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".  

I. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Ολομέλεια του ΕΚ 
 

 

Τα κείμενα των παραπάνω παρεμβάσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.  

• Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΕΚ στις Βρυξέλλες για τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια στη Μεσόγειο, καθώς και τον αρνητικό ρόλο της 
Τουρκίας  

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για την επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής 
προκλητικότητας και τον ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο 

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών 
μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στον θύλακα του Ναγκόρνο – 
Καραμπάχ. 

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για τον αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το 
κράτος δικαίου 

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για την κλιμάκωση των εντάσεων στα 
Βαρώσια, έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 

https://youtu.be/2NSNsLrG2I0
https://youtu.be/2NSNsLrG2I0
https://youtu.be/2NSNsLrG2I0
https://www.youtube.com/watch?v=FHagMuh_hFQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FHagMuh_hFQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rR3-7UgbCLA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rR3-7UgbCLA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rR3-7UgbCLA&feature=youtu.be
https://asimakopoulou.gr/na-min-epitrepsoyme-na-mpei-i-dimokrat/
https://asimakopoulou.gr/na-min-epitrepsoyme-na-mpei-i-dimokrat/
https://asimakopoulou.gr/na-min-epitrepsoyme-na-mpei-i-dimokrat/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov/


Σ ε λ ί δ α  | 4 
 

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για τη συζήτηση των πρόσφατων 
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Κανένας διάλογος με την 
Τουρκία μέχρι το Μάρτιο» 

 

II. Προτάσεις ψηφίσματος σην Ολομέλεια του ΕΚ 
• ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την προετοιμασία του έκτακτου 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και 
στον ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο 

• ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την προετοιμασία του έκτακτου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και 
στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο 

 

III. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Έκθεση/σεις, ως σκιώδης εισηγήτρια, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και 
την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων 

• Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας της Γερμανίας, 
κ. Altmaier, για τις προτεραιότητες της Γερμανικής Προεδρίας  

• Παρεμβάσεις στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με: 

 INTA Trade Policy Day 

 Review of the 15 points Action Plan on improving the implementation and 
enforcement of TSD chapters in EU FTAs 

 Communication from the Commission on Critical Raw Materials Resilience 

 The Union’s Trade Dispute Settlement  

https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov-3/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov-3/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov-3/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0260_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0260_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0260_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0270_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0270_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0270_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0133_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0133_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0133_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0133_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0133_EL.html
https://www.youtube.com/watch?v=aXB0hb3ZQxk
https://www.youtube.com/watch?v=aXB0hb3ZQxk
https://asimakopoulou.gr/d-t-chreiazetai-i-ee-na-exoplistei-me-t/
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 EoV on the impact of COVID-19 on women in international trade 

 EU-China Trade and Investment Relations in a post-covid world 

 State of play of International Trade Negotiations 

 State of play on EU-Turkey Customs Union 

 
IV. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Ειδική Επιτροπή για την Τεχνητή 

Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή 
 

• Ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Thierry 
Breton στην Ειδική Επιτροπή για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη του Ε.K   

 

 

 

V. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Επιτροπή Ανάπτυξης 
 

• Ανταλλαγή απόψεων με τον Janez Lenarčič, 
Επίτροπο για τη διαχείριση κρίσεων για την 
ανθρωπιστική κατάσταση και την ανθρωπιστική 
αντίδραση της ΕΕ σε σχέση με το COVID-19  

 

 
• Γνωμοδότηση, ως σκιώδης εισηγήτρια, σχετικά με την εφαρμογή της κοινής 

εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 

 

VI. Γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
• Κατεπείγουσα ερώτηση της ΝΔ στο ΕΚ, προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, για 

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Josep Borrell, για τις 
δηλώσεις του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για την άμεση διακοπή χρηματοδότησης προς 
την Τουρκία, για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκτακτη κατάσταση στη Μόρια 
Λέσβου 

https://youtu.be/_ohfLZ5QxMg
https://youtu.be/_ohfLZ5QxMg
https://youtu.be/_ohfLZ5QxMg
https://www.youtube.com/watch?v=cFgzNW1lO7A
https://www.youtube.com/watch?v=cFgzNW1lO7A
https://www.youtube.com/watch?v=cFgzNW1lO7A
https://www.youtube.com/watch?v=cFgzNW1lO7A
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197695/ANNA-MICHELLE_ASIMAKOPOULOU/main-activities/opinions-shadow
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197695/ANNA-MICHELLE_ASIMAKOPOULOU/main-activities/opinions-shadow
https://asimakopoulou.gr/katepeigoysa-erotisi-tis-nd-sto-ek-pro/
https://asimakopoulou.gr/katepeigoysa-erotisi-tis-nd-sto-ek-pro/
https://asimakopoulou.gr/katepeigoysa-erotisi-tis-nd-sto-ek-pro/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-amesi-diakopi-chri/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-amesi-diakopi-chri/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-gia-ektakti-katast/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-gia-ektakti-katast/
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• Ερώτηση προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και 
Πολιτική Ασφαλείας για την επιθετική πολιτική εκφοβισμού της Τουρκίας και την 
άρνηση της Γενοκτονίας των Αρμενίων 

• Ερώτηση Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ, σχετικά με την αναστολή 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας  

• Ερώτηση προς την ΕΕ για τον αποκλεισμό μικρών επιχειρήσεων, που ανήκουν σε 
δίκτυα franchise, από προγράμματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. 

• Ερώτηση Ελλήνων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ για τον σεισμό στη Σάμο και τις φυσικές 
καταστροφές στην Ελλάδα. 

• Ερώτηση προς την ΕΕ για το αποτύπωμα άνθρακα της τεχνητής νοημοσύνης (μαζί με 
Σ. Κυμπουρόπουλο και Λ. Φουρλά) 

• Ερώτηση Ελλήνων Ευρωβουλευτών προς την ΕΕ για την ενίσχυση των εργαζομένων 
στον κλάδο της τέχνης και του πολιτισμού 

• Συνυπογραφή ερώτησης προς την ΕΕ για τη στήριξη στα ευρωπαϊκά συστήματα 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 

Τα κείμενα των παραπάνω ερωτήσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.  

 

Από την ανάληψη των καθηκόντων της και μέχρι σήμερα, η Ευρωβουλευτής έχει 
συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων, ημερίδων και ποικίλων εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας 
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 και συνέδρια 
 

 

https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-ton-ypsilo-ekprosopo-tis-e/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-ton-ypsilo-ekprosopo-tis-e/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-ton-ypsilo-ekprosopo-tis-e/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-ellinon-kai-kyprion-eyrovoyl/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-ellinon-kai-kyprion-eyrovoyl/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-e-e-apokleismos-mikron-e/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-e-e-apokleismos-mikron-e/
https://asimakopoulou.gr/tin-amesi-energopoiisi-olon-ton-michan/
https://asimakopoulou.gr/tin-amesi-energopoiisi-olon-ton-michan/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006185_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006477_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006477_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006842_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006842_EL.html


Σ ε λ ί δ α  | 7 
 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης της εθνικής κριτικής επιτροπής, 
για το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2020 (2/9/2020) 

• Ομιλήτρια στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το γραφείο του 
Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, ενόψει της 
συζήτησης για την Κατάσταση στην Ένωση (State of the Union) στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (9/9/2020) 

• Ομιλήτρια στη διαδικτυακή εκδήλωση του European Aluminium με θέμα: 
"Στρατηγική αυτονομία για την Πράσινη Συμφωνία: ποιος είναι ο ρόλος για βιώσιμες 
και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού υλικών;" (9/9/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στην προπαρασκευαστική συζήτηση για την εκδήλωση με 
θέμα: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εμπορικές σχέσεις και τον τουρισμό: πώς 
μπορούμε να ενισχύσουμε τα οφέλη τόσο για την ΕΕ όσο και για τις ΗΠΑ», με τον 
Mark Strand - Πρόεδρο του Ινστιτούτου του Κονγκρέσου (10/9/2020) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε η Digital Europe για το παγκόσμιο 
εμπόριο με θέμα: «Ο δρόμος προς το Ριάντ: Ψηφιακό εμπόριο για παγκόσμια 
ανάκαμψη» (22/9/2020) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής  Συμμαχίας Πρώτων Υλών (29/9/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Cobalt Institute με 
θέμα: «Εξασφάλιση βιώσιμης αλυσίδας αξίας του κοβαλτίου» (29/9/2020) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur που 
οργάνωσε το Hanns Seidel Stiftung (29/9/2020) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση της Enterprise Greek με θέμα: "Ο προστατευτισμός 
στο παγκόσμιο εμπόριο στην εποχή μετά τον COVID-19" (8/10/2020) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση της Ένωσης Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας για την 
επισκόπηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (15/10/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στο πάνελ Ευρωβουλευτών στο «4ο Συνέδριο Πολιτικών για 
την Κλιματική Αλλαγή» που διοργανώθηκε από: Boussias Communications και 
Natural Resources PC (22/10/2020) 

• Χαιρετισμός στην Τελετή Έναρξης της Διαδικτυακής 41ης Εθνικής Συνδιάσκεψης 
Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (6/11/2020) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το Knowledge4Innovation με 
θέμα : “Why Europe needs a Raw Materials Alliance” (12/11/2020) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή συζήτηση της Εβδομάδας Πρώτων Υλών της ΕΕ με θέμα: 
"Από τη φιλοδοξία στη δράση: Επένδυση στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των 
πρώτων υλών της Ευρώπης" (16/11/2020) 

https://asimakopoulou.gr/omilia-kata-tin-enarktiria-synedrias/
https://asimakopoulou.gr/omilia-kata-tin-enarktiria-synedrias/
https://asimakopoulou.gr/en/speech-at-the-enterprise-greece-webinar-on-world-trade-and-protectionism-in-the-post-covid-era/
https://asimakopoulou.gr/en/speech-at-the-enterprise-greece-webinar-on-world-trade-and-protectionism-in-the-post-covid-era/
https://www.youtube.com/watch?v=qKv1o2091S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qKv1o2091S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qKv1o2091S8&feature=emb_logo
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• Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση «Καφέ με τις Γεωεπιστήμες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο» που διοργάνωσαν, το Διεθνές Παρατηρητήριο για τις Κρίσιμες Πρώτες 
Ύλες, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων και το Αμερικανικό Ινστιτούτο για τις 
Γεωεπιστήμες (16/11/2020) 

• Ομιλία στο διαδικτυακό συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Microsoft με τίτλο: 
"Ανθρωποκεντική καινοτομία δεδομένων στον τομέα της υγείας" (19/11/2020) 

• Ομιλία στο διαδικτυακό συνέδριο της DIGHUM (Digital Humanism) με τίτλο: 
«Στρατηγικές για ένα Ανθρωπιστικό Ψηφιακό Μέλλον: Ανάπτυξη της τεχνητής 
νοημοσύνης στην Ευρώπη»  (19/11/2020) 

• Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου «Fake news: Ρητορική και Ερμηνείες” της 
Αλεξίας Κουλούρη, που οργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα 
και ΜΜΕ», με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, 
Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΜΕΚΘΕΜΕ) του Π.Τ.Ν. της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (25/11/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στη συζήτηση με τον Πολιτικό επιστήμονα Ivan Krastev, η 
οποία διοργανώθηκε από το Δίκτυο Ομάδας Νέων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ 
(27/11/2020) 

• Ομιλία στο Διαδικτυακό Συνέδριο της PM² Alliance «Προχωρώντας προς τα εμπρός 
με το πλεονέκτημα της PM²», με θέμα: «Χτίζοντας το μέλλον, ένα έργο τη φορά» 
(30/11/2020) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Τεχνητής Νοημοσύνης 
(1/12/2020) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή οικονομική διάσκεψη κορυφής της AmCham Greece 2020 
«Προχωρώντας σε δύσκολους καιρούς», με θέμα: «Η πορεία των Διατλαντικών 
Σχέσεων, Κίνδυνοι & Προοπτικές» (2/12/2020) 

• Χαιρετισμός στη Διαδικτυακή Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – 
«EUropa.S T.E.EN.S.», με θέμα: “Διεξαγωγή Διαδικτυακής Προσομοίωσης για τις 
σχολικές μονάδες της Ανατολικής Κρήτης”, που διοργάνωσε το Europe Direct της 
Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A (5/12/2020) 

• Χαιρετισμός στον 5ο Διαδικτυακό Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Πρώτες Ύλες 
(8/12/2020) 

• Διαδικτυακή ομιλία στον διάλογο υψηλού επιπέδου του Διεθνούς Φόρουμ για την 
ψηφιακή μετάβαση και τη δημοκρατία, με θέμα : «Δεδομένα και ηθική σε έναν κόσμο 
μετά τον COVID, (Re-Imagine Europa)» (10/12/2020) 

• Διαδικτυακή ομιλία στο Συνέδριο της Euractiv, με θέμα: «Ηθική στη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης: Μπορούν οι ρυθμιστικές αρχές να συμφωνήσουν σε μια τυπική 
προσέγγιση;» (11/12/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=Uoio78BNmgk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Uoio78BNmgk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Uoio78BNmgk&feature=emb_logo
https://asimakopoulou.gr/omilia-stin-diadiktyaki-paroysiasi-t/
https://asimakopoulou.gr/omilia-stin-diadiktyaki-paroysiasi-t/
https://asimakopoulou.gr/omilia-stin-diadiktyaki-paroysiasi-t/
https://asimakopoulou.gr/omilia-stin-diadiktyaki-paroysiasi-t/
https://asimakopoulou.gr/omilia-stin-diadiktyaki-paroysiasi-t/
https://asimakopoulou.gr/omilia-sto-synedrio-tis-pm-alliance-2020-i-methodo/
https://asimakopoulou.gr/omilia-sto-synedrio-tis-pm-alliance-2020-i-methodo/
https://www.youtube.com/watch?v=qKv1o2091S8&feature=emb_logo
https://asimakopoulou.gr/apo-tin-31i-diaskepsi-koryfis-toy-ellino/
https://asimakopoulou.gr/apo-tin-31i-diaskepsi-koryfis-toy-ellino/
https://asimakopoulou.gr/apo-tin-31i-diaskepsi-koryfis-toy-ellino/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-ston-5o-elliniko-koino/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-ston-5o-elliniko-koino/
https://www.youtube.com/watch?v=-vy4AoLM3lk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-vy4AoLM3lk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-vy4AoLM3lk&feature=youtu.be
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• Χαιρετισμός στoν 1ο SUP (Single Use Plastics) Διαδικτυακό Μαραθώνιο, με τη 
συμμετοχή των κ.κ. Νίκου Ανδρουλάκη, Μέλους του ΕΚ, Ιάκωβου Ανδρεανίδη, 
Προέδρου Διοίκησης Lidl Hellas και Εύης Λαζού, Προέδρου του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη (11/12/2020) 

• Ομιλία στο 12ο European Innovative Summit του Knowledge4Innovation με θέμα: «H 
Τεχνητή Νοημοσύνη για το κοινό καλό» (11/12/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο ΟΝΝΕΔ/ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ (18/12/2020) 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στην σειρά διαλόγων μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας 
(21/12/2020) 

• Διαδικτυακή απονομή βραβείου με τίτλο "Άμεση Παρέμβαση στην Κρίση" στην 
Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας "Αργώ", που διοργανώθηκε απο το IASIS και 
το Brussels Hellenic Network Argo (30/12/2020) 

 

VIII. 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, καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τομέα 
αρμοδιοτήτων της. 

Συναντήσεις με πολιτικούς και πολιτική ηγεσία στο ΕΚ και στην Ελλάδα 

• Ενημέρωση για τη μίνι συμφωνία με 
τις ΗΠΑ από τον Rupert 
Schlegelmilch, Δ/ντή στη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

• Διαδικτυακή ενημερωτική 
συνάντηση με τον Διευθυντή για την 
Εμπορική Πολιτική στη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου της ΕΕ,  
Ignacio Garcia Bercero 

• Συνάντηση εργασίας με τον 
Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή 

• Συνάντηση εργασίας με τον 
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

• Συνάντηση εργασίας με τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. 
Μάκη Βορίδη 

• Συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης, κ. Χρίστο Δήμα 

• Διαδικτυακή συνάντηση για τις 
Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, με τον Peter 
Handley, Επικεφαλής της μονάδας 
DG Grow, Βιομηχανίες Ενέργειας 
και Πρώτες Ύλες 

• Τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρο της 
ΕΕ για τις Διοργανικές σχέσεις και 
Προνοητικότητα 

• Διαδικτυακή συνάντηση με τον 
Timo Hammaren, Αναπληρωτή 
Επικεφαλής του τομέα για τις 

https://www.facebook.com/pavlmarinakis/videos/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CF%80-%CE%BD%CE%B4%CF%86%CE%BA/3850958098269817/
https://www.facebook.com/pavlmarinakis/videos/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CF%80-%CE%BD%CE%B4%CF%86%CE%BA/3850958098269817/
https://www.youtube.com/watch?v=Luc5pHmVeVc
https://www.youtube.com/watch?v=Luc5pHmVeVc
https://www.youtube.com/watch?v=Luc5pHmVeVc
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σχέσεις με τους γείτονες του Νότου, 
της Γενικής Γραμματείας για το 
Εμπόριο, με θέμα τις σχέσεις της ΕΕ 
με την Τουρκία 

• Τηλεφωνική Επικοινωνία με τον 
Ευρωβουλευτή Βουλγαρίας, κ. 
Andrey Kovatchev 

• Διαδικτυακή συνάντηση με την κα 
Μαριέττα Γιαννάκου 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στην 
ετήσια συνάντηση πρωϊνού του 
Δίκαιου Εμπορίου, με τον Επιτρόπο 
Εμπορίου της ΕΕ, Valdis 
Dombrovskis 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στη 
συζήτηση της ομάδας εργασίας 
Mercosur του ΕΛΚ, με τη Γενική 
Διευθύντρια Εμπορίου της ΕΕ 
Sabine Weyand 

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας 
που διοργάνωσε το Εμπορικό 
Επιμελητήριο Φθιώτιδας με τους : κ. 
Γιάννη Οικονόμου, Βουλευτή 

Φθιώτιδας & Μέλος της Διαρκούς 
Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, 
κ. Αθανάσιο Κυρίτση, Πρόεδρο 
Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, κ. 
Βασίλειο Αυγερινό, Πρόεδρο 
Επιμελητηρίου Φωκίδας και 
Πρόεδρο Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στ. 
Ελλάδας, κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, 
Πρόεδρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας, 
κ. Ιωάννη Γεροντίτη, Πρόεδρο 
Επιμελητηρίου Εύβοιας και κ. 
Χρήστο Τσάμπρα, Πρόεδρο 
Επιμελητηρίου Ευρυτανίας 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στη 
συνάντηση της αντιπροσωπείας για 
τις σχέσεις με το Ισραήλ D-IL, 
ανταλλαγή απόψεων με την κα Sima 
Shine, επικεφαλής του 
προγράμματος του Ιράν στο 
Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής 
Ασφάλειας (INSS) στο Ισραήλ 

