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Foreword 
 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Σας υποβάλλω την αναφορά πεπραγμένων του δεύτερου χρόνου της θητείας μου στην 

Ευρωβουλή, προς αξιολόγηση και τυχόν αξιοποίησή της από το επιτελείο σας. Έχω την 

τιμή να είμαι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (ΕΚ), μέλος των Επιτροπών Ανάπτυξης, Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών, του Πάνελ για το Μέλλον της Επιστήμης και της 

Τεχνολογίας, της νεοσύστατης Ειδικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης και 

πρόσφατα, ορίστηκα ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και 

Εξωτερικών Υποθέσεων. Συμμετέχω, επίσης, στην Αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις 

σχέσεις με το Ισραήλ, καθώς και στην Αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 

Η παρούσα αναφορά περιγράφει τις συνολικά 642 δράσεις μου (μέσος όρος περίπου 

54 δράσεις μηνιαίως), και συγκεκριμένα: 17 ομιλίες στην Ολομέλεια του 

Κοινοβουλίου, 25 ομιλίες στις Επιτροπές, 2 προτάσεις ψηφίσματος, 21 γραπτές 

ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδικτυακή συμμετοχή σε 84 εκδηλώσεις 

και συνέδρια, 80 διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς παράγοντες, 52 

συνεντεύξεις/άρθρα σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα, 256 εμφανίσεις σε ΜΜΕ 

(τηλεόραση και ραδιόφωνο) και 23 Δελτία Τύπου, 42 μηνιαία και θεματικά 

newsletter, 16 παραγωγές του γραφείου μου με τίτλο EUBACKSTAGE (περιγραφή 

δράσεων του Ευρωκοινοβουλίου, που απευθύνεται σε πολίτες), 5 MEPCAST 

(αναλύσεις θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος), 3 #AskAnnaMichelle (απαντήσεις 

σε ερωτήσεις πολιτών), καθώς και 6 δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας #Μένουμε 

Άνθρωποι και 10 δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας #Access2Markets. 

Οι συνεργάτες μου κι εγώ, για ακόμη μία φορά, προσαρμοστήκαμε άμεσα στα νέα 

δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία COVID-19 και επενδύσαμε στην αξιοποίηση 

των ήδη υπαρχόντων ψηφιακών μας δράσεων, αλλά και νέων εργαλείων εργασίας. 

Δουλεύοντας μεθοδικά και πάντοτε ομαδικά, συνήθως εξ’ αποστάσεως και σπανίως 

δια ζώσης, υλοποιήσαμε τις προγραμματισμένες δράσεις μας, καθώς επίσης, 

πραγματοποιήσαμε και πολλές στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης για ποικίλα 

θέματα, όπως η δημόσια διαβούλευση για την εμπορική πολιτική της ΕΕ, η τεχνητή 
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νοημοσύνη, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα Access2Markets, αλλά και καμπάνιες 

αλληλεπίδρασης, όπως η καμπάνια Μένουμε Άνθρωποι και η διαδικτυακή 

περιήγηση μαθητών της χώρας στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Σημειώνω ότι η συνεργασία μου με τα εκλεκτά μέλη της Ευρωομάδας μας, υπό τον 

συντονισμό του επικεφαλής, κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, είναι άψογη σε όλα τα επίπεδα, 

για ακόμη μία φορά. 

Με εκτίμηση, 
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Πεπραγμένα 

Η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 

Εμπορίου, Μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης, Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής 

Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Μέλος της νέας Ειδικής Επιτροπής για 

την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή, Μέλος του Πάνελ για το Μέλλον της 

Επιστήμης και της Τεχνολογίας, 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 Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος (ΕΛΚ) για την οικονομία, το περιβάλλον και τις εξωτερικές υποθέσεις, 

καθώς και στα intergroups “Artificial Intelligence and Digital”, “Biodiversity, hunting, 

countryside”, “Cancer”, “Climate change, Biodiversity and sustainable development”, 

“Disability”, “Welfare and Conservation of Animals”, “SEARICA”, καθώς και στις 

Ομάδες Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος "EP-Active" και "Ψηφιακή 

Επικοινωνία". Τέλος, διορίστηκε πρόσφατα Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής 

Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. 