 

Με εκπροσώπους φορέων 

• Διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη με 
τους εκπροσώπους του ExportUsa, 
Anna Breda and Lucio Miranda, 
σχετικά με θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

• Τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
Antti TIMONEN, σύμβουλο του 
ΕΛΚ για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
στην Ψηφιακή Εποχή 

• Διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη με τον 
Bernd Schäfer, CEO EIT 
RawMaterials και τον Roland 
Strauss, Διευθύνοντα Σύμβουλο 
K4I, σχετικά με τις κρίσιμες 
πρώτες ύλες, την πράσινη 

συμφωνία και τη στρατηγική 
αυτονομία 

• Διαδικτυακή συνάντηση με τη 
Marietje Schaake - Διευθύντρια 
του Κέντρου Πολιτικής στον 
Κυβερνοχώρο του Πανεπιστημίου 
του Stanford και πρώην 
Ευρωβουλευτή Ολλανδίας 

• Διαδικτυακή ενημέρωση για τις 
τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με 
την Τεχνητή Νοημοσύνη στην ΕΕ, 
από εκπροσώπους του Centre for 
Information Policy Leadership 
(CIPL) 
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• Διαδικτυακή ενημέρωση από 
εκπροσώπους της ΑΑΔΕ, κ.κ. Χ. 
Νακοπούλου και Ε. Δήμα, από τη 
Γενική Διεύθυνση Γενικού 
Χημείου του Κράτους και τη 
Διεύθυνση Ενεργειακών, 
Βιομηχανικών και Χημικών 
Προϊόντων, για την απαγόρευση 
του μόλυβδου σε υγρότοπους 

• Διαδικτυακή ενημερωτική 
συνάντηση με εκπροσώπους της 
Applied Materials 

• Διαδικτυακή συνάντηση με την 
Ένωση Ασθενών Ελλάδας 

• Διαδικτυακή συνάντηση με τον 
Hendrik Bourgeois, Διευθυντή του 
τμήματος κυβερνητικών 
υποθέσεων για την Apple στην 
Ευρώπη. Συζήτηση για τις 
τρέχουσες εξελίξεις στην ψηφιακή 
πολιτική της ΕΕ 

• Διαδικτυακή συνάντηση με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών 
Αυτοκινήτων (CLEPA), σχετικά 
με την Τεχνητή Νοημοσύνη 

• Διαδικτυακή συνάντηση με τον 
Σύνδεσμο Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων 

• Συνάντηση με τον Casper Klynge, 
Αντιπρόεδρο της Microsoft, 
υπεύθυνο για το τμήμα 
Κυβερνητικών υποθέσεων της 
Microsoft στην Ευρώπη 

• Διαδικτυακή συνάντηση με 
εκπροσώπους του Information 
Technology Institute Council 

• Διαδικτυακή συνάντηση με την 
Kate Brightwell, επικεφαλής 
κυβερνητικών σχέσεων της 
Adobe, για να συζητηθεί η 
προσέγγιση της ΕΕ στην τεχνητή 
νοημοσύνη 

• Διαδικτυακή συνάντηση με την 
Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) 
και του κ. Κεφαλογιάννη 
Μανώλη με θέμα: «Προστασία 
της χρήσης των ονομασιών 
πώλησης κρέατος και 
προϊόντων με βάση το κρέας» 

• Διαδικτυακή συνάντηση με τον 
Δ/ντη του EIT RM hub 
(Μετσόβιο Πολυτεχνείο), 
καθηγητή κ. Πασπαλιάρη, με 
αντικείμενο την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για τις πρώτες ύλες. 

• Διαδικτυακή συνάντηση με την 
κα Μαρία Σωτηρίου, 
Διευθύντρια Υποθέσεων ΕΕ 
της GSMA Europe (Παγκόσμια 
Βιομηχανία Κινητής 
Επικοινωνίας) 

• Διαδικτυακή συνάντηση με την 
κα Λιάνα Γούτα, Διευθύντρια 
Ενεργειακής Πολιτικής και 
Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE 

• Διαδικτυακή συνάντηση με 
θέμα: «Επανασύνδεση και 
εισαγωγή στην InterDigital» με 
τη Simona Popa, Ανώτατη 
Διευθύντρια, Κυβερνητικών 
Σχέσεων και Ρυθμιστικών 
Υποθέσεων, «Ευρώπη στο 
InterDigital» και τον Rob Stien, 
EVP, Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Δημόσιας Πολιτικής, με έδρα 
την Ουάσινγκτον 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στην 
τηλεδιάσκεψη της ομάδας 
εργασίας “Artificial 
Intelligence” της Νέας 
Δημοκρατίας 

• Διαδικτυακή συνάντηση για την 
επίτευξη της ψηφιακής 
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μετάβασης με τον Ralf Capito, 
Διευθυντή Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Vantage Towers 
και τον Σάκη 'Εξαρχο, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο για την 
Ελλάδα 

• Διαδικτυακή συνάντηση με τον 
Πρόεδρο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, κ. Μασούτη 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στην 
ειδική τηλεδιάσκεψη με θέμα: 
“Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στην 
Αυτοδιοίκηση”, που 
διοργανώθηκε από τον Τομέα 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
της Γραμματείας Παραγωγικών 
Τομέων της ΝΔ 

• Διαδικτυκή συμμετοχή στη 
συνάντηση της Ομάδας 
Ιστορικών Οχημάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

• Διαδικτυακή συνάντηση 
εργασίας με τον κ. Γιάννη 
Μασούτη, Γενικό Διευθυντή της 
εταιρίας «Δ. Μασούτης», τον κ. 
Λάμπρο Παπακοσμά, 
Εντεταλμένο Σύμβουλο της 
εταιρίας «Ελληνικές Υπεραγορές 
Σκλαβενίτης», τον κ. 
Κωνσταντίνο Μαχαίρα, Πρόεδρο 

του ΙΕΛΚΑ, τον Δρ. Λευτέρη 
Κιοσέ, Γενικό Διευθυντή του 
ΙΕΛΚΑ και τον καθηγητή Γ. 
Δουκίδη, Επιστημονικό 
Σύμβουλο του ΙΕΛΚΑ 

• Διαδικτυακή συνάντηση 
εργασίας με την Πρόεδρο του 
ΕΚΠΟΙΖΩ, κα Ελένη 
Αλευρίτου, την Αντιπρόεδρο 
του ΕΚΠΟΙΖΩ, κα Παναγιώτα 
Καλαποθαράκου και τη Νομική 
Σύμβουλο, κα Βίκυ Τζέγκα, με 
θέμα : ΕΚΠΟΙΖΩ & GOOGLE 
CASE 

• Διαδικτυακή συμμετοχή στη 
συζήτηση με τον καθηγητή 
Justin Greenwood, με θέμα την 
έρευνα της AmCham στην ΕΕ 

• Διαδικτυακή συνάντηση 
εργασίας με την Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση Καταναλωτών 
(BEUC) με τη συμμετοχή των : 
Ursula Pachl, Αναπληρώτρια 
Γενική Διευθύντρια, David 
Martin, Ανώτερο Νομικό 
Διευθυντή - Team Leader, 
Ernani Cerasaro Νομικό 
Λειτουργό - Consumer and 
Digital και ΕΚΠΟΙΖΩ 

 

 

  

IX. 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 Precious Metals and European Raw Materials Alliance: 
Ανοιχτή στρατηγική αυτονομία – Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
ανθεκτικότητα, διαφοροποίηση και κυκλικότητα. 

• Συνέντευξη στο politico.gr : “Πρέπει να αναστείλουμε την Τελωνειακή 
Ένωση με την Τουρκία!” 

https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-precious-metals-and-european-raw-materials-alliance-anoichti-stra/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-precious-metals-and-european-raw-materials-alliance-anoichti-stra/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-precious-metals-and-european-raw-materials-alliance-anoichti-stra/
https://www.politico.eu/article/eu-mulls-trade-action-against-turkey/
https://www.politico.eu/article/eu-mulls-trade-action-against-turkey/
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• Συνέντευξη στην ΚΑΡΦΙΤΣΑ: “Χάρη στην ψύχραιμη και αποφασιστική 
στάση της κυβέρνησης, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να περάσει από τις 
«δηλώσεις στις κυρώσεις».” 

• Άρθρο στο thepresident.gr: “Η Τεχνητή Νοημοσύνη κλειδί για την 
Στρατηγική Αυτονομία της Ευρώπης” 

• Άρθρο στο dailypost.gr: “Αυστηρές κυρώσεις εδώ και τώρα στην Τουρκία. Το 
ΕΚ έκανε το καθήκον του. Τώρα είναι η σειρά της Συνόδου Κορυφής.”  

• Δήλωση στο newsbomb.gr: «Ήρθε η ώρα να περάσουμε από τις δηλώσεις ας 
περάσουμε στις κυρώσεις.» 

• Άρθρο στο iEidiseis: “Οι αποφάσεις της ΕE πρέπει να είναι αντάξιες της 
ισχύος και του κύρους της.”   

• Άρθρο στο “Our World”: Is Open Strategic Autonomy … “artificial” or 
“intelligent”? 

  

X. 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 Parapolitika 90,1 FM “Black Out” με τον Χρήστο 

Μυτιλινιό 1/8/2020 

2 Ράδιο Πρώτο Θέμα 104,6 FM “Mask Force 104,6” με τον 
Βασίλη Αδαμόπουλο 4/8/2020 

3 Ράδιο ΕΡΤ Πρώτο Πρόγραμμα 91,6-105,8 FM  “Οι Απέναντι” με τη Μαρία 
Γεωργίου 18/8/2020 

4 ΣΚΑΙ TV Newsroom με την Πηνελόπη 
Γκάλιου και τον Σταύρο 
Ιωαννίδη 

26/8/2020 

5 MEGA TV  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» με 
τον Νίκο Φιλιππίδη και την 
Μπάγια Αντωνοπούλου  

28/8/2020 

6 Parapolitika 90,1 FM  “Μέχρι τέλους” με τους Γιώργο 
Κουβαρά και Γιώργο Πιέρρο 4/9/2020 

7 ΣΚΑΙ Ράδιο 100,3  “Euranet, η Ευρώπη στον 
ΣΚΑΪ” με τους Γιώργο Φελλίδη 
και Λένα Φλυτζάνη 

5/9/2020 

8 OPEN TV  “ ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ” με 
τη Φαίη Μαυραγάνη 6/9/2020 

9 Ράδιο Alpha 989  με τον Δημήτρη Αλφιέρη 6/9/2020 

https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-karfitsa-chari-stin-ps/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-karfitsa-chari-stin-ps/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-stin-karfitsa-chari-stin-ps/
https://www.thepresident.gr/2020/11/28/i-techniti-noimosyni-kleidi-gia-tin-stratigiki-aytonomia-tis-eyropis/
https://www.thepresident.gr/2020/11/28/i-techniti-noimosyni-kleidi-gia-tin-stratigiki-aytonomia-tis-eyropis/
https://www.dailypost.gr/me-apopsi/austhres-kyrwseis-edw-kai-twra-sthn-tourkia-to-eurwpaiko-koinovoulio-ekane-to-ka8hkon-twra-einai-h-seira-ths-sunodou/
https://www.dailypost.gr/me-apopsi/austhres-kyrwseis-edw-kai-twra-sthn-tourkia-to-eurwpaiko-koinovoulio-ekane-to-ka8hkon-twra-einai-h-seira-ths-sunodou/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-sto-newsbomb-gr-irthe-i-ora-na-perasoyme-a/
https://asimakopoulou.gr/dilosi-sto-newsbomb-gr-irthe-i-ora-na-perasoyme-a/
https://www.ieidiseis.gr/eidiseis/opinions/item/72726-anna-misel-asimakopoylou-oi-apofaseis-tis-evropaikis-enosis-prepei-na-einai-antaksies-tis-isxyos-kai-tou-kyrous-tis
https://www.ieidiseis.gr/eidiseis/opinions/item/72726-anna-misel-asimakopoylou-oi-apofaseis-tis-evropaikis-enosis-prepei-na-einai-antaksies-tis-isxyos-kai-tou-kyrous-tis
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-our-world-is-open-strategic-autonomy-artificial-or-intelligent/
https://asimakopoulou.gr/en/op-ed-in-our-world-is-open-strategic-autonomy-artificial-or-intelligent/
https://asimakopoulou.gr/category/op-eds/
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10 Ράδιο Parapolitika 90,1 FM “Mea Culpa”, με τον Κων/νο 
Μπογδάνο 10/9/2020 

11 KONTRA CHANNEL TV KONTRA NEWS 10, με τον 
Γιώργο Μελιγγώνη 10/9/2020 

12 MEGA TV  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» με 
τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και 
την Ανθή Βούλγαρη 

14/9/2020 

13 OPEN TV  "Ώρα Ελλάδας", με τον Άκη 
Παυλόπουλο και την Ντόρα 
Κουτροκόη 

17/9/2020 

14 News 247   Με τον Χρήστο Δεμέτη 17/9/2020 
15 Blue Sky TV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 

τον Βαγγέλη Σαρρή 17/9/2020 

16 Parapolitika 90,1 FM  “Επιστροφή στην 
κανονικότητα” με τον Θανάση 
Φουσκίδη, Δημήτρη Κουνιά και 
Γιώργος Νόκο 

17/9/2020 

17 Ράδιο ΕΡΤ, ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 91,6-105,8 
FM  

“Πολιτικό Καφενείο” με τη 
Μαρία Γεωργίου 18/9/2020 

18 ACTION 24 TV “Evening report” με τον Γιώργο 
Κουβαρά 21/9/2020 

19 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα” με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 23/9/2020 

20 ACTION 24 TV  «Market Watch», με τη Σοφία 
Ροδοπούλου 23/9/2020 

21 Kontra channel TV  “Επί του πιεστηρίου” με τον 
Γιώργο Σιαδήμα 29/9/2020 

22 Ράδιο Parapolitika FM 90,1  “Επιστροφή στην 
Κανονικότητα” με τους Θανάση 
Φουσκίδη, Δημήτρη Κουνιά και 
Γιώργο Νόκο 

1/10/2020 

23 MEGA TV  «MEGA Σαββατοκύριακο» με 
τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη 
Στέλλα Γκαντώνα 

4/10/2020 

24 SKAI TV  “Οι Αταίριαστοι” με τους 
Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο 
Κούτρα 

5/10/2020 

25 ACTION24 TV  “Briefing” με τον Γιώργο 
Πιέρρο 8/10/2020 

26 MEGA TV  “MEGA Σαββατοκύριακο” με 
τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη 
Στέλλα Γκαντώνα 

10/10/2020 

27 Ράδιο Thema 104,6 FM “Για καφέ” με τον Ηλία 
Σιακαντάρη 10/10/2020 

28 ACTION 24 TV “Briefing”, με τον Γιώργο 
Πιέρρο 16/10/2020 

29 OPEN TV “Τώρα ότι συμβαίνει” με τη 
Φαίη Μαυραγάνη 18/10/2020 

30 ANT1 TV  “Καλημέρα Ελλάδα” με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 19/10/2020 

31 Ράδιο Parapolitika 90,1 FM  “Μπρα ντε φερ” με τον 
Δημήτρη Τάκη και τη Χριστίνα 
Κοραή 

21/10/2020 
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32 ΕΡΤ TV “Συμβαίνει στην Ευρώπη” με 
τον Γιώργο Παπαγεωργίου και 
την Κλειώ Νικολάου 

24/10/2020 

33 ACTION 24 TV “Evening Report” με τον 
Γιώργο Κουβαρά 26/10/2020 

34 OPEN TV “Ώρα Ελλάδος” με τον Άκη 
Παυλόπουλο και την Ντόρα 
Κουτροκόη 

29/10/2020 

35 ΕΡΤ1 TV “Από τις έξι”, με τους Δημήτρη 
Κοτταρίδη και Γιάννη Πιτταρά 30/10/2020 

36 MEGA TV “Κοινωνία Ώρα MEGA” με τον 
Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την 
Ανθή Βούλγαρη 

3/11/2020 

37 Ράδιο Parapolitika 90,1 FM  “Μέχρι τέλους” με τον Γιώργο 
Κουβαρά και τον Γιώργο 
Πιέρρο 

3/11/2020 

38 ΕΡΤ TV “Συμβαίνει στην Ευρώπη” με 
τον Γιώργο Παπαγεωργίου και 
την Κλειώ Νικολάου 

7/11/2020 

39 ANT1 TV “Καλημέρα Ελλάδα” με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 11/11/2020 

40 NStv, Ν. Σμύρνη  με τον Δημήτρη Πετρόπουλο 12/11/2020 
41 Ράδιο ΕΡΤ, Πρώτο πρόγραμμα 91,6-105,8 FM  “Το GPS της επικαιρότητας” με 

τον Θάνο Σιαφάκα 24/11/2020 

42 Action 24 TV “Briefing” με τον Γιώργο 
Πιέρρο 25/11/2020 

43 Blue Sky TV “Παρεμβάσεις” με τη Λίνα 
Κλείτου 26/11/2020 

44 Ράδιο ΕΡΤ Πρώτο πρόγραμμα 91,6-105,8 FM “Στο Πρώτο... αλλιώς” με τη 
Μαρία Γεωργίου 27/11/2020 

45 KONTRA CHANNEL TV «Kontranews10» με τον Γιώργο 
Μελιγγώνη 1/12/2020 

46 OPEN TV “Ώρα Ελλάδος” με τον Άκη 
Παυλόπουλο και την Ντόρα 
Κουτροκόη 

2/12/2020 

47 ΣΚΑΙ 100.3 FM  “Euranet, η Ευρώπη στον 
ΣΚΑΙ” με τον Νίκο Ανδρίτσο 
και την Έλενα Παπαδημητρίου 

6/12/2020 

48 Ράδιο Parapolitika 90,1 FM “Μέχρι τέλους” με τον Γιώργο 
Κουβαρά και τον Γιώργο 
Πιέρρο 

10/12/2020 

49 Ράδιο Parapolitika 90.1 FM  “Επιστροφή στην 
Κανονικότητα” με τους Θανάση 
Φουσκίδη, Δημήτρη Κουνιά και 
Γιώργο Νόκο 

14/12/2020 

50 Blue Sky TV  “Παρεμβάσεις” με τη Λίνα 
Κλείτου 15/12/2020 

51 Ράδιο Parapolitika 90,1 FM  “Μέχρι τέλους” με τον Γιώργο 
Κουβαρά και τον Γιώργο 
Πιέρρο 

16/12/2020 

52 ANT1 TV  “Καλημέρα Ελλάδα”, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 17/12/2020 
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53 ΣΚΑΪ TV “ΣΗΜΕΡΑ”, με τον Δημήτρη 
Οικονόμου και τη Μαρία 
Αναστασοπούλου 