 

I. Τοποθετήσεις/ομιλίες στην Ολομέλεια του ΕΚ 

Τα κείμενα των παραπάνω παρεμβάσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.  
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• 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 

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

• Παρέμβαση Α.Μ. Ασημακοπούλου στην Ολομέλεια του Ε.Κ. για την αναθεώρηση 
του Κανονισμού ΕΕ περί Επιβολής: “Ένα ακόμη εργαλείο για να επιβάλλει η ΕΕ 
στην Τουρκία τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο” 

• Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των 
διεθνών εμπορικών κανόνων 

•  Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19  
• Τήρηση της αρχής της εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της 

εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και διασφάλιση 
της χρηστής διακυβέρνησης στις δαπάνες (συζήτηση) 

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ: «Η ταχύτητα στην εκταμίευση πόρων είναι 
το κλειδί για την επιτυχία του Ταμείου Ανάκαμψης» 

• Preparation of the European Council meeting of 25 and 26 March 2021 – Digital 
Green Certificate  

• Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ - ΗΒ: Η Έκβαση των 
διαπραγματεύσεων ΕΕ - ΗΒ (συζήτηση) 

•  Στρατηγική της ΕΕ για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη (συζήτηση) 
• Ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: ψηφιακή ενιαία αγορά και χρήση της ΤΝ για τους 

Ευρωπαίους καταναλωτές 
• Αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την Covid-19: αντίκτυπος 

της παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα εμβόλια κατά 
της Covid-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την αύξηση της ικανότητας 
παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση) 

• Προετοιμασία της συνόδου κορυφής της G7 στις 11-13 Ιουνίου και της συνόδου 
κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ (συζήτηση)  

 

 

 

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/
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://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov-3/
https://asimakopoulou.gr/a-m-asimakopoyloy-sto-eyropaiko-koinov-3/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-a-m-asimakopoyloy-stin-olom/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-a-m-asimakopoyloy-stin-olom/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-a-m-asimakopoyloy-stin-olom/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-01-18-INT-1-163-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-01-18-INT-1-163-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-02-10-INT-3-147-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-11-INT-4-088-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-11-INT-4-088-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-11-INT-4-088-0000_EL.html
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-i-tach/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-i-tach/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-24-INT-1-134-5000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-24-INT-1-134-5000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-04-27-INT-2-095-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-04-27-INT-2-095-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-18-INT-2-240-5000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-19-INT-3-249-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-19-INT-3-249-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-19-INT-3-042-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-19-INT-3-042-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-19-INT-3-042-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-19-INT-3-042-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-09-INT-3-072-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-09-INT-3-072-0000_EN.html
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II. Προτάσεις ψηφίσματος στην 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  

▪ 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 

• Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των 
διεθνών εμπορικών κανόνων  

• Ανταλλαγή απόψεων με τον Valdis Dombrovskis, για την Αναθεώρηση της 
Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ 

• Παρέμβαση της Α.Μ. Ασημακοπούλου στο ΕΚ για την πορεία της επιβολής της 
εμπορικής πολιτικής της ΕΕ 

• Παρέμβαση της Α.Μ. Ασημακοπούλου, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα τη διαδικασία Kimberley 

• Παρέμβαση της Α.Μ. Ασημακοπούλου, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου (INTA), με θέμα την παρουσίαση μελέτης της UNCTAD για 
τη μεταρρύθμιση του διεθνούς εμπορικού συστήματος 

 

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/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-01-18-INT-1-163-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-01-18-INT-1-163-0000_EL.html
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/
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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.   

• Παρέμβαση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη συνεδρίαση Διαρκούς Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα ημερήσιας διάταξης 
"Οι προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης."  

• Παρέμβαση στην Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή 
εποχή, για την Τεχνητή νοημοσύνη και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία  

• Ανταλλαγή απόψεων στη δημόσια ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής για την 
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή, με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και 
την ανταγωνιστικότητα  

• Ανταλλαγή απόψεων στη δημόσια ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής για την 
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή, με θέμα το μέλλον της Δημοκρατίας 

• Ανταλλαγή απόψεων στη δημόσια ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής για την 
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή, με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη & οι 
δεξιότητες»  

 

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 

• Ανταλλαγή απόψεων με τον Dimitri Eynikel από την οργάνωση “Γιατροί χωρίς 
σύνορα”, για την πρόσβαση στα εμβόλια Covid-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες 

• Διαδικτυακή ομιλία στη διάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE), με θέμα 
"Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η ανθρωπιστική ανταπόκριση 
της ΕΕ στην κρίση στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ" 
 

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 

• 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  

https://youtu.be/_ohfLZ5QxMg
https://youtu.be/_ohfLZ5QxMg
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/page/2/
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/page/2/
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/
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/category/koinobouleutikes-paremvaseis/
https://asimakopoulou.gr/category/koinobouleutikes-paremvaseis/
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/
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/
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• 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 

• EU - US Tariffs in November 2020  
• Πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ- Τουρκίας 
• Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σχετικά με την ταξινομία της βιώσιμης 

χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό 
της – κίνδυνος στρεβλώσεων των βιώσιμων επενδύσεων στην αλυσίδα αξίας του 
αλουμινίου στην ΕΕ 

• Διευκρίνιση όσον αφορά τις μειώσεις στον εφοδιασμό της ΕΕ με εμβόλια κατά της 
Covid-19 

• Εισαγωγές σπόρων σησαμιού  
• Αρμένιοι κρατούμενοι στο Αζερμπαϊτζάν 
• The early detection of prostate cancer 
• Τρόποι χρηματοδότησης διευρωπαϊκών οδικών αξόνων, που διέρχονται από 

περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου 
• Status of the investigation into the safeguards in place 
• Μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων 
• Ερώτηση προς την ΕΕ για τις επιπτώσεις, στη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό 

της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, από τους παράνομους αεροψεκασμούς 
των τουρκικών αεροσκαφών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό Έβρου 

Τα κείμενα των παραπάνω ερωτήσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.  

 

Κατά τον δεύτερο χρόνο της θητείας της, ως Ευρωβουλευτής, η κα Ασημακοπούλου 

έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων, ημερίδων και ποικίλων εκδηλώσεων, έχοντας 

την ευκαιρία να παρουσιάσει και να υποστηρίξει τις θέσεις τόσο της ΝΔ όσο και του 

ΕΛΚ, αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητάς της. Συγκεκριμένα για το διάστημα 

που καλύπτει η παρούσα έκθεση παρευρέθηκε στα εξής :   

 

 

 

 

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
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000224_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000430_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000653_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000653_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000653_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000653_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000695_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000695_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001127_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-001229_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002063_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002271_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002271_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002342_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002469_EL.html
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-gia-tis-epiptoseis/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-gia-tis-epiptoseis/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-gia-tis-epiptoseis/
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VII. Τοποθετήσεις/ομιλίες σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια 
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• 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) 

• 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: 
"Ανθρωποκεντρική καινοτομία δεδομένων στον τομέα της υγείας" (19/11/2020) 

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 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) 

• 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 στη σειρά διαλόγων μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας 
(21/12/2020) 

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://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
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/
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• 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) 

• Ομιλία στο webinar του Forum Europe “The Governance of Artificial Intelligence 
- Developing a Global Eco-System of Trust” (21.1.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στη συνεδρίαση Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων με θέμα "Οι προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας" 
(21.1.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στο συνέδριο της “European Aluminium” με θέμα 
“Προστασία της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και κυκλικών βιομηχανιών στην Ευρώπη: η περίπτωση του αλουμινίου” 
(26.1.2021) 

• Οργάνωση της Εκδήλωσης ‘COVID-19 & Data Privacy: The case of the 
Vaccination Certificate’ για το Data Protection Day Event (27.1.2021) 

• Μήνυμα χαιρετισμού κας Ασημακοπούλου στη Διαδικτυακή Εκδήλωση του 
Δικτύου SDG 17 Greece για την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας 
(29.1.2021) 

• Διαδικτυακή Ομιλία σε Κλειστή Εικονική Συζήτηση με θέμα την Πράξη για την 
Ψηφιακή Αγορά και την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που διοργανώθηκε 
από την AmCham στην Ελλάδα (8.2.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο Επιμελητηρίου Πιερίας, κ. 
Ηλία Χατζηχριστοδούλου, με θέμα: “Η Εμπορική Πολιτική της ΕΕ: Πρόσβαση 
στις Διεθνείς Αγορές και Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας” 
(17.2.2021) 