18/12/2020 

54 Ράδιο Πρώτο Θέμα 104,6 FM “Επίλογος” με τον Τάκη 
Σπηλιόπουλο 18/12/2020 

55 MEGA TV  MEGA Σαββατοκύριακο με τον 
Ντίνο Σιωμόπουλο και τη 
Στέλλα Γκαντώνα 

20/12/2020 

56 ALPHA TV “Happy Day” με τη Σταματίνα 
Τσιμτσιλή 21/12/2020 

57 Παραπολιτικά 90,1 fm “Mea culpa” με τον 
Κωνσταντίνο Μπογδάνο 21/12/2020 

58 ACTION 24 TV  “Χ2” με τον Γιάννη Πολίτη 22/12/2020 
59 STAR TV “Στη φωλιά των Κού Κου” με 

τον Κρατερό Κατσούλη και την 
Κατερίνα Καραβάτου 

23/12/2020 

60 OPEN TV Ώρα Ελλάδος με τους Άκη 
Παυλόπουλο και Ντόρα 
Κουτροκόη 

28/12/2020 

Περιφερειακά κανάλια  
1 ALFA TV, Αν. Μακεδονία-Θράκη  Δελτίο Ειδήσεων, με την 

Κυριακή Μπασκάκη 1/7/2020 

2 ΒΗΜΑ TV, Ιωάννινα  Δελτίο Ειδήσεων με τον 
Παναγιώτη Μπούρχα 13/7/2020 

3 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ  Δελτίο Ειδήσεων με τον 
Λευτέρη Κουρκουλό 13/7/2020 

4 ENA CHANNEL-Καβάλα Δελτίο Ειδήσεων, με τη Μαρία 
Παπάζογλου 17/7/2020 

5 IONIAN TV  Δελτίο Ειδήσεων με τον Τάσο 
Θεοδόση 24/7/2020 

6 STAR TV Κεντρικής Ελλάδας  Δελτίο Ειδήσεων με τη Θώμη 
Παληού 26/7/2020 

7 Ράδιο North 98 FM “Βεράντα Αριστοτέλους” με 
την Ειρήνη Γκέλη  3/8/2020 

8 Thraki Net - Αλεξανδρούπολη  Δελτίο Ειδήσεων με τη 
Μαρίνα Κονδύλη 24/8/2020 

9 Ionian radio, Ζάκυνθος Με τον δημοσιογράφο 
Δημήτρη Τετράδη 31/8/2020 

10 Vima tv, Ιωάννινα “Βήμα στον Πολίτη” με τη 
Βίλιαν Στασινού 2/9/2020 

11 Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7  “Σημεία των καιρών” με τη 
Βίκυ Μιχέλη 16/9/2020 

12 Flash TV Κοζάνης  Με τον Βαγγέλη Χριστόδουλο 16/9/2020 
13 Alfa TV Θράκης, Αλεξανδρούπολη  Δελτίο Ειδήσεων, με την 

Κυριακή Μπασκάκη 17/9/2020 

14 IONIAN TV  Κεντρικό δελτίο Ειδήσεων, με 
τον Τάσο Θεοδόση 17/9/2020 

15 Top Channel TV Κοζάνης Δελτίο Ειδήσεων με τη Ρίτα 
Τσιούρα 18/9/2020 

16 TV1 Γιάννενα “Η ώρα της Ηπείρου” με την 
Έλενα Χριστοφορίδου 22/9/2020 
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17 ΒΗΜΑ TV, Ιωάννινα  Δελτίο Ειδήσεων με τον 
Γιάννη Μπούρχα 22/9/2020 

18 
Flash radio 99,4 FM Θεσσαλονίκη 

“Απλά επικίνδυνοι” με τους 
Σταύρο Οραήλογλου και 
Γιάννη Στρίκο 

28/9/2020 

19 Ράδιο 98,4 FM, Ηράκλειο Κρήτης με τον Γιώργο Σαχίνη 1/10/2020 
20 Epsilon TV Δράμας  Δελτίο ειδήσεων με τον Μάριο 

Χμεϊντάν 1/10/2020 

21 

Ionion 95,5 FM, Ηλεία  

“Ραδιουργίες εκ προμελέτης”, 
με τους Αντώνη 
Γρηγορόπουλο και Δημήτρη 
Στρουμπάκο 

1/10/2020 

22 ΑΤΛΑΣ TV Θεσσαλονίκη  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 
τον Σάκη Μόσχη 1/10/2020 

23 
Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100,  

“Θέσεις και Απόψεις” με τους 
Βασίλη Κοντογουλίδη και 
Σοφία Ξανθοπούλου 

2/10/2020 

24 
PELLA TV 

“Βήμα στην Κεντρική 
Μακεδονία” με τον Κοσμά 
Ερυθρόπουλο 

7/10/2020 

25 
TRT TV  

“Κεντρική Ελλάδα 
Καλησπέρα” με τον Σωτήρη 
Πολύζο 

8/10/2020 

26 Ράδιο Notosnews 97,8 FM Ρόδος με τη Μαρία Χονδρογιάννη 9/10/2020 
27 STAR TV Κεντρικής Ελλάδος  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 

τη Μαρία Τσατζαλή 11/10/2020 

28 
Ράδιο North 98 FM, Θεσσαλονίκη 

“Βόρειος Αντίκτυπος” με τους 
Ειρήνη Γκέλη και Βαγγέλη 
Μωϋσή 

12/10/2020 

29 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 
τον Λευτέρη Κουρκουλό 12/10/2020 

30 TV Ροδόπη, Κομοτηνή  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 
τη Φωτεινή Πασχαλίδου 13/10/2020 

31 Cosmos TV, Ρόδος  “Ο κόσμος σήμερα” με την 
Νεκταρία Μπίλλη 19/10/2020 

32 ΔΙΟΝ TV, Θεσσαλονίκη “Ξυπνάμε μαζί, Ξεκινάμε 
μαζί” με τη Δήμητρα Μακρή 20/10/2020 

33 TV 100, Θεσσαλονίκη “Check in στα γεγονότα” με τη 
Βάσω Λυκουρίνου 21/10/2020 

34 BEST TV Καλαμάτα Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με 
τον Θέμη Κανελλόπουλο 29/10/2020 

35 ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ TV, Αλεξανδρούπολη  Δελτίο Ειδήσεων με τον 
Σταύρο Παπαδόπουλο 30/10/2020 

36 Ράδιο Maximum FM 93,6, Αλεξανδρούπολη “Ξυπνήστε γιατί χανόμαστε” 
με τον Δημήτρη Κολιό 2/11/2020 

37 
ENA CHANNEL TV, Καβάλα 

“Αναλυτής” με τον Απόστολο 
Ατζεμιδάκη και την Μαρία 
Παπάζογλου 

3/11/2020 

38 COSMOS TV, Ρόδος “Ο κόσμος σήμερα” με τον 
Κλεάνθη Λοΐζο 3/11/2020 
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39 ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ TV, Αλεξανδρούπολη Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με 
τη Μαρίνα Κονδύλη 3/11/2020 

40 
Ράδιο Έβρος 97,1 FM, Ορεστιάδα 

“Πρωϊνή περιπολία” με τους 
Γιάννη Βαβαλικούδη και Χάρη 
Κανταρίδη 

4/11/2020 

41 Ράδιο Focus 103,6 FM, Θεσσαλονίκη “Focus στη Μία” με τον 
Στέφανο Δαμιανίδη 4/11/2020 

42 
ΠΕΛΛΑ TV 

“Βήμα στην Κεντρική 
Μακεδονία” με τον Κοσμά 
Ερυθρόπουλο 

4/11/2020 

43 ΡΟΔΟΠΗ TV, Κομοτηνή  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 
τη Φωτεινή Πασχαλίδου 4/11/2020 

44 STAR TV, Κέρκυρα με την Ηρώ Λέλα 17/11/2020 
45 Flash TV, Κοζάνη  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 

τον Μιχάλη Αγραφιώτη 17/11/2020 

46 Δίκτυο 1 TV, Καστοριά  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 
τον Αντώνη Παραρά 18/11/2020 

47 ΒΗΜΑ TΗΛΕΟΡΑΣΗ, Ιωάννινα  Δελτίο ειδήσεων με τον 
Παναγιώτη Μπούρχα 19/11/2020 

48 Radio North 98.0 FM, Θεσσαλονίκη  “North Express” με τον 
Βαγγέλη Στολάκη 23/11/2020 

49 Ράδιο Team FM 102, Ρέθυμνο “Πρώτη γραμμή” με τον 
Γιάννη Καλαϊτζάκη 27/11/2020 

50 Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM  “Σημεία των καιρών” με τη 
Βίκυ Μιχέλη 27/11/2020 

51 Kosmos TV, Ρόδος  “Ο κόσμος σήμερα” με την 
Νεκταρία Μπίλλη 4/12/2020 

52 STAR TV Κεντρικής Ελλάδος “Αναλυτικά Γεγονότα” με τη 
Λένα Παρασκευά 4/12/2020 

53 
TRT TV  

“Κεντρική Ελλάδα 
Καλησπέρα” με τον Σωτήρη 
Πολύζο 

15/12/2020 

54 ΔΙΟΝ TV, Θεσσαλονίκη  “Καθημερινά” με την Ελίνα 
Διαμαντοπούλου 17/12/2020 

55 STAR TV Κεντρικής Ελλάδας Δελτίο Eιδήσεων με τη Λένα 
Παρασκευά 22/12/2020 

56 STAR Β. Ελλάδας “Παρεμβάσεις¨ με την Κική 
Χεριστανίδου 23/12/2020 

57 ΒΗΜΑ TV Ιωάννινα Βήμα στον Πολίτη με τη 
Βίλιαν Στασινού 23/12/2020 

58 TV100 (Θεσσαλονίκη) Πολίτης on line, με τον 
Παναγιώτη Κρινή 23/12/2020 

 Στα ξένα ΜΜΕ 
1 Euronews TV      30/6/2020 
2 EPP TV  6/7/2020 
3 Euranet Plus   με τον Kevin Purcell 11/9/2020 
4 Euronews  

 με την Shona Murray  
1/10/2020 
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XI. 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 ΜΜΕ: 

Δ.Τ. στις 3/9/2020 σχετικά με τις 
προτεραιότητες της Γερμανικής 
Προεδρίας 

Δ.Τ. στις 15/9/2020 σχετικά με την 
τουρκική προκλητικότητα 

Δ.Τ. στις 7/10/2020 σχετικά με το 
Ναγκόρνο – Καραμπάχ 

Δ.Τ. στις 12/11/2020 σχετικά με την 
αναθεώρηση των κανόνων δικαίου 

Δ.Τ. στις 13/11/2020 σχετικά με τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του 
Covid-19 

Δ.Τ. στις 24/11/2020 σχετικά με τις 
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. 

Δ.Τ. στις 3/12/2020 σχετικά με την 
31η Διάσκεψη Κορυφής του Ελληνο-
αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου 

Δ.Τ. στις 8/12/2020 σχετικά με τον 5ο 
Ελληνικό Κοινωνικό Διάλογο για τις 
Πρώτες Ύλες 

Δ.Τ. στις 16/12/2020 σχετικά με τα 
συμπερασμάτα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

XII. Ενημερωτικά Δελτία (newsletters) 
• Τεχνητή Νοημοσύνη: Μεγάλες προοπτικές - μεγάλες προκλήσεις 

• Οι αποφάσεις της ΕE πρέπει να είναι αντάξιες της ισχύος και του κύρους της 

• Κανένας διάλογος με την Τουρκία μέχρι το Μάρτιο! 

• Upcoming Events Δεκεμβριού - Meet the speakers! 

• Fake News- Ρητορική και Ερμηνείες: Πολιτική και Πολιτικοί μέσω Twitter 

• Ας είναι τα Βαρώσια, η «αρχή του τέλους» της ατολμίας της Ευρώπης 
απέναντι στην Τουρκία 

• Να μην επιτρέψουμε να μπεί η Δημοκρατία σε καραντίνα! 

• Upcoming events Νοεμβρίου 

https://asimakopoulou.gr/paremvasi-schetika-me-tis-proteraioti/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-schetika-me-tis-proteraioti/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-schetika-me-tis-proteraioti/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-e-k-gia-ti/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-e-k-gia-ti/
https://asimakopoulou.gr/d-t-as-vroyme-epiteloys-to-tharros-kai/
https://asimakopoulou.gr/d-t-as-vroyme-epiteloys-to-tharros-kai/
https://asimakopoulou.gr/d-t-chreiazetai-i-ee-na-exoplistei-me-t/
https://asimakopoulou.gr/d-t-chreiazetai-i-ee-na-exoplistei-me-t/
https://asimakopoulou.gr/na-min-epitrepsoyme-na-mpei-i-dimokrat/
https://asimakopoulou.gr/na-min-epitrepsoyme-na-mpei-i-dimokrat/
https://asimakopoulou.gr/na-min-epitrepsoyme-na-mpei-i-dimokrat/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov/
https://asimakopoulou.gr/apo-tin-31i-diaskepsi-koryfis-toy-ellino/
https://asimakopoulou.gr/apo-tin-31i-diaskepsi-koryfis-toy-ellino/
https://asimakopoulou.gr/apo-tin-31i-diaskepsi-koryfis-toy-ellino/
https://asimakopoulou.gr/apo-tin-31i-diaskepsi-koryfis-toy-ellino/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-ston-5o-elliniko-koino/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-ston-5o-elliniko-koino/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-ston-5o-elliniko-koino/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov-2/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov-2/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov-2/
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=9f032d1fde
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=5818745795
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=3a236bb655
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=12101009a2
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=1eb0ac166e
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=9db38ab558
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=9db38ab558
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=3b6ad945a3
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=6549d21f23
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• Τρεις μήνες, τρία κρίσιμα ζητήματα 

• Ελάτε να αποφασίσουμε μαζί για το μέλλον της Ελλάδας μας! 

• Η Ανοιχτή Στρατηγική Αυτονομία και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. 

• Ομιλία στην Ολομέλεια Ναγκόρνο-Καραμπάχ 

• Ομιλία στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών. 

• Το «ρουά ματ» του Κυριάκου Μητσοτάκη 

• Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας της 
Γερμανίας, κ. Altmaier 

 

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

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

• Έκθεση προόδου #16 για την περίοδο από 13/07/2020 εως 25/07/2020 

• Έκθεση προόδου #17 για την περίοδο από 26/07/2020 εως 6/09/2020 

• Έκθεση προόδου #18 για την περίοδο από 7/09/2020 εως 20/10/2020 

• Έκθεση προόδου #19 για την περίοδο από 21/09/2020 εως 4/10/2020 

• Έκθεση προόδου #20 για την περίοδο από 5/10/2020 εως 18/10/2020 

• Έκθεση προόδου #21 για την περίοδο από 19/10/2020 εως 1/11/2020 

• Έκθεση προόδου #22 για την περίοδο από 2/11/2020 εως 15/11/2020 

• Έκθεση προόδου #23 για την περίοδο από 16/11/2020 εως 29/11/2020 

• Έκθεση προόδου #24 για την περίοδο από 30/11/2020 εως 13/12/2020 

• Έκθεση προόδου #25 για την περίοδο από 14/12/2020 εως 10/01/2021 

 

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

 Twitter: @AnnaAsimakopoul 

 Facebook: 
@AnnaMichelleAsimakopoulou 

 Instagram: anna_michelle_nd 

 Youtube: 
annamichelleasimakopoulou 

 Linkedin: Anna Michelle 
Asimakopoulou

 

https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=a5fa836d3e
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=f7cb8684d5
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=7ef8355198
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=7ef8355198
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=1b39328202
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=31495f509a
https://mailchi.mp/4c31518d37db/newsletter-82480
https://mailchi.mp/4c31518d37db/newsletter-82480
mailto:ndko-report@parliament.gr
http://www.asimakopoulou.gr/
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#EUBackstage: μια σειρά από σύντομα video, με στόχο να έρθουν οι πολίτες σε 
άμεση επαφή με διάφορες πτυχές των εργασιών του Ευρωκοινοβουλίου, μέσα από το 
πρίσμα της δραστηριότητάς της ως Ευρωβουλευτής. 

• Από τη Σαλαμίνα στις Βρυξέλλες: η 
μάχη συνεχίζεται! 

• Ευχαριστώ τους άνδρες & τις γυναίκες 
που περιφρουρούν τα σύνορα της 
Ευρώπης ! 

• 'State of the Union' 2020 

 

 
 

#AskAnnaMichelle: μια σειρά από 
σύντομα video όπου η Ευρωβουλευτής 
απαντάει σε ερωτήσεις πολιτών. Το 1ο 
επεισόδιο γυρίστηκε τον Ιουλίου 2020.  

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EZIP9YfCfRI&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=EZIP9YfCfRI&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=hAclk7GYgFc&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=hAclk7GYgFc&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=hAclk7GYgFc&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=_aOmOBsxvKY
https://www.youtube.com/watch?v=x39Q4WF3AQE&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=30
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Στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης 
και αλληλεπίδρασης 
 

Καμπάνια για τη δημόσια διαβούλευση για την εμπορική πολιτική 
της ΕΕ ... Ελάτε να αποφασίσουμε μαζί!  

Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της 
ΕΕ, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 και έληξε τον Νοέμβριο 2020, η 
Ευρωβουλευτής διοργάνωσε μια καμπάνια στην Ελλάδα, προκειμένου να 
ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς – επιμελητήρια και επαγγελματικές οργανώσεις – 
σχετικά με τους στόχους της Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια και συγκέντρωσε τις 
προτάσεις τους, προκειμένου να προωθηθούν και να αξιοποιηθούν αναλόγως. Η 
καμπάνια προωθήθηκε μεσω 17 περιφερειακών ΜΜΕ.  

• Το βίντεο της  καμπανίας 

• Το σχετικό newsletter 

 
Καμπάνια για την Τεχνητή νοημοσύνη: Μεγάλες προοπτικές αλλά 
και μεγάλες προκλήσεις 

Με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ευρωβουλευτής διοργάνωσε, σε συνεργασία με το ΕΛΚ, μια 
καμπάνια ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες, γύρω από τα ζητήματα 
που άπτονται της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θα συνεχιστεί και το 2021. Η 
καμπάνια προωθήθηκε μεσω 9 ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας. 