• Διαδικτυακή Ομιλία στη Συνάντηση υψηλού επιπέδου του Φόρουμ Διύλισης ΕΕ 
(18.2.2021) 

• Ομιλία στο Διαδικτυακό Συνέδριο (webinar), σχετικά με τα μεγάλα δεδομένα και 
την τεχνητή νοημοσύνη, με θέμα "Προτεινόμενες νομοθετικές εξελίξεις στην ΕΕ, 
OneTrust / Privacy Connect" (24.2.2021) 

• Ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση της Παγκόσμιας Εβραϊκής Υπεράσπισης (AJC 
Dallas) για το διατλαντικό εμπόριο, το διεθνές εμπόριο (2.3.2021) 

• Ομιλία στην τηλε-διάσκεψη με θέμα: “Η Εμπορική Πολιτική της Ε.Ε.: Πρόσβαση 
στις Διεθνείς Αγορές και Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας” που 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο Πρέβεζας (3.3.2021) 

• Χαιρετισμός κας Ασημακοπούλου σε συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» με τους 
μαθητές/τριες - πρεσβευτές σε διαδικτυακή εκδήλωση Γενικού Λυκείου Μούδρου 
Λήμνου για την “Ημέρα της Γυναίκας”, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σχολεία 
Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (7.3.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία κας Ασημακοπούλου για την Ημέρα της Γυναίκας, σε πάνελ 
που διοργανώνει η PepsiCo, με τίτλο “Pepsico Woman Day", με θέμα "Choose to 
Challenge: Προκλήσεις για τη σύγχρονη γυναίκα” (8.3.2021) 

• Διαδικτυακός χαιρετισμός κας Ασημακοπούλου στην εκδήλωση της Επιτροπής 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με 
θέμα “Γυναίκα σημαίνει…” (8.3.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=Luc5pHmVeVc
https://www.youtube.com/watch?v=Luc5pHmVeVc
https://www.youtube.com/watch?v=Luc5pHmVeVc
https://www.youtube.com/watch?v=N4y5pu7J3WE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=N4y5pu7J3WE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=j0NtLwiIkX8
https://www.youtube.com/watch?v=j0NtLwiIkX8
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• Ομιλία κας Ασημακοπούλου στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Μαρτίου, από το 
γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, με θέμα "Σεβασμός της 
αρχής της εταιρικής σχέσης, κατά την προετοιμασία και εφαρμογή των εθνικών 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και διασφάλιση της χρηστής 
διακυβέρνησης των δαπανών" (11.3.2021) 

• Ομιλία κας Ασημακοπούλου σε εκδήλωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(11.3.2021)  

• Διαδικτυακή ομιλία κας Ασημακοπούλου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Αθήνα, με θέμα "Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης-40 χρόνια 
Ελλάδα-ΕΕ" (16.3.2021) 

• Διαδικτυακός χαιρετισμός κας Ασημακοπούλου στη διαδικτυακή περιήγηση του 
ΓΕΛ Μούδρου Λήμνου, με τον κ. Γιώργο Στυλιανού (19.3.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από τα Επιμελητήρια 
Πελοποννήσου, με θέμα τη πλατφόρμα Αccess2Μarkets (22.3.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία για την Διακυβέρνηση Τεχνητής Νοημοσύνης, στο 
εργαστήριο της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Σύγχρονη Εποχή 
(AIDA), με θέμα "Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανταγωνιστικότητα"(22.3.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με 
θέμα "Προκλήσεις και διλήμματα πολιτικής στις ψηφιακές υπηρεσίες υπό το νέο 
πλαίσιο της ΕΕ για τις αγορές, τον ανταγωνισμό και τις επιχειρήσεις" (23.3.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία για την έναρξη της Χάρτας Εμπιστοσύνης για τα χάρτινα 
καλαμάκια πόσης που διοργανώθηκε από τη MatrixPack (24.3.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση της IBM, με θέμα "Ο ρόλος της τεχνολογίας 
σε μια ανανεωμένη διατλαντική σχέση" (30.3.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, με θέμα την πλατφόρμα Αccess2Μarkets (1.4.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση που οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), με θέμα την πλατφόρμα Access2Markets και τις 
δυνατότητες που προσφέρει στις ΜμΕ (5.4.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην Κοινή Συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών 
Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου, 
της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και των 
Ευρωβουλευτών, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 
του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», πριν αυτό υποβληθεί προς έγκριση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (6.4.2021) 