• Το 1ο βίντεο της  καμπανίας  

• Το σχετικό newsletter  

 
Καμπάνια #ΜένουμεΆνθρωποι και έκδοση ημερολογίου 2021 

Μία σημαντική πρωτοβουλία, με στόχο την έμπρακτη προσφορά σε όσους τη 
χρειάζονται περισσότερο σε αυτή τη δύσκολη για όλους μας συγκυρία, ανέλαβε και 
υλοποίησε η Ευρωβουλευτής, με την έκδοση του ημερολογίου 2021, με μηνύματα απο 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber και του Γεν. 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργου 
Σταμάτη. Στο συγκεκριμένο ημερολόγιο συμμετέχουν πολλοί και μάλιστα 
εμβληματικοί φορείς, όπως η Κιβωτός του Κόσμου, η ΕΛΕΠΑΠ, τα Παιδικά Χωριά 
SOS, η Σχεδία, η Φλόγα, το Χαμόγελο του Παιδιού και άλλοι (12 συνολικά) γνωστοί, 
για τη μακρόχρονη προσφορά τους, προς τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, 

https://asimakopoulou.gr/tradeconsultation/
https://www.youtube.com/watch?v=02itSE4KY-k
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=f7cb8684d5
https://asimakopoulou.gr/techniti-noimosyni-megales-prooptike/
https://www.youtube.com/watch?v=7XZM06M5vVw
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=9f032d1fde
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οργανισμοί. Κάθε μήνας του έτους 2021, λοιπόν, είναι «αφιερωμένος» σε κάθε έναν 
από αυτούς τους συγκεκριμένους φορείς (Παράρτημα V). 

• Το βίντεο  

• Το σχετικό newsletter  

• Σχετικές δράσεις επικοινωνίας (ενδεικτικά): Βήμα στον Πολίτη Φωλιά των 
Κού Κου Happy Day 

https://www.youtube.com/watch?v=LiYLzIJL8yc
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=f750e79c4a
https://www.youtube.com/watch?v=-cQ5l3bo4CA
https://www.youtube.com/watch?v=YHfAgdUrlH8
https://www.youtube.com/watch?v=YHfAgdUrlH8
https://www.youtube.com/watch?v=aqVzagRXAGc
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Παραρτήματα 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΚ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΚ 

 
 
1) Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. (9/07/2020) 
 
«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Borrell, μόλις χθες εδώ, σε αυτή την αίθουσα, η καγκελάριος 
Merkel εξήρε τον ρόλο μας ως ευρωβουλευτών να εξηγούμε στους πολίτες τις πολιτικές 
της Ένωσης. Σας ρωτώ λοιπόν, κύριε Borrell, πώς να εξηγήσω εγώ στους συμπολίτες 
μου στη Ρόδο, στην Κάρπαθο, στην Κάσο και στην Κρήτη τις παράνομες τουρκικές 
γεωτρήσεις που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο; Πώς να εξηγήσω στους 
συμπολίτες μου στον Έβρο, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, που υποδέχονται χιλιάδες 
πρόσφυγες και μετανάστες δείχνοντας πρωτοφανή αλληλεγγύη, τα fake news των 
Τούρκων που τους παρουσιάζουν ως δολοφόνους μικρών παιδιών; Και πώς να εξηγήσω 
στους χριστιανούς συμπολίτες μου ότι η Αγία Σοφία μπορεί να μετατραπεί σε τζαμί; Και 
πώς να εξηγήσω στους συμπολίτες μου ότι όταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απειλεί 
απροκάλυπτα την Ένωση και αρνείται να αναγνωρίσει ένα κράτος μέλος της, την Κύπρο, 
εσείς, ο Ύπατος Εκπρόσωπός μας, χαμογελάτε δεχόμενος δώρο ένα απολυμαντικό για τα 
χέρια; Αν μετά από όλα αυτά, κύριε Borrell, καλούμαι να εξηγήσω στους συμπολίτες μου 
ότι αυτό που χρειαζόμαστε αντί για κυρώσεις είναι εποικοδομητικός διάλογος με την 
Τουρκία, τότε τουλάχιστον, ως ένδειξη σεβασμού, να λείπουν τα χαμόγελα.»  

2) Παρέμβαση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. (15/09/2020) 
 
«Ήρθε η ώρα επιτέλους να περάσουμε από τις δηλώσεις στις κυρώσεις!» 

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Μπορέλ, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Στην πολιτική υπάρχουν 
στιγμές που πρέπει να επιλέξεις με ποιανού το μέρος είσαι. Στην αντιμετώπιση των 
Τουρκικών απειλών, στον εκβιασμό και στην προκλητικότητα της Τουρκίας και στις 
ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος 
και της Κύπρου, θεωρώ αυτονόητο ότι η ΕΕ έχει πάρει το μέρος των Κρατών Μελών της. 
Τουλάχιστον στα λόγια. Γιατί μέχρι στιγμής, έχουμε αλλεπάλληλες δηλώσεις. Δηλώσεις 
αλληλεγγύης και στήριξης της Ελλάδος και της Κύπρου και εκκλήσεις για αποκλιμάκωση 
και διάλογο από εσάς κ. Ύπατε εκπρόσωπε, κύριε Μπορέλ, από τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Σαρλ Μισέλ, από την Πρόεδρο της Επιτροπής, κα Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, από όλους τους ηγέτες της MED7 στην ολομέλεια της Ευρωμεσογειακής 
Διάσκεψης, από ηγέτες Κρατών Μελών και Υπουργούς Εξωτερικών. 
Δηλώσεις, δηλώσεις, δηλώσεις. Ευπρόσδεκτες οι δηλώσεις. Ευπρόσδεκτη η 
αποκλιμάκωση και ο διάλογος. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης: «Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις.». Στην πολιτική δεν 
κρίνεσαι εν τέλει από τις δηλώσεις, αλλά από το αποτέλεσμα. Και είναι σαφές ότι η 
Τουρκία δεν καταλαβαίνει από λόγια. 
Οπότε σήμερα σας ζητώ να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εν όψει της επικείμενης 
Συνόδου Κορυφής. Ήρθε η ώρα επιτέλους να περάσουμε από τις δηλώσεις στις 
κυρώσεις!» 
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3) Παρέμβαση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. (7/10/2020) 
 
«Κύριε Πρόεδρε, πριν από μόλις λίγα λεπτά ανακοινώθηκε μια ιστορική απόφαση της 
ελληνικής δικαιοσύνης σχετικά με το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Η 
καταδίκη του φασιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης 
είναι μια νίκη της ίδιας της δημοκρατίας. Την κρίσιμη στιγμή η παράταξή μου, η Νέα 
Δημοκρατία, με τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά, είχε το 
θάρρος και βρήκε τον τρόπο να αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή, ανοίγοντας τον δρόμο 
για να κάνει η δικαιοσύνη σήμερα το καθήκον της. 

Η Ευρώπη στο παρελθόν άργησε να βρει το θάρρος και τον τρόπο να αντιμετωπίσει τον 
Χίτλερ και το αποτέλεσμα ήταν το Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Και τώρα, ενώ σύσσωμη 
η διεθνής κοινότητα ζητά την κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, μόνο ο 
Ερντογάν δηλώνει ότι θα στηρίξει τους Αζέρους κατά των Αρμενίων με κάθε δυνατό 
τρόπο. Και ρωτάω, κύριε Borrell, τι θα πει «με κάθε δυνατό τρόπο», όταν το λέει ο 
Πρόεδρος μιας χώρας που δεν αναγνωρίζει καν τη θηριωδία και το φρικαλέο έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητας που συνιστά η γενοκτονία των Αρμενίων; Ας μην 
επαναλάβουμε, λοιπόν, τα λάθη του παρελθόντος, ας βρούμε επιτέλους το θάρρος και 
τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν προτού να είναι αργά.»  

4) Παρέμβαση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. (13/11/2020) 
 
“Δυστυχώς, μεταξύ των πολλαπλών προκλήσεων λόγω της πανδημίας , καλούμαστε να 
διαχειριστούμε και ζητήματα που αφορούν στην ισορροπία μεταξύ των αναγκαίων 
μέτρων πρόληψης με την απαραίτητη όμως εξασφάλιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων 
των πολιτών. 

Κατά την Ολομέλεια της 17ης Απριλίου 2020, με το Ψήφισμα του ΕΚ ως προς τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών 
της, καταδικάσαμε ως πλήρως ασύμβατα με τις ευρωπαϊκές αξίες κάποια από τα έκτακτα 
μέτρα που πάρθηκαν από ορισμένα Κράτη-Μέλη. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της 130ης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-
μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκδόθηκε στις 4.11.2020, Διακήρυξη σχετικά με 
την προάσπιση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε καιρό πανδημίας, η «Διακήρυξη των Αθηνών». 

Σε αυτή, το ΣτΕ αναγνώρισε τις δραματικές συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις, ξεπέρασαν τις προφανείς υγειονομικές και οικονομικές προκλήσεις, 
διακυβεύοντας αξίες όπως το κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και την ίδια 
τη δημοκρατία. 

Ο σεβασμός αυτών των διαχρονικών μας αξιών, δεν νοείται να υπονομεύεται από τα 
Κράτη Μέλη και η Ελλάδα που «γέννησε» τη Δημοκρατία δε θα μπορούσε παρά να είναι 
πρωτοπόρος σε αυτό. 

Σας καλώ λοιπόν να μην επιτρέψουμε να μπει η Δημοκρατία σε καραντίνα!” 
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5) Παρέμβαση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. (24/11/2020) 
 

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Μπορέλ 

Οι πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας στα Βαρώσια, που συνοδεύτηκαν μάλιστα από 
πανηγυρικές εκδηλώσεις, δεν ήρθαν ως «κεραυνός εν αιθρία.» 

Είναι η συνέχεια στις κλιμακούμενες το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλαπλές, 
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που εκτός από την 
επίδειξη ισχύος, στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων προς όφελός της. Και 
δυστυχώς αυτοί οι στόχοι μέχρι στιγμής επιτυγχάνονται. 

Οι Τουρκικές προκλήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου δε στρέφονται απλά 
απέναντι σε κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά απέναντι στην ίδια την Ευρώπη, με στόχο να 
πλήξουν το κύρος, την ισχύ και το ρόλο της. 

Οι ευκαιρίες που δόθηκαν στην Τουρκία για τη συμμόρφωσή της με τις αποφάσεις της 
Συνόδου Κορυφής, εκλήφθηκαν προφανώς από τον Ερντογάν ως αδυναμία και 
νωθρότητα. Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε την ανεκτικότητα της ΕΕ και προχώρησε σε 
νέες απαράδεκτες, προκλητικές ενέργειες. 

Αν συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δε θα συνετιστεί. Αντιθέτως, 
θα ενθαρρύνουμε τον Ερντογάν να συνεχίσει την αποσταθεροποιητική τακτική του. 

Ας λάβουμε επιτέλους άμεσα και δραστικά μέτρα που θα αναχαιτίσουν οριστικά τις 
αναθεωρητικές φιλοδοξίες και θα παύσουν τις προκλητικές ενέργειες και τις 
παραβιάσεις διεθνούς δικαίου της Τουρκίας. 

Ας είναι τα Βαρώσια, η «αρχή του τέλους» της ατολμίας της Ευρώπης απέναντι 
στην Τουρκία». 

 
6) Παρέμβαση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. (16/12/2020) 
 
«Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής καταδικάστηκε μια ακόμη μονομερής ενέργεια της 
Τουρκίας, στα Βαρώσια, η οποία προστίθεται στην μακρά λίστα προκλητικών ενεργειών 
που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου και το διεθνές 
δίκαιο. 

H ΕΕ αποδεικνύεται άτολμη και ανεπαρκής όσον αφορά στην άμεση διεύρυνση των 
κυρώσεων. Δίνοντας παράταση μέχρι τον Μάρτιο του 2021 για να αποτιμήσει συνολικά 
τη σχέση μας με την Τουρκία, η ΕΕ διακινδυνεύει την γεωπολιτική της αξιοπιστία. 

Όπως επισήμανε ο  Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι κυρώσεις δεν 
είναι «αυτοσκοπός.» 

H απειλή τους είναι εργαλείο για να αλλάξει συμπεριφορά η Τουρκία. 
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Μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, ο κ. Ερντογάν ζήτησε από τον κ. 
Μισέλ να ανοίξει μια «νέα σελίδα» με την Ε.Ε. και να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες 
στη βάση κοινών συμφερόντων. 

Σας υπενθυμίζω κ. Μπορέλ ότι με βάση τα συμπεράσματα, προϋπόθεση «θετικής 
ατζέντας» με την Τουρκία είναι η ετοιμότητά της «να επιλύσει διαφορές μέσα από το 
διάλογο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.» 

Η Ελλάδα έχει αποδείξει την διάθεσή της για οριοθετημένο διάλογο εφόσον υπάρξει 
αποκλιμάκωση με «συνέπεια και συνέχεια». 

Εάν η Τουρκία δεν απέχει από παρόμοιες δραστηριότητες τότε η  απάντηση της ΕΕ 
μπορεί να είναι μόνο μια: 

Κανένας διάλογος με την Τουρκία μέχρι το Μάρτιο». 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

1) 7/09/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 

Θέμα: Κατεπείγουσα ερώτηση της ΝΔ στο ΕΚ προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ 
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Josep Borrell για τις 
δηλώσεις του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Jens 

Ερώτηση: “Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η δημόσια τοποθέτηση του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ 
κ. Stoltenberg, ο οποίος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι η Τουρκία, λόγω της 
περιοχής στην οποία βρίσκεται, είχε κάθε δικαίωμα να καταρρίψει το ρωσικό μαχητικό 
το 2015 το οποίο παραβίασε τον εναέριο χώρο της για λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα 
ενώ παράλληλα παραβιάζει κατ’ επανάληψη τον εναέριο χώρο της Ελλάδος. 
Ειδικότερα, σε ερώτηση που του έθεσε η δημοσιογράφος του CNN κα Hala Goran, ο 
κ. Stoltenberg αναγνώρισε στην Τουρκία το δικαίωμα να προστατέψει τα κυριαρχικά 
της δικαιώματα, καταρρίπτοντας το ρωσικό μαχητικό που είχε παραβιάσει τον εναέριο 
χώρο της το 2015. Στη συνέχεια, όταν η δημοσιογράφος του επεσήμανε ότι σύμφωνα 
με ανάρτηση του πρωθυπουργού της Ελλάδος, η Τουρκία παραβιάζει τον εναέριο χώρο 
της Ελλάδος, ο κ. Stoltenberg υποστήριξε ότι η Τουρκία λόγω της έντασης που 
αντιμετωπίζει στα σύνορά της με τη Συρία και το Ιράκ, βρίσκεται σε μία ειδική 
κατάσταση. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: 

-Αποδέχεται η ΕΕ παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου κρατών μελών της, από 
τρίτες χώρες ως πρακτική «ειδικής κατάστασης»; 

-Συνάδει η θέση του ΓΓ του ΝΑΤΟ με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ; 

-Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ την επιλογή του ΓΓ του ΝΑΤΟ να επιχειρεί να 
δικαιολογήσει παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία;” 
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2) 7/09/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
 
Θέμα: “Άμεση διακοπή χρηματοδότησης προς την Τουρκία για θέματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς” 

Ερώτηση: Η Αγιά Σοφιά και η Μονή της Χώρας έχουν αναγνωριστεί από 
την UNESCO και έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και ενώ η Τουρκία συμμετέχει στη Συμμαχία των 
Πολιτισμών της UNESCO και έχει δεσμευτεί για διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό 
διάλογο, καθώς και για την προώθηση της ανεκτικότητας και της συνύπαρξης μεταξύ 
των πολιτισμών, μετατρέπει την Αγιά Σοφιά και τη Μονής της Χώρας από μουσεία σε 
μουσουλμανικά τεμένη. Οι κινήσεις αυτές καταδεικνύουν περίτρανα ότι η Τουρκία δεν 
προτίθεται να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της, όπως και σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις, ούτε σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

1. Σκοπεύει η ΕΕ να διακόψει τη χρηματοδότηση της Τουρκίας για δράσεις 
πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως για παράδειγμα από το πρόγραμμα “ Σχέδιο 
επιχορηγήσεων για κοινή πολιτιστική κληρονομιά: Διατήρηση και διάλογος μεταξύ της 
Τουρκίας και της ΕΕ”; (Footnote 1) 

2. Ποιες άλλες συγκεκριμένες επιπτώσεις θα έχουν οι απαράδεκτες αυτές ενέργειες της 
Τουρκίας σε ότι αφορά στα θέματα παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς;» 

Footnote 1: Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue 
between Turkey and the EU 

3) 16/09/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 

Θέμα: Έκτακτη κατάσταση στη Μόρια Λέσβου 

Ερώτηση: Οι ελληνικές αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως για την αντιμετώπιση της 
έκτακτης κατάστασης με την άμεση απομάκρυνση των ασυνόδευτων ανηλίκων, την 
πρόβλεψη στέγασης των φιλοξενούμενων σε ειδικές σκηνές αλλά και την προστασία 
μεταναστών και κατοίκων με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση κήρυξε χωρίς καθυστέρηση ολόκληρο το νησί 
της Λέσβου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης καθώς και ότι η Ελλάδα έχει σηκώσει τα 
τελευταία χρόνια δυσανάλογα βαρύ φορτίο στον τομέα του μεταναστευτικού, ερωτάται 
η Επιτροπή: 

Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει άμεσα σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές 
για την παροχή συνδρομής στην Ελλάδα, λαμβανομένου υπόψη ότι το πρόβλημα της 
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι πρωτίστως ευρωπαϊκό; 

Μετά από εξέταση της αναγκαίας παροχής έκτακτης βοήθειας, ποια συγκεκριμένα 
πρόσθετα μέτρα σκοπεύει να λάβει με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος για την 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576604379982&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&searchtype=QS&page=1&aoref=167523&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576604379982&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&searchtype=QS&page=1&aoref=167523&userlanguage=en
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αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης και την αποφυγή τυχόν ανθρωπιστικής 
κρίσης; 

4) 7/10/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 

Θέμα: Ερώτηση προς τον Υψηλό Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και 
Πολιτική Ασφαλείας για την επιθετική πολιτική εκφοβισμού της Τουρκίας και η 
άρνηση της Γενοκτονίας των Αρμενίων 

Ερώτηση: Τους τελευταίους μήνες, οι Τουρκικές αρχές έχουν υιοθετήσει μια 
εξαιρετικά επιθετική πολιτική εκφοβισμού, μεταξύ άλλων κατά ομάδων πολιτικού 
ακτιβισμού που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις 
Γενοκτονίες των Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων που διαπράχθηκαν από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία[1]. 

Τον Μάιο, μία Αρμένικη εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη βεβηλώθηκε[2]. 

Κατά τον μήνα Ιούνιο, διαδηλώσεις κατά των Αρμενίων πραγματοποιήθηκαν στον 
Λίβανο, έπειτα από πρωτοβουλία εξτρεμιστών υποστηριζόμενων από την Τουρκία, οι 
οποίες πυροδοτήθηκαν από ένα βίντεο που εξυμνούσε την Γενοκτονία των 
Αρμενίων.[3] Στις 15 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του «Ανώτατου 
Συμβουλίου Διαβουλεύσεων της Τουρκικής Προεδρίας», με σκοπό της ανάπτυξη μίας 
προκαθορισμένης στρατηγικής για την προώθηση της άρνησης της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων και για την εναντίωση σε οποιονδήποτε μάχεται για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Αρμενίων παγκοσμίως.[4] 

Τέλος, στις 23 Ιουνίου, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της Τουρκίας ανακοίνωσαν το 
λανσάρισμα ενός οργανισμού με απώτερο σκοπό την κατασκευή ψευδών στοιχείων 
που αρνούνται την Γενοκτονία των Αρμενίων. 

Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) πάνω στο 
ζήτημα της επιθετικής πολιτικής εκφοβισμού και αρνήσεως της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων που ακολουθείται από την Τουρκία, δεδομένου ότι η άρνηση είναι το τελικό 
στάδιο μίας γενοκτονίας; 

Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) να απευθυνθεί 
σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις; 

[1]Περαιτέρω πληροφορίες: https://greekcitytimes.com/2020/05/12/erdogan-vows-to-
fight-greek-armenian-lobbies/ 

[2]Περαιτέρω πληροφορίες: https://en.armradio.am/2020/05/27/armenian-church-in-
istanbul-attacked-cross-rippedoff/ 

[3] Το βίντεο περιέχει θανατικές και ρατσιστικές απειλές προς το πρόσωπο Λιβανέζου 
δημοσιογράφου Αρμενικής καταγωγής. 
Σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=nAh3xR_9S_M 

[4] Η πεντάωρη σύσκεψη προεδρεύτικε απο τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Επιπρόσθετα, μία μέρα μετά το Διαβουλευτικό Συμβούλιο, ο Τούρκος πρόεδρος 
υποδέχτηκε τον εκπρόσωπο του MHP, ενός Τουρκικού εξτρεμιστικού και φασιστικού 
κόμματος. Περαιτέρω 

https://greekcitytimes.com/2020/05/12/erdogan-vows-to-fight-greek-armenian-lobbies/
https://greekcitytimes.com/2020/05/12/erdogan-vows-to-fight-greek-armenian-lobbies/
https://en.armradio.am/2020/05/27/armenian-church-in-istanbul-attacked-cross-rippedoff/
https://en.armradio.am/2020/05/27/armenian-church-in-istanbul-attacked-cross-rippedoff/
https://www.youtube.com/watch?v=nAh3xR_9S_M
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Πληροφορίες: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkishpresidency-
discusses-proper-response-to-groundless-claims-on-1915-events 

5) 20/10/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 

 
Θέμα: Ερώτηση Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ σχετικά με την 
αναστολή της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας 

Ερώτηση: «Λήψη μέτρων προστασίας και αναστολή της συμφωνίας τελωνειακής 
ένωσης ΕΕ -Τουρκίας ως απάντηση στην κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της 
Τουρκίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην από 19.10.2020 επιστολή του προς τον Επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. 
Oliver Varhelyi, η οποία κοινοποιήθηκε στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής 
για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, κ. Valdis Dombrovskis, ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νικόλαος Δένδιας σημειώνει ότι η Τουρκία παραβιάζει 
την τελωνειακή ένωση με την υιοθέτηση, μονομερώς, μη προβλεπομένων 
νομοθετικών, δασμολογικών και ισοδύναμων μέτρων, όπως αποτυπώνεται και στην 
πρόσφατη Έκθεση Προόδου του 2020 και ζητά ως απάντηση σ’ αυτή την 
αντισυμβατική συμπεριφορά της Τουρκίας την άμεση υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 60 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 1970 και το άρθρο 
58 της Απόφασης 1/95 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΕ-Τουρκίας. 

Επιπλέον ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολικής αναστολής της τελωνειακής 
ένωσης με βάση την Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (άρθρο 60 επ.) 
ως μήνυμα αποδοκιμασίας προς την κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της 
Τουρκίας έναντι της Ε.Ε.. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάστε: Ποια είναι η θέση σας σχετικά, πρώτον, με την 
υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων προστασίας και, δεύτερον, με τη λήψη του μέτρου 
της συνολικής αναστολής της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας; 

6) 23/10/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 

Θέμα: Αποκλεισμός Μικρών επιχειρήσεων που ανήκουν σε δίκτυα franchise από 
προγράμματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 

Ερώτηση: Σε συνέχεια των μέτρων που θεσπίζονται για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Ελλάδα προέβη στην 
ενεργοποίηση δράσεων, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19» θα παρέχει με τη μορφή μη 
επιστρεπτέας επιχορήγησης σημαντική στήριξη στις Μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας. 

Σύμφωνα με την από 20.10.2020 ερώτηση του Έλληνα Βουλευτή, κ. Βασίλη Σπανάκη 
προς την Ελληνική Βουλή από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται όλες οι Μικρές 
επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυα franchise. 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkishpresidency-discusses-proper-response-to-groundless-claims-on-1915-events
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkishpresidency-discusses-proper-response-to-groundless-claims-on-1915-events
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Η εξαίρεση αυτή δεν αιτιολογείται και είναι αντίθετη στους κανόνες της ίσης ευκαιρίας 
και του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται 
ως Μικρές ή Πολύ Μικρές βάσει καθορισμένων κριτηρίων, ασκούν δραστηριότητα 
που συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ με τους δικαιούχους, έχουν ξεχωριστό ΑΦΜ και 
ανήκουν αποδεδειγμένα στους πληττόμενους επιχειρηματικούς κλάδους. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε: Τίθεται από το κανονιστικό πλαίσιο της ΕE κάποιος 
γενικός αποκλεισμός από τα προγράμματα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις 
Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν σε 
δίκτυα franchise παρόλο που πληρούν τα θεσπισμένα κριτήρια και είναι αυτόνομες 
νομικές οντότητες με ξεχωριστό ΑΦΜ; 

7) 2/11/2020 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 

Θέμα : Άμεση ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών της ΕΕ για την ανακούφιση των 
πληγέντων από τον ισχυρό σεισμό στη Σάμο 

Ερώτηση: «Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε 
τη Σάμο, αφήνοντας πίσω του δύο (2) νεκρά παιδιά, αρκετούς τραυματίες και 
ανυπολόγιστες υλικές ζημιές προστίθεται σε μια σειρά φυσικών καταστροφών που 
πλήττουν την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. 

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στη Σάμο έχουν καταρρεύσει δεκάδες κτίρια σε 
κατοικημένες περιοχές, σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές, ενώ ολόκληρα 
τετράγωνα με ετοιμόρροπα κτίρια έχουν αποκλειστεί λόγω της έντονης μετασεισμικής 
δραστηριότητας. 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία παραδοσιακά πλήττεται από φυσικές καταστροφές. 
Μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πλημμύρες στην Εύβοια, 
τον τυφώνα Ιανό στη Θεσσαλία και, τώρα, το σεισμό στη Σάμο. 

Όλα αυτά αποτελούν μια αλυσίδα φυσικών καταστροφών και ως έτσι θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο μαζί με όλους τους 
άλλους μηχανισμούς της ΕΕ θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα και ολιστικά. 

Βάσει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή: 

Προτίθεται να ενεργοποιήσει άμεσα και αποτελεσματικά όλους τους μηχανισμούς που 
διαθέτει καθώς και να μειώσει τους χρόνους διεκπεραίωσης των αιτημάτων προς το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για την ανακούφιση των πληγέντων και την εξ 
ολοκλήρου αντιμετώπιση των υλικών ζημιών;». 

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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8) 13/11/2020 Ερώτηση προς την ΕΕ για το αποτύπωμα άνθρακα της 
τεχνητής νοημοσύνης 

Θέμα: Tο αποτύπωμα άνθρακα της τεχνητής νοημοσύνης 

Ερώτηση: Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την παροχή στήριξης στην 
κοινωνία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 
αυτήν. 

Ταυτόχρονα, όμως, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου Cornell , οι 
βελτιώσεις της μηχανικής μάθησης «εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα εξαιρετικά 
μεγάλων υπολογιστικών πόρων που απαιτούν εξίσου σημαντική κατανάλωση 
ενέργειας». 

Δεδομένου του σημαντικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα των ΤΠΕ, όπως 
αναγνωρίστηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, 
σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης : 

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του 
επικείμενου συντονισμένου σχεδίου της για την τεχνητή νοημοσύνη και της 
νομοθετικής πρωτοβουλίας της για την ΤΝ; 

2. Εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει βέλτιστες πρακτικές ή εργαλεία για 
τη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή των ανθρακούχων εκπομπών 
από μοντέλα μηχανικής μάθησης, ή διερευνά τρόπους ώστε να καταστούν διαφανείς οι 
πληροφορίες αυτές; 

3. Προτίθεται να εξετάσει τις βέλτιστες αυτές πρακτικές ή τα εργαλεία αυτά κατά 
την αξιολόγηση προτάσεων για προγράμματα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2017; 

9) 27/11/2020 Ερώτηση Ελλήνων Ευρωβουλευτών προς την ΕΕ για την 
ενίσχυση των εργαζομένων στον κλάδο της τέχνης και του πολιτισμού 

Θέμα: Eνίσχυση των εργαζομένων στον κλάδο της τέχνης και του πολιτισμού 

Ερώτηση: Η πανδημία του κορoνοϊού και τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσής της 
οδήγησαν στην ακύρωση της πλειοψηφίας των προγραμματισμένων για το 2020 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, 
πανηγύρια ακυρώθηκαν, η προβολή ταινιών στους κινηματογράφους διεκόπη ή 
επετράπη με πολύ περιορισμένο κοινό, ενώ επιχειρήσεις του θεάματος και της 
μουσικής και άλλοι καλλιτεχνικοί πολυχώροι ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή και 
έκλεισαν οριστικά, με αποτέλεσμα πλήθος καλλιτεχνών και εργαζομένων στους 
χώρους αυτούς να μείνουν άνεργοι. 

Ενόψει τούτων ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 
για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων στην τέχνη και τον πολιτισμό όσο 
διαρκεί η πανδημία; 
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2. Ποιές ενέργειες προγραμματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση του 
κλάδου των δημιουργών, καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του 
πολιτισμού δεδομένων των νέων συνθηκών; 

3. Πώς κρίνει τη διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος στήριξης του πολιτισμού 
και της τέχνης, το οποίο θα διευκολύνει τη διενέργεια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με 
την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και θα περιλαμβάνει μέτρα, όπως η 
χρηματοδότηση ψηφιακών εκδόσεων πνευματικών και καλλιτεχνικών δημιουργιών και 
η επιδότηση αγοράς εισιτηρίων για παρακολούθηση θεαμάτων ψηφιακά ή βιβλίων σε 
χαρτί ή ηλεκτρονική μορφή; 

10) 14/12/2020 Συνυπογραφή ερώτησης προς την ΕΕ για την στήριξη στα 
ευρωπαϊκά συστήματα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 

Θέμα: Στήριξη στα ευρωπαϊκά συστήματα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 

Ερώτηση: Όλα τα κράτη μέλη είναι αντιμέτωπα με νέα μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και τα συστήματα 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 

Τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ έχουν φθάσει στα όριά τους 
και πολλοί ασθενείς οι οποίοι δεν πάσχουν από COVID-19 δεν έχουν πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, η πρωτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψη έχει καταστεί το σημαντικότερο τμήμα του συστήματος παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η έννοια της πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
περίθαλψης δεν είναι στατική· αντιθέτως, είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. Θα πρέπει 
πάντα να λαμβάνεται υπόψη το δυναμικό πλαίσιο σε κάθε χώρα, περιφέρεια ή δήμο(1). 

Η αξιόπιστη πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη αποτελεί τη βάση ενός 
αποτελεσματικού, αποδοτικού συστήματος υγείας το οποίο ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υπάγονται σε δημοτικές ή περιφερειακές αρχές, οι οποίες συνήθως δεν διαθέτουν τη 
διοικητική και οικονομική ικανότητα για το έργο αυτό. 

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Προτίθεται να αναπροσανατολίσει ή να ενισχύσει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
προκειμένου να στηρίξει ένα κοινό περιφερειακό σύστημα πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης το οποίο θα συμπεριλαμβάνει διάφορες περιφέρειες, ώστε να 
καλυφθεί η υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης; 

 

2. Προτίθεται να συλλέξει στοιχεία όσον αφορά την πρόσθετη επιβάρυνση που 
χρειάστηκε να υποστούν τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και οι 
ασθενείς λόγω της πανδημίας COVID-19, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητά τους 
σε περίπτωση μελλοντικής πανδημίας; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτικά) 
 

1. Συνέντευξη στην ΚΑΡΦΙΤΣΑ: “Χάρη στην ψύχραιμη και αποφασιστική 
στάση της κυβέρνησης, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να περάσει από τις 
«δηλώσεις στις κυρώσεις».” (1/11/2020) 

Ερ. Με το δεύτερο κύμα πανδημίας να ταλαιπωρεί την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. 
Πιστεύετε πως χρειάζεται επικαιροποίηση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί στην 
πρώτη φάση της πανδημίας, ώστε να προσαρμοστούν στις αυξημένες ανάγκες που 
προέκυψαν; 

 
Απ. Ναι, θεωρώ ότι χρειάζεται επικαιροποίηση των αποφάσεων ενόψει του δευτέρου 
κύματος της πανδημίας και νιώθω ικανοποίηση και ασφάλεια που η ελληνική 
κυβέρνηση με μεθοδικότητα και ταχύτητα προσαρμόζεται άμεσα στις νέες ανάγκες. 
Είναι κοινά παραδεκτό διεθνώς αλλά και από την ελληνική κοινή γνώμη, ότι κατά το 
πρώτο κύμα της πανδημίας, η διαχείριση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη 
είχε θετικά αποτελέσματα. 
Αυτήν τη στιγμή, όμως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα το οποίο 
σαρώνει την Ευρώπη και καταγράφει ανησυχητικά αυξητικές τάσεις στη χώρα μας. 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων, η χώρα μας είναι 
σε πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση, από πολλές άλλες. Και ο λόγος είναι, 
ότι, πρώτον η Κυβέρνηση μαζί με τους ειδικούς πράττουν τα δέοντα για τον περιορισμό 
του ιού και, δεύτερον, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών τηρεί τα μέτρα καθώς έχει 
πειστεί ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί και η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις με 
γνώμονα την προστασία όλων μας. 

Ερ. Πόσο ικανοποιημένη είστε από τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, 
απέναντι στην Τουρκική προκλητικότητα, καθώς το αίτημα μας για κυρώσεις δεν έχει 
εισακουστεί; 

 
Απ. Είμαι ικανοποιημένη από τις διπλωματικές κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
καθώς μετέτρεψε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μία ελληνοτουρκική διαφορά σε 
ευρωτουρκική διαφορά και διότι επί Πρωθυπουργίας του οι ΗΠΑ, οι οποίες σταθερά 
έχουν στάση ουδετερότητας απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία, για πρώτη φορά 
στηρίζουν με τόσο μεγάλη ένταση τα ελληνικά δίκαια. Στην Σύνοδο Κορυφής του 
Οκτωβρίου, χάρη στην ψύχραιμη και αποφασιστική στάση της κυβέρνησης, πείστηκαν 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-ακόμα και εκείνα που έχουν ιδιαίτερα οικονομικά 
συμφέροντα με την Τουρκία- να θέσουν ένα «τελεσίγραφο» στην Τουρκία, 
ξεκαθαρίζοντας ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να 
περάσει από τις «δηλώσεις στις κυρώσεις». Οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης, 
το ξεκάθαρο τελεσίγραφο της ΕΕ στον Ερντογάν με παραπομπή σε άρθρα που 
αναφέρονται σε κυρώσεις και οι τελευταίες εξελίξεις με το ανοιχτό μέτωπο Ερντογάν 
– Μακρόν με κάνουν να αισιοδοξώ, ότι η επιβολή κυρώσεων θα έρθει συντομότερα 
από ότι περιμέναμε. 
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Ερ. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας; Πως πρέπει να κινηθούμε εάν αυτές 
ξεπεραστούν από την Τουρκία; Και τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη, 
καθώς υπάρχουν πολλές φωνές που λένε πως στα δύσκολα θα είμαστε μόνοι μας; 

 
Απ. Η κόκκινη γραμμή έχει τεθεί με σαφήνεια από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη και είναι η προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εφόσον η 
Τουρκία επιδείξει συνέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση της έντασης είμαστε 
έτοιμοι για διάλογο με μόνο αντικείμενο την οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ενημερώνουμε συνεχώς τους συμμάχους μας σχετικά με τον αποσταθεροποιητικό 
ρόλο της Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο, όπως τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ,τον 
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. Δεν είμαστε μόνοι μας. Η 
Ελλάδα πέρα από τις μεθοδικές και αποτελεσματικές κινήσεις της σε διπλωματικό 
επίπεδο, αντιμετωπίζει με επιτυχία τις τουρκικές προκλήσεις και σε επιχειρησιακό 
επίπεδο. Οι Ένοπλες Δυνάμεις προασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα και 
διαφυλάσσουν την εδαφική μας ακεραιότητα με περίσσιο θάρρος και υπομονή. 
Είμαστε ευγνώμονες για το αίσθημα ασφαλείας που μας παρέχουν. 

Ερ. Γιατί συνεχίζεται η αδικία στη διαχείριση του προσφυγικού- μεταναστευτικού, με 
τις χώρες – πύλες υποδοχής, όπως η Ελλάδα, να σηκώνουν δυσανάλογο βάρος; 
Μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω από την Ε.Ε. και τι ρεαλιστικά μπορούμε 
να περιμένουμε; 

 
Απ. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κοινή μεταναστευτική 
πρόκληση απαιτείται μια συνεκτική και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό 
επιδιώκεται από την Ε.Ε. με το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο, το 
οποίο επικεντρώνεται στον καθορισμό των βασικών παραμέτρων της ευθύνης των 
κρατών-μελών και του καταμερισμού της μέσω ενός μηχανισμού αλληλεγγύης. Η 
Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά την υποχρεωτική αλληλεγγύη και τον δίκαιο επιμερισμό 
του βάρους μεταξύ όλων των κρατών-μελών. 
Αποτελεί τύχη για την χώρα μας που σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όπου επέρχονται 
αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μεταναστευτικό το τιμόνι κρατά ο Έλληνας 
Επίτροπος, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. 

Ερ. Μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, πως 
πρέπει να αντιμετωπισθεί η άκρα δεξιά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο; Ποια λάθη δεν πρέπει 
να επαναληφθούν στη χώρα μας;  

Απ. Χαιρετίζω την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. 
Αναμφισβήτητα αποτελεί μια ιστορική απόφαση και μια σημαντική νίκη της 
Δημοκρατίας απέναντι στους επικριτές της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άκρατος 
λαϊκισμός έθρεψε την Χρυσή Αυγή. Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής όμως δεν 
συνεπάγεται και το τέλος του λαϊκισμού. Γι’ αυτό θα πρέπει να μην εφησυχαζόμαστε. 
Το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας θα πρότεινα να ακολουθήσουν και οι λοιπές 
ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις. Η ΝΔ από την αρχή έδρασε δυναμικά και αμείλικτα 
απέναντι στην Χρυσή Αυγή χωρίς να κάνει καμία έκπτωση, όπως έκαναν άλλα 
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κόμματα. Για την στάση της αυτή δικαιώθηκε με την εκλογική της νίκη το 2019, που 
ήταν μια νίκη και κατά του λαϊκισμού. 