• Διαδικτυακή Ομιλία στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Konrad-Adenauer-
Stiftung της Ελλάδας και της Κύπρου, με θέμα το Πράσινο Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό  (7.4.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: «Οι Δήμοι ως Μοχλός Ανάπτυξης στη μετά Covid 
εποχή», στο virtual forum που διοργανώθηκε από κοινού από το ICC - Διεθνές 

https://www.youtube.com/watch?v=n1bZX-0LCRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=n1bZX-0LCRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=n1bZX-0LCRY&feature=emb_logo
https://www.ibm.com/policy/policy-lab/live/livestream/
https://www.ibm.com/policy/policy-lab/live/livestream/
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Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την ΚΕΔΕ - Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας (13.4.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία με θέμα "Είναι η Ευρώπη ακόμα ανοιχτή για επιχειρήσεις; Η 
άποψη του Κοινοβουλίου για την ατζέντα της εμπορικής πολιτικής", στη συζήτηση 
σε πάνελ που διοργανώθηκε από την Hume Brophy (13.4.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση "Online γεύμα με την Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου", που διοργανώθηκε από το cluster "Γυναίκες στο εμπόριο" με 
θέμα "Αναθεώρηση της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ - μια προοπτική από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" (16.4.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια 
Κρήτης, με τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων, με θέμα την πλατφόρμα 
Αccess2Μarkets (23.4.2021) 

• Χαιρετισμός κας Ασημακοπούλου στη διαδικτυακή Ημερίδα παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων του έργου «Grasping Innovation in Europe through a closer 
interaction between HEIs and SME- GIENAHS», για την ενίσχυση της 
Καινοτομίας και της Συνεργασίας Πανεπιστημίων και ΜμΕ (26.4.2021)  

• Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση της NOVE, σχετικά με τη ρύθμιση της 
τεχνητής νοημοσύνης (6.5.2021) 

• Ομιλία κας Ασημακοπούλου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με θέμα τις 
Διατλαντικές σχέσεις στην εποχή του Biden (10.5.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο 
Εξαγωγέων Κρήτης, με θέμα την παρουσίαση της πλατφόρμας Access2Markets 
(11.5.2021) 

• Συμμετοχή κας Ασημακοπούλου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου 
διατέλεσε Πρόεδρος του Πάνελ «Εμπορική πολιτική, μετακυβερνητική ανάκαμψη 
και ανάπτυξη» (14.5.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στο Συνέδριο Ψηφιακής Κυριαρχίας που διοργανώθηκε από 
την Renaissance Numérique, με την υποστήριξη του Γραφείου του Γάλλου 
Πρέσβη για τις ψηφιακές υποθέσεις (17.5.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων με θέμα: “Οι εξαγωγικές δυνατότητες και προοπτικές των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - H συμβολή του εργαλείου 
Access2Markets" (17.5.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία κας Ασημακοπούλου στο πάνελ πολιτικών, στο online event 
DigitalTalks @ DT&S, με θέμα «Οι γυναίκες στον κλάδο της Πληροφορικής», που 
διοργανώθηκε από κοινού από τη CISCO και το ΙΕΚ Δέλτα (19.5.2021) 

• Διαδικτυακός Χαιρετισμός σε Εκδήλωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας 
της ΒτΕ, για τα 31 χρόνια των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ 
(20.5.2021) 