2. Άρθρο στο thepresident.gr : “Η Τεχνητή Νοημοσύνη κλειδί για την 
Στρατηγική Αυτονομία της Ευρώπης”  (28/11/2020) 

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020, η Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ursula von der Leyen αποκάλυψε τον φιλόδοξο στόχο της 
να μετατρέψει αυτή τη δεκαετία σε μια «Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης.» 

Η συζήτηση γύρω από τις ψηφιακές εξελίξεις γίνεται ολοένα και πιο ζωηρή στην 
Ευρώπη και η επιτάχυνση του ρυθμού ψηφιοποίησης εν μέσω της πανδημίας 
διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα. Η πανδημία στάθηκε αφορμή για να αναδειχτεί 
ο καταλυτικός ρόλος της ψηφιοποίησης. Η ανάγκη ανάλυσης τεράστιας ποσότητας 
δεδομένων υγείας για την κατανόηση και τον έλεγχο του νέου ιού, μας ώθησε να 
επενδύσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διαχείριση δεδομένων. 

Η πανδημία έφερε στο φως επίσης την υπερβολική μας «εξάρτηση» σε διάφορους 
κρίσιμους και στρατηγικούς τομείς. Έτσι, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ «αναγκάστηκαν» 
να αναζητήσουν μια νέα βιομηχανική στρατηγική που θα προσφέρει μεγαλύτερη 
ασφάλεια σε θέματα προμηθειών και εφοδιασμού της Ευρώπης σε στρατηγικούς τομείς 
(πχ. υγειονομικό υλικό και φάρμακα.) 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ηγείται των ψηφιακών εξελίξεων, προσελκύει την προσοχή 
όλων των βασικών παικτών, των υπερδυνάμεων, των περιφερειακών δυνάμεων, των 
εθνών και των θεσμών καθώς αποτελεί  έναν από τους πρωταγωνιστές στον παγκόσμιο 
ψηφιακό αγώνα. ΟΟΣΑ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΕΕ, ΗΠΑ, Κίνα και πλήθος χωρών 
έχουν εκπονήσει τις δικές τους στρατηγικές και κατευθυντήριες γραμμές για θέματα 
Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα συγκροτήθηκε η 
Ειδική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA) στην 
οποία έχω την τιμή να συμμετέχω. 

Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει τεχνολογικές, ηθικές, 
νομικές, κοινωνικοοικονομικές καθώς και γεωπολιτικές πτυχές. Δύσκολα ερωτήματα 
ανακύπτουν καθώς ολοένα αυξάνεται ο κίνδυνος νέων οικονομικών εξαρτήσεων από 
τους κατόχους ορισμένων κρίσιμων τεχνολογιών και από εκείνους που ελέγχουν 
μεγάλο όγκο δεδομένων. 

Η Ευρώπη εργάζεται σκληρά για να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής 
επανάστασης και να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των τεχνολογικών 
επιχειρήσεών της και προσπαθεί να πετύχει τη σωστή ισορροπία, που προάγει την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, χτίζει εμπιστοσύνη και προστατεύει τα 
δικαιώματα και τις αξίες μας. 

Το ξέσπασμα της πανδημίας μας έδειξε ότι σε έναν ολοένα και πιο διαιρεμένο κόσμο, 
η δύναμή μας έγκειται στην αλληλεγγύη και στην ενότητα. Δημόσιες-ιδιωτικές, 
διασυνοριακές συνεργασίες και συνέργειες, μπορούν να προχωρήσουν σε μεγάλο 
βαθμό όχι μόνο όσον αφορά στην καινοτομία, αλλά και στη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος εμπιστοσύνης. 
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Η Ευρώπη πρέπει να «προστατέψει» την οικονομία της, αλλά δεν πρέπει να στραφεί 
στον «προστατευτισμό». Πρέπει να αποκτήσει μια αυτόνομη ικανότητα λήψης 
αποφάσεων και ανάληψης δράσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, 
παραμένοντας πιστή στις αξίες μας και ανοιχτή στον κόσμο. 

Έτσι λοιπόν η  τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την επίτευξη της 
Ευρωπαϊκής Ανοικτής Στρατηγικής Αυτονομίας. Όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Maros Sefcovic «μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική, 
ενισχύοντας την ανοιχτή στρατηγική μας αυτονομία και οικοδομώντας ένα πιο δίκαιο, 
κλιματικά ουδέτερο και ψηφιακά κυρίαρχο μέλλον.» 

Η αυτονομία, στα ελληνικά, προέρχεται από τις λέξεις «αὐτός» και «νόμος». 
Κυριολεκτικά σημαίνει να είσαι ελεύθερος να φτιάξεις τους δικούς σου κανόνες. Είναι 
δικαίωμά μας να μπορούμε να φτιάξουμε τους δικούς μας κανόνες. Η δημιουργία 
αυτών των κανόνων στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει τις κοινές μας αξίες: δημοκρατία, 
κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης περιλαμβάνει μια στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης 
χωρίς αποκλεισμούς. Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση με τη συμμετοχή εταίρων 
διεθνώς που συμμερίζονται τους στόχους μας, σέβονται του κανόνες μας και έχουμε 
κοινές αρχές και αξίες. 

3. Άρθρο στο dailypost.gr: “Αυστηρές κυρώσεις εδώ και τώρα στην 
Τουρκία. Το ΕΚ έκανε το καθήκον του. Τώρα είναι η σειρά της Συνόδου 
Κορυφής.”  (29/11/2020) 

Πριν λίγες ημέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία 631 ψήφων 
υπέρ, και μόλις 3 κατά, υιοθέτησε ψήφισμα σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων 
στα Βαρώσια. 

Για πρώτη φορά δε, υιοθετήθηκε τροπολογία που κατέθεσε η Ελληνική και Κυπριακή 
Αντιπροσωπεία Ευρωβουλευτών με πρωτοβουλία των κκ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, 
Λευτέρη Χριστοφόρου και Λουκά Φουρλά, απαιτώντας από το Συμβούλιο «αυστηρές 
κυρώσεις» ως απάντηση στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Η τροπολογία αυτή 
στηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Ο Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, έχει ταχθεί εδώ και καιρό 
ανοιχτά στο πλευρό της Ελλάδας και τη Κύπρου, ζητώντας επιτακτικά συγκεκριμένες 
δράσεις από πλευράς της ΕΕ. 

Οι νέες παράνομες ενέργειας της Τουρκίας στα Βαρώσια και οι προκλητικές 
πανηγυρικές εκδηλώσεις  που τις συνόδευσαν, προφανώς και δεν αποτέλεσαν 
μεμονωμένη ενέργεια, αλλά συνέχιση μίας καλά σχεδιασμένης και συνεχιζόμενης 
στρατηγικής της Τουρκίας με αποκλειστικό στόχο να δημιουργεί συνεχώς τετελεσμένα 
και μάλιστα σε πολλαπλά «μέτωπα» σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. 

Δυστυχώς, αυτοί οι στόχοι μέχρι στιγμής επιτυγχάνονται. Η Τουρκία δημιουργεί 
τετελεσμένα και συνεχίζει να αψηφά το διεθνές δίκαιο και όλες τις προτροπές και 
συστάσεις που διατυπώνονται από πολλά κράτη και οργανισμούς. 
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Η στρατηγική της είναι απλή. Προσπαθεί συνεχώς να κερδίζει χρόνο, υπαναχωρεί όταν 
αντιλαμβάνεται τον πιθανό κίνδυνο κυρώσεων και κατόπιν συνεχίζει να προκαλεί, να 
ανοίγει νέα «μέτωπα» και να δημιουργεί καινούργια τετελεσμένα. 

Αυτές της οι ενέργειες θα έλεγε κανείς ότι στρέφονται κατάφορα ενάντια σε κράτη 
μέλη της Ε.Ε. αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Η στρατηγική της στάση στρέφεται και προς 
την ίδια την Ε.Ε. στο σύνολό της, σε μία προσπάθεια από τη μία να πλήξει το κύρος 
και την ισχύ της και από την άλλη, αμφισβητώντας τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ, να κάνει 
επίδειξη ισχύος. Ο Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αναδειχθεί  σε ηγέτη παγκόσμιας 
εμβέλειας και κύρους στη διεθνή πολιτική σκακιέρα. 

Η Ε.Ε έδωσε στην Τουρκία πολλές ευκαιρίες προκειμένου να συνετιστεί και να 
σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, βάζοντας ένα τέλος στον προκλητικό της κατήφορο. 
Δυστυχώς αποφάσεις όπως αυτές της Συνόδου Κορυφής, εκλήφθηκαν προφανώς από 
τον Ερντογάν απλά ως αδυναμία και νωθρότητα. Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε την 
ανεκτικότητα της ΕΕ και προχώρησε σε νέες απαράδεκτες, προκλητικές ενέργειες, 
όπως στα Βαρώσια. 

Στη σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προκλήσεις στα Βαρώσια 
αναδείχθηκαν και τονίστηκαν αυτές οι παράμετροι, ώστε να ληφθούν από την Ευρώπη 
πιο τολμηρές, ξεκάθαρες και γενναίες αποφάσεις που να στέλνουν σαφές και 
αποφασιστικό μήνυμα στην Άγκυρα. 

Η ΕΕ είναι πλέον πιο έμπειρη και ώριμη από ποτέ σε ότι αφορά στις προθέσεις της 
Τουρκίας και δεν θα πρέπει να επιτρέψει να ξεγελασθεί για μία ακόμη φορά από τα 
διφορούμενα μηνύματα, που εκπέμπει η Άγκυρα και τη διγλωσσία Ερντογάν. 

Ενόψει λοιπόν της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου, η ΕΕ οφείλει να λάβει άμεσα 
και δραστικά μέτρα, που θα αναχαιτίσουν τις αναθεωρητικές φιλοδοξίες του Ερντογάν 
και θα βάλουν ένα οριστικό τέλος στις προκλητικές ενέργειες και τις παραβιάσεις του 
διεθνούς Δικαίου από μέρους της Τουρκίας. Έτσι, θα εκπέμψει παράλληλα ένα μήνυμα 
ισχύος και αποφασιστικότητας απέναντι στον αποσταθεροποιητικό παράγοντα, που 
ονομάζεται Τουρκία, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα, η οποία αναμένει να 
διαπιστώσει έμπρακτα την αποφασιστικότητα και την ισχύ της ΕΕ. 

Με το πρόσφατο ψήφισμά του για τα Βαρώσια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε το 
καθήκον του, ζητώντας αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, εδώ και τώρα. Τώρα 
είναι η σειρά της Συνόδου Κορυφής. 

4. Άρθρο στο iEidiseis: “Οι αποφάσεις της ΕE πρέπει να είναι αντάξιες της 
ισχύος και του κύρους της.”  (19/12/2020) 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πολλαπλές προκλητικές και παράνομες ενέργειες 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως η εισβολή στην ΒΑ Συρία και στο Β. 
Ιράκ, το σπάσιμο του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε 
τζαμί, η παρέμβαση και μεταφορά τζιχαντιστών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ αλλά και οι 
πρόσφατες προκλήσεις στα Βαρώσια, έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις πολλών 
Ευρωπαϊκών χωρών. 
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Η Τουρκική προκλητικότητα, μεταξύ άλλων, έχει και ως στόχο την παραβίαση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων δυο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της 
Ελλάδος και της Κύπρου, παράλληλα όμως θέλει να πλήξει το κύρος, την ισχύ και τον 
ηγετικό ρόλο της ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον προηγούμενο μήνα με συντριπτική πλειοψηφία 
υιοθέτησε για πρώτη φορά τροπολογία που κατέθεσε η Ελληνική και Κυπριακή 
Αντιπροσωπεία Ευρωβουλευτών απαιτώντας από το Συμβούλιο «αυστηρές κυρώσεις» 
ως απάντηση στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. 

Σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έκανε το καθήκον του, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο μας απογοήτευσε με τα πρόσφατα συμπεράσματά του, καθώς για άλλη μια 
φορά επέδειξε μια άτολμη στάση ως προς τη διαχείριση ενός πολύ σοβαρού ζητήματος 
εξωτερικής πολιτικής, διακινδυνεύοντας έτσι, την γεωπολιτική αξιοπιστία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Συμβούλιο έδωσε μια ακόμη πίστωση χρόνου στην Τουρκία προκειμένου να 
συμμορφωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2021, εντέλλοντας τον Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, κ. Μπορέλ να 
εκπονήσει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση της συνολικής σχέσης της ΕΕ με την 
Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας και κατ’ 
επέκταση την Τελωνειακή Ένωση (ΤΕ). 

 Οι συμβατικές εμπορικές σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας προκύπτουν μέσα από τρία κείμενα: 
την Τελωνειακή  Ένωση, τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών για προϊόντα άνθρακα, 
σιδήρου και χάλυβα και τη Συμφωνία περί του καθεστώτος εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων. 

Η ΕΕ και η Τουρκία συνδέονται με στενούς εμπορικούς δεσμούς. Το 2019, η Τουρκία 
ήταν ο 5ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ ήταν ο 1ος εμπορικός 
εταίρος της Τουρκίας στις εισαγωγές και εξαγωγές.  Τα κέρδη τόσο για την ΕΕ όσο και 
για την Τουρκία είναι σημαντικά από το μεταξύ τους υφιστάμενο εμπορικό πλαίσιο, 
αλλά μεγαλύτερα για την Τουρκία σε ποσοστά, αλλά και αξία. 

Από τα Ευρωπαϊκά κράτη η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή σε ότι αφορά τις 
Τουρκικές εξαγωγές και έπονται το ΗΒ, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία.Η εφαρμογή 
της ΤΕ από το 1996 είχε θετικό αντίκτυπο και στις ελληνοτουρκικές εμπορικές σχέσεις 
σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Παρόλο που από το 1996 και οι δύο χώρες 
κατάφεραν να αυξήσουν τις μεταξύ τους εξαγωγές, το μερίδιο της Ελλάδας στις 
συνολικές εξαγωγές της Τουρκίας είναι πολύ μικρότερο σε σύγκριση με το μερίδιο της 
Τουρκίας στις συνολικές Ελληνικές εξαγωγές. 

Η λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας συζητήθηκε, κεκλεισμένων των 
θυρών, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει μελέτη αποτίμησης του κόστους (ούτε σε επίπεδο ΕΕ ή 
Τουρκίας αλλά ούτε για κάθε κράτος μέλος), της αναστολής ή χαλάρωσης των 
εμπορικών σχέσεων. 
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Χάρη στην επιτυχημένη εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, στην ΕΕ έχουν πλέον αναγνωρίσει ότι η Τουρκική παραβατικότητα και 
προκλητικότητα είναι Ευρωπαϊκή υπόθεση. Η διαφωνία έγκειται στο ποιος είναι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος να αντιμετωπιστεί. Η βασική επιχειρηματολογία όσων 
στην ΕΕ διαφωνούν με τις εμπορικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας είναι ότι η ΕΕ θα 
«πυροβολήσει το πόδι της» διότι θα έχει δυσανάλογο κόστος από την αναστολή της 
Τελωνειακής Ένωσης σε σχέση με τη «ζημιά» που θα υποστεί η Τουρκία. Τεκμαίρεται 
από αρκετές πηγές ότι ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης (που έχει παγώσει 
επί του παρόντος) θα έχει πολλαπλά και μεγάλα οφέλη και για τις δυο πλευρές. Αυτό 
που δεν γνωρίζουμε είναι το κόστος της αναστολής αυτής της σχέσης. 

Ευελπιστώ λοιπόν ότι η έκθεση Μπορέλ θα μας παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία 
προκειμένου να διαμορφώσουμε σαφή εικόνα σχετικά με τον οικονομικό και εμπορικό 
αντίκτυπο που δύναται να έχει τόσο η αναστολή, όσο και οι όποιες κυρώσεις 
επιβληθούν στην Τουρκία με βάση τις εμπορικές συμφωνίες μας. Θα έχει ενδιαφέρον 
να μάθουμε αν τα επιχειρήματα που επικρατούν στον μικρόκοσμο των Βρυξελλών (και 
όχι μόνο) είναι ορθά και συνολικά για την ΕΕ αλλά και για συγκεκριμένα κράτη μέλη. 
Εξάλλου, το καλύτερο επιχείρημα είναι πάντα η αλήθεια. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
 

Δ.Τ. της 3/9/2020 σχετικά με τις προτεραιότητες της Γερμανικής προεδρίας 

Παρέμβαση σχετικά με τις προτεραιότητες της Γερμανικής προεδρίας: 
“Εμπορικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας εδώ και τώρα!” 

Με παρέμβασή της η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου στο πλαίσιο συζήτησης που διεξήχθη στο Ε.Κ. σχετικά με τις 
προτεραιότητες της Γερμανικής προεδρίας ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών 
Υποθέσεων και Ενέργειας της Γερμανίας, κ. Altmaier να λάβει ξεκάθαρη θέση η 
προεδρέουσα χώρα σχετικά με τη λήψη εμπορικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. 

Η κα Ασημακοπούλου αναφερόμενη στο γεγονός ότι κεντρικό στοιχείο της 
γεωπολιτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως διαμορφώνεται από την 
Πρόεδρο της, κα Von der Leyen και υλοποιείται μέσω συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες 
χώρες αποτελεί η καλλιέργεια εμπορικών σχέσεων που εδράζονται πάνω σε 
ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, π.χ. προστασία του περιβάλλοντος, προάσπιση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητα των φύλων, ρώτησε τον Γερμανό υπουργό, αν 
προτίθεται η ΕΕ να εφαρμόσει την ίδια πολιτική και σε σχέση με την Τουρκία. 

«Η Τουρκία, κ. Υπουργέ, υπέγραψε ένα παράνομο Μνημόνιο με τη Λιβύη 
παραβιάζοντας καταφανώς το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία έχει κλιμακώσει την 
προκλητική ρητορική της, τις ανυπόστατες απειλές της και προβαίνει συστηματικά σε 
προκλητικές ενέργειες σε βάρος δυο κρατών μελών της ΕΕ, δηλαδή της πατρίδας μου, 
της Ελλάδας και της Κύπρου. Εν τέλει, η Τουρκία επιχειρεί να εκβιάσει την Ευρώπη 
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εργαλειοποιώντας πρόσφυγες και μετανάστες», είπε χαρακτηριστικά η κα 
Ασημακοπούλου. 