• Διαδικτυακός χαιρετισμός στην ξενάγηση του Γενικού Λυκείου Ασημίου Κρήτης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον κύριο Γιώργο Στυλιανού (21.5.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την παρουσίαση της πλατφόρμας Access2Markets 
(21.5.2021) 

https://www.gienahs.eu/gienahs-final-conference/
https://www.gienahs.eu/gienahs-final-conference/
https://www.gienahs.eu/gienahs-final-conference/
https://www.gienahs.eu/gienahs-final-conference/
https://www.youtube.com/watch?v=DctCbgCMafs
https://www.youtube.com/watch?v=DctCbgCMafs
https://www.youtube.com/watch?v=rJyEqZYH894
https://www.youtube.com/watch?v=rJyEqZYH894
https://www.youtube.com/watch?v=rJyEqZYH894
https://www.youtube.com/watch?v=q9xUQ9y0V_w&t=3605s
https://www.youtube.com/watch?v=q9xUQ9y0V_w&t=3605s
https://www.youtube.com/watch?v=q9xUQ9y0V_w&t=3605s
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• Χαιρετισμός στην τελετή βράβευσης των νικητών του 8ου Πανελλήνιου ψηφιακού 
Διαγωνισμού «Λέμε ΟΧΙ στον Σχολικό Εκφοβισμό»  (27.5.2021) 

• Διαδικτυακός χαιρετισμός στη διαδικτυακή ξενάγηση του Λυκείου ΑΞΙΟΝ στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τον κ. Γιώργο Στυλιανού (28.5.2021) 

• Διαδικτυακός χαιρετισμός στη διαδικτυακή ξενάγηση των Εκπαιδευτηρίων 
Μαντουλίδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1.6.2021) 

• Δια ζώσης συμμετοχή στο "Σεμινάριο διαλόγου με εκκλησίες, θρησκευτικές και 
φιλοσοφικές οργανώσεις με θέμα: εμπορική πολιτική της ΕΕ - ποιος είναι ο δρόμος 
προς τα εμπρός;" που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
(ΙΝΤΑ), στο οποίο η κα Ασημακοπούλου ήταν συντονίστρια (2.6.2021) 

• Διαδικτυακός χαιρετισμός στη διαδικτυακή ξενάγηση του Γυμνασίου 
Καλαμπάκας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (3.6.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021, στο Πάνελ με 
θέμα τον "Ψηφιακό μετασχηματισμό στις επιχειρήσεις, το κράτος, τις τοπικές 
αρχές" (4.6.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση που διοργανώθηκε με τον Σύνδεσμο 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), με θέμα την πλατφόρμα  
Access2Markets (7.6.2021)  

• Διαδικτυακή ομιλία στο Σεμινάριο του ΕΛΚ για τη διατλαντική σχέση και την 
ψηφιακή πολιτική, με τίτλο "Διατλαντική τεχνολογική και εμπορική εταιρική 
σχέση: It Τakes Τwo to Τango" (15.6.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στο Φόρουμ της GLOBSEC 2021, στο πάνελ "Αυξάνοντας 
τον πήχη: Towards a New EU-US Data Agenda" (15.6.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση της Microsoft, με θέμα "Ψηφιακός 
μετασχηματισμός στην αυτοκινητοβιομηχανία: Αυτόνομα Οχήματα”  (22.6.2021) 

• Διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση της Spirits Europe (29.6.2021) 
 

VIII. Θεσμικές επαφές  

Η κα Ασημακοπούλου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με Ευρωβουλευτές από 

άλλα κράτη μέλη, με μέλη της πολιτικής ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), 

με μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 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 στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου της ΕΕ 
με τον Διευθυντή για την Εμπορική Πολιτική,  Ignacio Garcia Bercero 

https://www.youtube.com/watch?v=r7w20z3_0kg
https://www.youtube.com/watch?v=r7w20z3_0kg
https://www.youtube.com/watch?v=r7w20z3_0kg
https://www.youtube.com/watch?v=xoOrQ9OG4XY
https://www.youtube.com/watch?v=xoOrQ9OG4XY
https://www.youtube.com/watch?v=xoOrQ9OG4XY
https://www.youtube.com/watch?v=nue8pbAemFA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nue8pbAemFA&feature=emb_logo
https://vimeo.com/564043846
https://vimeo.com/564043846
https://youtu.be/71zFnRyoVsU
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• 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 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 Επίτροπο 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 

• Διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρέσβη της Νέας Ζηλανδίας στη Ρώμη, την 
Εξοχότητα του, (H.E) Anthony Simpson  