Αναφερόμενη στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία η κα Ασημακοπούλου 
ρώτησε συγκεκριμένα τον κ. Altmaier: «Κύριε Υπουργέ, έχουμε μια Τελωνειακή 
Ένωση με την Τουρκία, οι εμπορικές μας σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για την 
οικονομική ευημερία της Τουρκίας εν γένει και την ανάκαμψη της από το COVID-19 
ειδικότερα. Γιατί λοιπόν, στην περίπτωση της Τουρκίας, δεν χρησιμοποιούμε την 
εμπορική μας δύναμη για να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε μια υπέρτατη 
ευρωπαϊκή αξία, δηλαδή την προστασία του κράτους δικαίου; Η Γερμανική προεδρία 
πρέπει να λάβει μια σαφή θέση ενόψει της προσεχούς Συνόδου Κορυφής σχετικά με 
την επιβολή εμπορικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας εδώ και τώρα». 

Δείτε παρακάτω την παρέμβαση της κας Ασημακοπούλου στη σημερινή συνεδρίαση 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου με θέμα τις προτεραιότητες της Γερμανικής 
προεδρίας και παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας της 
Γερμανίας, κ.Altmaier. 

Δ.Τ. της 15/9/2020 σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα 

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ε.Κ. για την τουρκική προκλητικότητα: «Ήρθε 
η ώρα επιτέλους να περάσουμε από τις δηλώσεις στις κυρώσεις!» 

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα 
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συζήτηση για την επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής 
προκλητικότητας και τον ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δήλωσε 
εμφατικά, ότι είναι ευπρόσδεκτες οι δηλώσεις αλληλεγγύης και στήριξης της Ελλάδος 
και της Κύπρου από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως, επειδή η 
Τουρκία δεν καταλαβαίνει από λόγια, η απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα 
πρέπει να είναι η επιβολή κυρώσεων. 

«Στην πολιτική υπάρχουν στιγμές που πρέπει να επιλέξεις με ποιανού το μέρος είσαι. 
Στην αντιμετώπιση των Τουρκικών απειλών, στον εκβιασμό και στην προκλητικότητα 
της Τουρκίας και στις ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και κυριαρχικά 
δικαιώματα της Ελλάδος και της Κύπρου, θεωρώ αυτονόητο ότι η ΕΕ έχει πάρει το 
μέρος των Κρατών Μελών της» σημείωσε η κα Ασημακοπούλου. 

Σχολιάζοντας την μέχρι στιγμής στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
τουρκική προκλητικότητα είπε: «Mέχρι στιγμής, έχουμε αλλεπάλληλες δηλώσεις. 
Δηλώσεις, δηλώσεις, δηλώσεις. Ευπρόσδεκτες οι δηλώσεις. Ευπρόσδεκτη η 
αποκλιμάκωση και ο διάλογος. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις.». 

Και κλείνοντας την ομιλία της δήλωσε: «Στην πολιτική δεν κρίνεσαι εν τέλει από τις 
δηλώσεις, αλλά από το αποτέλεσμα. Και είναι σαφές ότι η Τουρκία δεν καταλαβαίνει 
από λόγια. Ήρθε η ώρα επιτέλους να περάσουμε από τις δηλώσεις στις κυρώσεις!» 
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Δ.Τ. της 7/10/2020 σχετικά με το Ναγκόρνο – Καραμπάχ 

«Ας βρούμε επιτέλους το θάρρος και τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν 
προτού να είναι αργά» 

Έκκληση «να βρει η ΕΕ το θάρρος και τον τρόπο» να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν 
προτού να είναι αργά, έκανε η  Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατά τη σημερινή 
της ομιλία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφερόμενη στην 
αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στον 
θύλακα του Ναγκόρνο – Καραμπάχ. 

Η κυρία Ασημακοπούλου τόνισε ότι ενώ σύσσωμη η διεθνής κοινότητα ζητά 
κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μόνο ο Πρόεδρος της Τουρκίας, 
Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, δηλώνει ότι θα στηρίξει τους Αζέρους κατά των Αρμενίων «με 
κάθε δυνατό τρόπο!» 

«Αναρωτιέμαι τι σημαίνει «με κάθε δυνατό τρόπο» όταν το εκστομίζει ο Πρόεδρος 
μιας χώρας που όχι μόνο δεν μεταμελείται αλλά δεν αναγνωρίζει καν τη θηριωδία και 
το φρικαλέο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που λέγεται γενοκτονία των Αρμενίων,» 
είπε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής. 

Η κυρία Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στη σημερινή απόφαση της Ελληνικής 
δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική» και «νίκη της 
Δημοκρατίας» και τόνισε ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη Νέα Δημοκρατία που υπό 
τον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, «είχε το θάρρος και βρήκε τον τρόπο να 
αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή». 

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, σημείωσε ότι «Η Ευρώπη στο παρελθόν άργησε να 
βρει το θάρρος και τον τρόπο να αντιμετωπίσει τον Χίτλερ και το αποτέλεσμα ήταν το 
ολοκαύτωμα. Ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος». 

Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης: 

«Πριν λίγα λεπτά μόλις ανακοινώθηκε μια ιστορική απόφαση της Ελληνικής 
δικαιοσύνης σχετικά με το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. 

Η καταδίκη του φασιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής ως Εγκληματικής 
οργάνωσης είναι μια νίκη της δημοκρατίας. 

Την κρίσιμη στιγμή, η παράταξή μου, η Νέα Δημοκρατία,  υπό τον πρώην 
Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Αντώνη Σαμαρά, είχε το θάρρος και βρήκε τον τρόπο να 
αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή ανοίγοντας το δρόμο για να κάνει η δικαιοσύνη σήμερα 
το καθήκον της. 

Η Ευρώπη στο παρελθόν άργησε να βρει το θάρρος και τον τρόπο να αντιμετωπίσει 
τον Χίτλερ και το αποτέλεσμα ήταν το ολοκαύτωμα των Εβραίων. 
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Τώρα, ενώ σύσσωμη η διεθνής κοινότητα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, μόνο ο Ερντογάν, δηλώνει ότι θα στηρίξει τους Αζέρους κατά των 
Αρμενίων «με κάθε δυνατό τρόπο!» 

Και ρωτάω Κύριε Μπορέλ τί θα πει «με κάθε δυνατό τρόπο» όταν το λέει ο Πρόεδρος 
μιας χώρας που δεν αναγνωρίζει καν τη θηριωδία και το φρικαλέο έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας που λέγεται «γενοκτονία των Αρμενίων.» 

Ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. 

Ας βρούμε επιτέλους το θάρρος και τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν 
προτού να είναι αργά». 

Δ.Τ. της 12/11/2020 σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων δικαίου 

«Χρειάζεται η ΕΕ να εξοπλιστεί με τα κατάλληλα μέσα για να αντεπιτίθεται σε 
παραβιάσεις κανόνων του διεθνούς εμπορίου» 

Χθες ψηφίστηκε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Ε.Κ.) η αναθεώρηση των κανόνων δικαίου που παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 
κατάλληλα μέσα ώστε να μπορεί να αμυνθεί έναντι τρίτων χωρών, όταν παραβιάζονται 
κανόνες του διεθνούς εμπορίου, γνωστός ως Κανονισμός περί Επιβολής της ΕΕ. 

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ε.Κ., κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, υπό την ιδιότητα του σκιώδους 
εισηγητή εκ μέρους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.) έχει 
τοποθετηθεί σχετικά: 

«Η διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο ολοένα και πιο ασταθές 
περιβάλλον που διαμορφώνεται πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να παραμένει παθητική όταν οι άλλοι δεν τηρούν 
τους κανόνες. Γι ‘αυτό, παρέχουμε στον εαυτό μας τα κατάλληλα μέσα ώστε να 
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να διασφαλίσουμε την ηγετική μας θέση, να 
παραμείνουμε η κορυφαία εμπορική δύναμη στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
έτοιμη να αντεπιτεθεί» δήλωσε η Ευρωβουλευτής κατά την τοποθέτησή της. 

Σημείωσε επίσης: «Η αναθεώρηση αυτού του Κανονισμού αποσκοπεί στην προστασία 
των συμφερόντων της ΕΕ όταν τρίτες χώρες υιοθετούν μονομερώς εμπορικές 
κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Ο Κανονισμός Επιβολής, που υιοθετήθηκε 
το 2014, με τη σημερινή του μορφή δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένος ώστε να 
αντιμετωπίσει την κατάργηση του δευτεροβάθμιου οργάνου του ΠΟΕ, καθώς επιτρέπει 
μόνο αντίμετρα στο τέλος μιας επίσημης διαδικασίας επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ». 

Αναφερόμενη η κα Ασημακοπούλου στην αναθεώρηση του παραπάνω Κανονισμού 
είπε : «Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και είμαστε ευχαριστημένοι με τα 
μέτρα που έχουμε λάβει, ωστόσο θέλουμε περισσότερα. Η Επιτροπή συμφώνησε να 
δημιουργήσει ένα προσαρμοστικό μέσο αποτροπής και αντιμετώπισης του εκφοβισμού 
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που δέχεται η ΕΕ από τρίτες χώρες. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην ΕΕ να 
επιβάλει προσωρινά μέτρα εν αναμονή της οριστικής επίλυσης των διαφορών. Η 
Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει την πρόταση της το 2021». 

«Με την υποστήριξη της Ομάδας του Ε.Λ.Κ., το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 
επεκτάθηκε επίσης στις υπηρεσίες και στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε 
επίπεδο ΕΕ, όπως π.χ. η αύξηση του φόρου στους παρόχους υπηρεσιών, στις υπηρεσίες 
ή στα δικαιώματα», είπε η κα Ασημακοπούλου. «Είναι κρίμα που δεν θα μπορέσουμε 
να συμπεριλάβουμε πλήρως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά θα 
επανέλθουμε και θα δώσουμε μια νέα μάχη, όταν ο Κανονισμός αναθεωρηθεί ξανά», 
είπε η ευρωβουλευτής. 

Δ.Τ. της 13/11/2020 σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-
19 

Στην Ολομέλεια του ΕΚ: «Να μην επιτρέψουμε να μπει η Δημοκρατία σε 
καραντίνα!» 

Παρέμβαση έκανε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατά τη συζήτηση στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο τον αντίκτυπο που έχουν τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και το κράτος δικαίου. 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης της κας Ασημακοπούλου στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο τον αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου : 

“Δυστυχώς, μεταξύ των πολλαπλών προκλήσεων λόγω της πανδημίας , καλούμαστε να 
διαχειριστούμε και ζητήματα που αφορούν στην ισορροπία μεταξύ των αναγκαίων 
μέτρων πρόληψης με την απαραίτητη όμως εξασφάλιση των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων των πολιτών. 

Κατά την Ολομέλεια της 17ης Απριλίου 2020, με το Ψήφισμα του ΕΚ ως προς τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών 
της, καταδικάσαμε ως πλήρως ασύμβατα με τις ευρωπαϊκές αξίες κάποια από τα 
έκτακτα μέτρα που πάρθηκαν από ορισμένα Κράτη-Μέλη. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της 130ης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των 
κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκδόθηκε στις 4.11.2020, Διακήρυξη 
σχετικά με την προάσπιση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε καιρό πανδημίας, η «Διακήρυξη των Αθηνών». 

Σε αυτή, το ΣτΕ αναγνώρισε τις δραματικές συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες σε 
πολλές περιπτώσεις, ξεπέρασαν τις προφανείς υγειονομικές και οικονομικές 
προκλήσεις, διακυβεύοντας αξίες όπως το κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, 
αλλά και την ίδια τη δημοκρατία. 
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Ο σεβασμός αυτών των διαχρονικών μας αξιών, δεν νοείται να υπονομεύεται από τα 
Κράτη Μέλη και η Ελλάδα που «γέννησε» τη Δημοκρατία δε θα μπορούσε παρά να 
είναι πρωτοπόρος σε αυτό. 

Σας καλώ λοιπόν να μην επιτρέψουμε να μπει η Δημοκρατία σε καραντίνα!” 

Δ.Τ. της 24/11/2020 σχετικά με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. 

Α. M. Ασημακοπούλου από την Ολομέλεια του Ε.Κ.: «Ας είναι τα Βαρώσια, η 
«αρχή του τέλους» της ατολμίας της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία». 

Παρέμβαση κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουέκανε 
η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα 
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια 
έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. 

«Οι ευκαιρίες που δόθηκαν στην Τουρκία για τη συμμόρφωσή της με τις αποφάσεις 
της Συνόδου Κορυφής, εκλήφθηκαν προφανώς από τον Ερντογάν ως αδυναμία και 
νωθρότητα. Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε την ανεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και προχώρησε σε νέες απαράδεκτες, προκλητικές ενέργειες», είπε η κα 
Ασημακοπούλου αναφερόμενη στις πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας στα 
Βαρώσια και στις κλιμακούμενες το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλαπλές, 
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

«Αν συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δε θα συνετιστεί. 
Αντιθέτως, θα ενθαρρύνουμε τον Ερντογάν να συνεχίσει την αποσταθεροποιητική 
τακτική του», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής και απευθυνόμενη στον 
Ύπατο Εκπρόσωπο της Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.Μπορέλ 
είπε: «Ας λάβουμε επιτέλους άμεσα και δραστικά μέτρα που θα αναχαιτίσουν οριστικά 
τις αναθεωρητικές φιλοδοξίες και θα παύσουν τις προκλητικές ενέργειες και τις 
παραβιάσεις διεθνούς δικαίου της Τουρκίας». 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης της κας Ασημακοπούλου στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση για την κλιμάκωση των εντάσεων στα 
Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας: 

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Μπορέλ 

Οι πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας στα Βαρώσια, που συνοδεύτηκαν μάλιστα από 
πανηγυρικές εκδηλώσεις, δεν ήρθαν ως «κεραυνός εν αιθρία.» 

Είναι η συνέχεια στις κλιμακούμενες το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλαπλές, 
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που εκτός από την 
επίδειξη ισχύος, στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων προς όφελός της. Και 
δυστυχώς αυτοί οι στόχοι μέχρι στιγμής επιτυγχάνονται. 
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Οι Τουρκικές προκλήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου δε στρέφονται απλά 
απέναντι σε κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά απέναντι στην ίδια την Ευρώπη, με στόχο να 
πλήξουν το κύρος, την ισχύ και το ρόλο της. 

Οι ευκαιρίες που δόθηκαν στην Τουρκία για τη συμμόρφωσή της με τις αποφάσεις της 
Συνόδου Κορυφής, εκλήφθηκαν προφανώς από τον Ερντογάν ως αδυναμία και 
νωθρότητα. Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε την ανεκτικότητα της ΕΕ και προχώρησε σε 
νέες απαράδεκτες, προκλητικές ενέργειες. 

Αν συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δε θα συνετιστεί. 
Αντιθέτως, θα ενθαρρύνουμε τον Ερντογάν να συνεχίσει την αποσταθεροποιητική 
τακτική του. 

Ας λάβουμε επιτέλους άμεσα και δραστικά μέτρα που θα αναχαιτίσουν οριστικά τις 
αναθεωρητικές φιλοδοξίες και θα παύσουν τις προκλητικές ενέργειες και τις 
παραβιάσεις διεθνούς δικαίου της Τουρκίας. 

Ας είναι τα Βαρώσια, η «αρχή του τέλους» της ατολμίας της Ευρώπης απέναντι στην 
Τουρκία». 

Δ.Τ. της 3/12/2020 σχετικά με την 31η Διάσκεψη Κορυφής του Ελληνο-
αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Από την 31η Διάσκεψη Κορυφής του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου: “Νέο ξεκίνημα για μια νέα διατλαντική συμμαχία.” 

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ήταν 
ομιλήτρια στην 31η Διάσκεψη Κορυφής του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου. 

Η κα Ασημακοπούλου αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση 
συμμετοχής στο πάνελ με θέμα: «Η πορεία των διατλαντικών σχέσεων, κίνδυνοι και 
προοπτικές» αναφέρθηκε στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις που παρουσιάζονται για 
τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις τα επόμενα χρόνια. 

«Τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών δημιούργησαν θετικές προσδοκίες 
στην Ευρώπη για επιστροφή στην πολυμέρεια, τη συλλογική δράση και στην 
υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών. Αναμένουμε ένα «νέο ξεκίνημα», μια  νέα 
διατλαντική συνεργασία» σημείωσε η κα Ασημακοπούλου και αναφερόμενη στην 
στάση της Ευρώπης είπε: «Η Ευρώπη πρώτη έτεινε χείρα φιλίας  προς την Αμερική 
προτείνοντας «μια νέα ατζέντα ΕΕ-ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή» και κάλεσε τις 
ΗΠΑ να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία ώστε να δημιουργήσουμε από κοινού μια νέα 
παγκόσμια συμμαχία και να αντιμετωπίσουν τις «στρατηγικές προκλήσεις» που 
προέρχονται από την Κίνα». 

«Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου» είπε χαρακτηριστικά η κα 
Ασημακοπούλου, η οποία διευκρίνισε σχετικά: «Δεν λέω ότι η Κίνα είναι εχθρός μας, 
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μην με παρεξηγείτε, αλλά νομίζω ότι η Ευρώπη θα είναι, τουλάχιστον, αφελής, αν 
πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργήσει μια συνεργασία με έναν οικονομικό ανταγωνιστή 
και συστημικό της αντίπαλο». 

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν μακροχρόνια σχέση, η οποία βασίζεται στο αμοιβαίο όφελος, 
τις κοινές αξίες και τον σεβασμό στη δημοκρατία. Τελικά, η δημοκρατία είναι αυτή 
που μπορεί να αναζωογονήσει τους μεταξύ μας δεσμούς», είπε κλείνοντας την ομιλία 
της η Ευρωβουλευτής. 

Δ.Τ. της 8/12/2020 σχετικά με τον 5ο Ελληνικό Κοινωνικό Διάλογο για τις 
Πρώτες Ύλες 

Α.M. Ασημακοπούλου στον 5ο Ελληνικό Κοινωνικό Διάλογο για τις Πρώτες Ύλες: 
«Ευκαιρία για την Ευρώπη και την Ελλάδα να καλύψει τα κενά στον εφοδιασμό 
πρώτων υλών μέσω της κυκλικής οικονομίας» 

Ομιλήτρια στον 5ο Ελληνικό Κοινωνικό Διάλογο για τις Πρώτες Ύλες που 
διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ήταν η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κα Άννα 
Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Η κα Ασημακοπούλου, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση, 
υπενθύμισε ότι μετά από πρωτοβουλία της, 66 ευρωβουλευτές, προερχόμενοι από 
διαφορετικές πολιτικές ομάδες και 17 κράτη μέλη ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υιοθετηθεί μια τολμηρή ατζέντα για όλες τις κρίσιμες πρώτες ύλες που 
σχετίζονται με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την ψηφιακή μετάβαση και 
καλωσόρισε τις πρόσφατες σχετικές δράσεις της ΕΕ αναφερόμενη συγκεκριμένα στο 
Σχέδιο Δράσης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων 
Υλών. 

«Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαρτάται η ΕΕ από μια χώρα, η οποία επιδεικνύει 
μια αυξανόμενα επιθετική συμπεριφορά και τηρεί ανταγωνιστική στάση απέναντι στις 
αξίες της ΕΕ», είπε η Ευρωβουλευτής αναφερόμενη στην Τουρκία, η οποία προμηθεύει 
την ΕΕ με το 98% των βορικών αλάτων, που χρησιμοποιούνται για μόνιμους μαγνήτες 
και για γυαλί υψηλής απόδοσης και τόνισε την ανάγκη από πλευράς ΕΕ διασφάλισης 
της διαφοροποίησης και της ανθεκτικότητας του εφοδιασμού και της αυτονομίας της 
από περιφερειακούς και «συστημικούς» της αντιπάλους, όπως η Κίνα. 

«Υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη σήμερα να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες που προσφέρει η κυκλική οικονομία προκειμένου να αντιμετωπίσει και 
να καλύψει τα κενά στον εφοδιασμό των πρώτων υλών», σημείωσε η κα 
Ασημακοπούλου αναφερόμενη στην τρέχουσα συγκυρία. 

Και κλείνοντας την ομιλία της είπε: «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να 
διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα αποκομίζει τα οφέλη αυτής της επένδυσης της ΕΕ στις 
πρώτες ύλες και στην κυκλική οικονομία. Είναι τιμή και χαρά να βρίσκομαι στην 
πρώτη γραμμή αυτής της μάχης μαζί σας». 
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Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας: 

“Κυρίες και κύριοι, 

Είναι μεγάλη μου η χαρά που λαμβάνω το λόγο σήμερα κατά την έναρξη του 5ου 
ελληνικού κοινωνικού διαλόγου για τις πρώτες ύλες. 

Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας  του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, τον κ. Πασπαλιάρη και τον κ. 
Kubacki για τη διοργάνωση αυτής της σημαντικής εκδήλωσης αυτήν την εβδομάδα. 

Τον Ιούνιο του 2020, με την υποστήριξη 65 ευρωβουλευτών, προερχομένων από 
διαφορετικές πολιτικές ομάδες και 17 κράτη μέλη, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή: «να υιοθετήσει μια τολμηρή ατζέντα για όλες τις κρίσιμες πρώτες ύλες που 
σχετίζονται με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την ψηφιακή μετάβαση, η 
οποία θα εξισορροπεί την ανάγκη μας για ανθεκτικότητα στον εφοδιασμό, ενώ 
ταυτόχρονα θα υπερασπίζεται το πολυμερές, ελεύθερο, δίκαιο και βασισμένο στις 
ευρωπαϊκές αξίες εμπόριο ». 

Ως εκ τούτου, χαίρομαι για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με τις πρώτες 
ύλες με επικεφαλής τους Επιτρόπους Breton και Sefcovic, συγκεκριμένα για το Σχέδιο 
Δράσης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων 
Υλών, καθώς και για την σημαντική υποστήριξης αυτής της κρίσιμης πτυχής της 
«Ανοικτής Στρατηγικής Αυτονομίας» της Ευρώπης. 

Η πανδημία COVID-19 μας ανάγκασε να κάνουμε μια παύση και να επανεξετάσουμε 
τις διασυνδέσεις στην παγκόσμια οικονομία και να παραδεχτούμε ότι έχουμε κάποιες 
επικίνδυνες εξαρτήσεις και κάποιες ανησυχητικές ευπάθειες. 

Εξαρτήσεις από τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών στην εργασία, στην εκπαίδευση και σε 
πολλές λειτουργίες της καθημερινής μας ζωής και ευπάθειες σε παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού για βασικές ανάγκες, όπως η ιατρική, οι μάσκες και οι αναπνευστήρες. 
Υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα ασφάλειας και 
ανθεκτικότητας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποίησε επίσης, για άλλη μια φορά, την αυξανόμενη 
εξάρτησή της από έναν μικρό αριθμό ξένων χωρών, συγκεκριμένα την Κίνα, για τον 
εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την Πράσινη 
Συμφωνία καθώς και για την ψηφιακή μετάβαση. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα 
ελαφρώς. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ανθεκτικές και βιώσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού για τις κρίσιμες πρώτες ύλες καθώς αποτελούν τις δύο σύγχρονες 
ατμομηχανές μας για την ανάκαμψη και την ευημερία στην μετά COVID-19 εποχή. 

Ο άνθρακας μπορεί να μην αποτελεί πλέον βάση του οικονομικού μέλλοντος της 
Ευρώπης, αλλά οι εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το κοβάλτιο, το λίθιο, οι 
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σπάνιες γαίες και άλλες, οι οποίες αποτελούν μια καθιερωμένη βιομηχανική βάση για 
την Ευρώπη όπως το αλουμίνιο, ο χαλκός και το νικέλιο, είναι πιο κρίσιμες από ποτέ. 

Κυρίες και κύριοι, σε έναν κόσμο αυξανόμενων περιπτώσεων αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών, όπου οι πολυμερείς εμπορικοί κανόνες καταπατώνται ανοιχτά, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει την «Ανοικτή Στρατηγική Αυτονομία» ως 
κατευθυντήρια αρχή για τη διασφάλιση της διαφοροποίησης και της ανθεκτικότητας 
του εφοδιασμού, ενώ συνεχίζει να υπερασπίζεται το πολυμερές , ελεύθερο και 
βασισμένο στην αξία εμπόριο. 

Αυτό αφορά στην προστασία και όχι στον προστατευτισμό. Πρόκειται για την 
εξασφάλιση των απαραίτητων διασφαλίσεων έναντι της Κίνας, του «συστημικού 
αντιπάλου» μας, σε ένα όλο και πιο έντονο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. 

Πρόκειται επίσης για τη διασφάλιση της αυτονομίας μας από περιφερειακούς 
αντιπάλους, όπως η Τουρκία, η οποία προμηθεύει την ΕΕ με το 98% των βορικών 
αλάτων, που χρησιμοποιούνται για μόνιμους μαγνήτες και για γυαλί υψηλής απόδοσης. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαρτάται από μια χώρα, η 
οποία επιδεικνύει μια αυξανόμενα επιθετική συμπεριφορά και τηρεί ανταγωνιστική 
στάση απέναντι στις αξίες της ΕΕ. 

Έτσι, η «Ανοικτή Στρατηγική Αυτονομία» είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τις πρώτες ύλες. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στην 
κορυφή αυτής της ατζέντας και η ΕΕ έχει πλέον την ευκαιρία να ηγηθεί σ’  αυτόν τον 
τομέα. 

Όσον αφορά στη σημερινή μας συνάντηση, θα επικεντρωθώ κατά την παρέμβασή μου 
στην κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική μου οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 
έχουν δεσμευτεί πλήρως να υπερασπιστούν τη βιομηχανική μας ηγεσία, να 
διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της και να αναβαθμίσουν την κυκλική μας οικονομία. 

Υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη σήμερα να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες που προσφέρει η κυκλική οικονομία προκειμένου να αντιμετωπίσει και 
να καλύψει τα κενά στον εφοδιασμό των πρώτων υλών. Αυτό είναι κρίσιμο, διότι, 
διαφορετικά, η Ευρώπη δεν θα έχει τα μέσα να επιτύχει τις φιλοδοξίες της. 

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η ζήτηση για πρωτογενείς και δευτερογενείς 
πρώτες ύλες θα αυξηθεί σημαντικά παγκοσμίως τις επόμενες δεκαετίες. 

Μόνο στην Ευρώπη, για την επίτευξη των πράσινων και ψηφιακών μας στόχων 
μετάβασης, θα χρειαζόμαστε σχεδόν 60 φορές περισσότερο λίθιο και 15 φορές 
περισσότερο κοβάλτιο έως το 2050 μόνο για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αποθήκευση 
ενέργειας. 
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Η ζήτηση για σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται σε μόνιμους μαγνήτες, οι οποίες 
είναι κρίσιμες για προϊόντα όπως ανεμογεννήτριες και μπαταρίες, θα μπορούσε να 
αυξηθεί έως και δέκα φορές την ίδια περίοδο. 

Δεδομένης της επικείμενης δυναμικής προσφοράς-ζήτησης, υπάρχει ανάγκη 
διασφάλισης της διαθεσιμότητας των πρώτων υλών στην Ευρώπη από όλες τις 
βιώσιμες πηγές. Ένας τομέας όπου θα μπορούσαμε σαφώς να βελτιώσουμε την 
αποδοτικότητά μας είναι η ανακύκλωση. 

Κάθε χρόνο παράγονται περίπου 9,9 εκατομμύρια τόνοι Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού 
Εξοπλισμού Αποβλήτων στην ΕΕ, αλλά μόνο το 30% αναφέρεται ότι συλλέγεται και 
ανακυκλώνεται σωστά. 

Η ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών από αυτά τα ηλεκτρονικά απόβλητα ανέρχεται σε 
ποσοστό κάτω του 1%, επειδή δεν διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνολογία και 
βιομηχανικές διαδικασίες επεξεργασίας. 

Τον Νοέμβριο, ο Επίτροπος Sefcovic τόνισε το τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό 
των λεγόμενων «αστικών ορυχείων», λέγοντας: 

“Εάν συλλέξετε όλα τα παλιά κινητά τηλέφωνα που έχουμε στα συρτάρια μας, 
μπορούμε να κατασκευάσουμε αμέσως τέσσερα εκατομμύρια μπαταρίες αυτοκινήτων 
μόνο από το κοβάλτιο”. 

Η Ευρώπη έχει χαμηλή ικανότητα εξόρυξης και μέτρια ικανότητα τήξης / διύλισης. 
Ωστόσο, επιτρέπει στις πρώτες ύλες να χαθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε την 
εξάρτησή μας από τις εισαγωγές πρώτων υλών από την Κίνα, πρέπει να αξιοποιήσουμε 
τις δυνατότητες που προσφέρει η ανακύκλωση – είναι ένα από τα σημαντικότερα 
πλεονεκτήματά μας. 

Το πακέτο κυκλικής οικονομίας της ΕΕ αποτελεί ορόσημο υπό αυτήν την έννοια. 
Στόχος της είναι να δημιουργήσει μια οικονομία πιο αποδοτική ως προς τους πόρους, 
ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση του «αστικού ορυχείου» της Ευρώπης, όπου 
μπορούν να ανακυκλωθούν πολύτιμα μέταλλα από αυτοκίνητα, κτίρια, συσκευασίες, 
ηλεκτρονικά απόβλητα και άλλες εφαρμογές. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό για μένα και για το ΕΛΚ να γίνεται αυτή η συζήτηση μαζί με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς και να διασφαλίζουμε ότι οι πολιτικές δεν εμποδίζουν 
τις επιχειρήσεις. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών (ERMA) 
είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχω ασχοληθεί με την 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών από την έναρξη λειτουργίας της και σας προτείνω 
ανεπιφύλακτα να κάνετε το ίδιο. 

Για όσους δεν γνωρίζετε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών, είναι ένα δυναμικό 
σχέδιο δράσης ενδιαφερόμενων φορέων που στοχεύει στον μετριασμό των 
ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών σημείων συμφόρησης στον τομέα των πρώτων υλών 
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και συμβάλλει στη συγκέντρωση επενδύσεων για όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας 
των πρώτων υλών – από την εξόρυξη έως τη μεταποίηση και την ανάκτηση αποβλήτων. 

Βασίζεται στην επιτυχία της  «Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τους Συσσωρευτές» , η 
οποία επέτρεψε στην ΕΕ να σημειώσει άλμα προς τα εμπρός στην ανάπτυξη μιας 
πλήρους αλυσίδας αξίας κατασκευής μπαταριών. Πέρυσι, οι επενδύσεις στον τομέα 
των μπαταριών της ΕΕ έφθασαν τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ και η ΕΕ κατέχει πλέον 
επιτέλους ηγετική θέση στον κλάδο αυτό. 

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών στοχεύει στην ίδια επιτυχία. Προς το παρόν, 
εκτός από την ανάπτυξη σχέσεων προσέγγισης των ενδιαφερομένων μερών, η 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών προωθεί στρατηγικές επενδύσεις σε ευρωπαϊκά 
έργα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης εγχώριας παραγωγής και επεξεργασίας, ιδίως 
στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. 

Έθεσε έναν υψηλού επιπέδου στόχο, έως το 2030, 30 δισ. Ευρώ επενδύσεις σε αλυσίδες 
αξίας πρώτων υλών για την εξασφάλιση της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ μέσω της 
ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας. 

Τα πρώτα επενδυτικά θέματα που έχουν προτεραιότητα και αντιστοιχούν σε περίπου 
10 δισ. Ευρώ είναι: 

o Εξόρυξη και επεξεργασία (περίπου 50%), τήξη και διύλιση (περίπου 30%), 
κατασκευή (περίπου 10%), ανακύκλωση (περίπου 10%) 

o Επίσης, μαγνήτες σπάνιων γαιών και κινητήρες (περίπου 3,3 δισ. ευρώ), αποθήκευση 
ενέργειας και μετατροπή (περίπου 3,8 δισ. ευρώ) και άλλες σημαντικές βιομηχανικές 
αλυσίδες αξίας (περίπου 3,2 δισ. ευρώ) 

Τώρα, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών πρέπει να ξεπεράσει το στάδιο του 
«ευχολογίου». Πρέπει να προσφέρει στην Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις για να 
ξεκλειδώσει τα ρυθμιστικά σημεία συμφόρησης, να φέρει επενδύσεις στον τομέα και 
να δημιουργήσει κίνητρα για τη βιομηχανία. 

Είναι σημαντικό λοιπόν, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ελλάδα 
να έχουν ισχυρή φωνή και να έχουν σαφείς στόχους, διαφορετικά δεν θα υπάρξουν 
απτά αποτελέσματα για εμάς και άλλα κράτη μέλη ώστε να επωφεληθούμε από τις 
πολιτικές της ΕΕ. 

Για παράδειγμα, η Ελλάδα, η οποία προμηθεύει ήδη με 12% του βωξίτη την ΕΕ, έχει 
τη δυνατότητα να αυξήσει τη συνολική προσφορά βωξίτη της Ευρώπης κατά 1/3. 
Χρειαζόμαστε μόνο τις απαραίτητες επενδύσεις και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία Πρώτων Υλών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλει καταλυτικά. 

Μερικοί επιπρόσθετοι βασικοί στόχοι πρέπει να είναι: 

1. Η ενσωμάτωση της μεταλλουργικής βιομηχανίας στην ταξινόμηση της ΕΕ για τις 
βιώσιμες δραστηριότητες, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τον 
τομέα και να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι για τις επιχειρήσεις. 
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2. Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για έργα εξόρυξης σε όλη την Ευρώπη, 
π.χ. εναρμόνιση κριτηρίων και διαδικασιών, που θα μειώσουν τις μακρές, πολύπλευρες 
διαδικασίες και θα επαναφέρουν την εμπιστοσύνη των νέων επενδυτών στον τομέα. 

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα αποκομίζει τα 
οφέλη αυτής της επένδυσης της ΕΕ στις πρώτες ύλες και στην κυκλική οικονομία. 

Είναι τιμή και χαρά να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης μαζί σας. 
Ευχαριστώ.” 

Δ.Τ. της 16/12/2020 σχετικά με τα συμπερασμάτα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. 

Α.M. Ασημακοπούλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Κανένας διάλογος με την 
Τουρκία μέχρι το Μάρτιο» 

«Κανένας διάλογος με την Τουρκία μέχρι το Μάρτιο, εφόσον δεν υπάρξει 
αποκλιμάκωση με συνέπεια και συνέχεια». Αυτό τόνισε η Ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
επί των συμπερασμάτων του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

 

Η κα Ασημακοπούλου  αναφερόμενη στην συνομιλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, κ. Μισέλ με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, κ. Ερντογάν 
σχετικά με το ενδεχόμενο να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες στη βάση κοινών 
συμφερόντων, υπενθύμισε ότι με βάση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, προϋπόθεση «θετικής ατζέντας» με την Τουρκία είναι η ετοιμότητά της 
να επιλύσει διαφορές μέσα από το διάλογο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.  

Σε ότι αφορά στην άμεση διεύρυνση των κυρώσεων προς την Τουρκία από την ΕΕ η 
κα Ασημακοπούλου την χαρακτήρισε «άτολμη και ανεπαρκή» ενώ παράλληλα 
προειδοποίησε ότι «η ΕΕ διακινδυνεύει την γεωπολιτική της αξιοπιστία» δίνοντας 
παράταση μέχρι τον Μάρτιο του 2021 για τη συνολική αποτίμηση της σχέσης της  με 
την Τουρκία. 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης της κας Ασημακοπούλου στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση των πρόσφατων συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: 

«Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής καταδικάστηκε μια ακόμη μονομερής ενέργεια της 
Τουρκίας, στα Βαρώσια, η οποία προστίθεται στην μακρά λίστα προκλητικών 
ενεργειών που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου και το 
διεθνές δίκαιο. 

H ΕΕ αποδεικνύεται άτολμη και ανεπαρκής όσον αφορά στην άμεση διεύρυνση των 
κυρώσεων. Δίνοντας παράταση μέχρι τον Μάρτιο του 2021 για να αποτιμήσει 
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συνολικά τη σχέση μας με την Τουρκία, η ΕΕ διακινδυνεύει την γεωπολιτική της 
αξιοπιστία. 

Όπως επισήμανε ο  Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι κυρώσεις δεν 
είναι «αυτοσκοπός.» 

H απειλή τους είναι εργαλείο για να αλλάξει συμπεριφορά η Τουρκία. 

Μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, ο κ. Ερντογάν ζήτησε από τον κ. 
Μισέλ να ανοίξει μια «νέα σελίδα» με την Ε.Ε. και να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες 
στη βάση κοινών συμφερόντων. 

Σας υπενθυμίζω κ. Μπορέλ ότι με βάση τα συμπεράσματα, προϋπόθεση «θετικής 
ατζέντας» με την Τουρκία είναι η ετοιμότητά της «να επιλύσει διαφορές μέσα από το 
διάλογο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.» 

Η Ελλάδα έχει αποδείξει την διάθεσή της για οριοθετημένο διάλογο εφόσον υπάρξει 
αποκλιμάκωση με «συνέπεια και συνέχεια». 

Εάν η Τουρκία δεν απέχει από παρόμοιες δραστηριότητες τότε η  απάντηση της ΕΕ 
μπορεί να είναι μόνο μια: 

Κανένας διάλογος με την Τουρκία μέχρι το Μάρτιο». 

  



Σελίδα | 55 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»  
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