• Συνάντηση κας Ασημακοπούλου με Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη 
• Τηλεφωνική κλήση μεταξύ της κας Ασημακοπούλου και του διευθυντή Ignacio 

Garcia Bercero, σχετικά με την επισκόπηση της εμπορικής πολιτικής 
• Συνάντηση με την Kathleen Van Brempt σχετικά με την έκθεση INI για τις πτυχές 

και τις επιπτώσεις του COVID-19 που σχετίζονται με το εμπόριο 
• Διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας με την Αγγελική Μπόκια, σύμβουλο του ΕΛΚ 

για την Επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE)  



 

 

17 

• Διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας με τον Υφυπουργό Εμπορίου και Οικονομικών 
της Νέας Ζηλανδίας, κ. Βαγγέλη Βιτάλη 

• Τηλεδιάσκεψη γνωριμίας με τη Νίκη Κουμαδωράκη, σχετικά με την πλατφόρμα 
Access2Markets 

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τον κ. Γιάννη Σμυρλή, Γενικό Γραμματέα 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, 
και τον κ. Γιαννικόπουλο, Διευθυντή του Γραφείου του κ. Σμυρλή 

• Διαδικτυακή συνάντηση με τον Ignacio Garcia Bercero για την Έκθεση της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου "Εμπορικές πτυχές και επιπτώσεις του COVID-19"  

• Συνάντηση με την Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κα Σοφία Βούλτεψη 
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με την Hildegard Bentele, σχετικά με την 
έκθεση για τις κρίσιμες πρώτες ύλες  

• Συνάντηση εργασίας με τον κ. Γιάννη Σμυρλή, Γενικό Γραμματέα Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών  

• Δια ζώσης συμμετοχή στη συνάντηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), 
με την Πρέσβειρα Katherine Tai, Εμπορική Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων 
Πολιτειών 

 

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) 

• 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 μoλύβδου 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 
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• 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 τον 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 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 

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

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τον κ. Γιάννη Μασούτη, Γενικό Διευθυντή 
της εταιρείας «Δ. Μασούτης», τον κ. Λάμπρο Παπακοσμά, Εντεταλμένο 
Σύμβουλο της εταιρείας «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 



 

 

19 

• 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 

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με την Leah Butler, Αντιπρόεδρο της 
Responsible Business  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τον Νίκο Κεραμίδα, σχετικά με την πολιτική 
της ΕΕ για την ταξινόμηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με την FuelsEurope σχετικά με τα καθαρά 
καύσιμα, την εργασία και την κοινωνική διάσταση, τις προτεραιότητες για το 2021 
και πιθανούς τομείς συνεργασίας  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με το ICC Hellas του οποίου η κα 
Ασημακοπούλου είναι πρέσβης, με θέμα “CLUSTER Eπιχειρηματικότητας” με: 
την κα Νίκη Γιαβρόγλου, την κα Άννα Καμαρίδη και την κα Ειρήνη 
Νικολοπούλου  

• Διαδικτυακή συζήτηση με τον κ Φουρλά και την κα Τρυφωνίδου Μαρία από τη 
"Φλόγα", για θέματα του οργανισμού  

• Συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη εργασίας με τον κ. Ιωάννη Μαλλιούρη, Πρόεδρο 
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Κεραμοποιίας (ΣΕΒΚ) & Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΚΕΒΕ ΑΕ και την Κατερίνα Σπίνουλα, μέλος της διεύθυνσης του 
ΣΕΒΚ  

•  Διαδικτυακή συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη ηγεσίας των Διατλαντικών Φίλων 
του Ισραήλ (TFI)  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Μένουμε 
Άνθρωποι" με την "Σχεδία", με την συμμετοχή του κ. Χρήστου Αλεφάντη, 
Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού δρόμου “Σχεδία” και του κ. Γιώργου 
Σταμάτη, Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών 
Κεραμοποιίας και την Ceramie UnieΣυνάντηση και τον κ. Μυτηλιναίο, Πρόεδρο 
και Διευθύνων Σύμβουλο της Μυτηλιναίος Α.Ε  

• Διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας με την Παγκόσμια Εβραϊκή Υπεράσπιση (AJC 
Dallas : Global Jewish Advocacy)  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με την Applied Materials  
• Διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη γνωριμίας με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, με 

θέμα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο 
• Διαδικτυακή συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με 

την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)  
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• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με την κα Στέλλα Τσομώκου και τη Novartis 
Greece, με θέμα μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον φαρμακευτικό τομέα και τη 
συνεργασία μεταξύ της Tsomokos SA-Novartis στην Ελλάδα  

• Διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας με τον Patrick Grant απο την Βusiness Europe 
σχετικά με το DSA/DMA  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με την AT&T, με θέμα τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, τις 
ασπίδες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και τον ΠΟΕ  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τον κ. Νίκο Δούκα, Αντιπρόεδρο του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)  

• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τη Facebook, με θέμα το DMA  
• Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Κουπάντση Κωνσταντίνο, Πρόεδρο ΝΟΔΕ 

ΡΗΝΑΝΙΑΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ  
• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τον καθηγητή Andrea Renda, από το Κέντρο 

Σπουδών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) 
• Δια ζώσης συνάντηση εργασίας με τον Stefano Arciprete και τον Bernd Schäfer 

από το EIT Raw Materials  
• Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με την ομάδα της Microsoft που είναι υπεύθυνη 

για τον φάκελο DSA 
• Διαδικτυακή συμμετοχή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων 

της Ευρώπης (Friends of Europe) 
 

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!” 

• 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 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”? 
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• Άρθρο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: "Η επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών με την 
Τουρκία, μια καλή ευκαιρία για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές της προθέσεις." 
(14.1.2021) 

• Άρθρο στο lawandorder.gr: "Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο απογοητευτικοί ως 
αντιπολίτευση, όσο ήταν και ως κυβέρνηση." (17.1.2021) 

• Άρθρο στο thepresident.gr: "Ήρθε η ώρα να αποκαλυφθούν οι πραγματικές 
προθέσεις της Τουρκίας" (18.1.2021) 

• Άρθρο στο euractiv.com: "The EU Taxonomy: a means to an end that risks being 
the end of many industries." (20.1.2021) 

• Άρθρο στοgreekschannel.com: "Η ελληνική ομογένεια πρωταγωνιστής στην 
πορεία της Ελλάδας προς το αύριο." (20.1.2021) 

• Άρθρο στην Εδεσσαϊκή: "Θέλω η Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι με αυτοπεποίθηση" (2.2.2021) 

• Άρθρο στο “Π”: "40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια" (7.2.2021) 

• Άρθρο στο Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού : "Ας είναι, η επέτειος της 
εθνικής μας αναγέννησης, μια υπόσχεση ότι θα βγούμε από αυτόν τον πόλεμο 
νικητές, ενωμένοι και δυνατοί, όπως μόνο οι Έλληνες μπορούν." (20.2.2021) 

• Άρθρο στο dailypost.gr: "κ. Τσίπρα, η κυβέρνηση της ΝΔ «δεν δέχεται το ρίσκο», 
όταν έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές" (22.2.2021) 

• Άρθρο στο real.gr: "Ένας χρόνος πανδημίας covid-19" (3.3.2021) 
• Άρθρο στην εφημερίδα Political: "Παραμένουμε Ευρώπη και στο ζήτημα του 

εμβολίου." (10.3.2021) 
• Άρθρο στο iefimerida.gr: "Κατάργηση των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ: Μεγάλη 

νίκη αλλά και σημαντική ευκαιρία για μια νέα εμπορική συμμαχία στη βάση των 
κοινών μας δημοκρατικών αρχών και αξιών" (17.3.2021) 

• Άρθρο στο tharrosnews.gr: Το Access2Markets «ανακαλύπτει» νέες αγορές για τα 
προϊόντα Πελοποννήσου (20.3.2021) 

• Άρθρο στο propago.gr: "Πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό: Επιτυχία για την 
Ελλάδα, δικαίωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη" (26.3.2021) 

• Joint op-ed with EC Executive Vice-President and Commissioner for Trade Valdis 
Dombrovskis in Kathimerini: “EU instrument helps Greek SMEs benefit from 
bloc’s trade deals” (29.3.2021) 

• Άρθρο στο tvstar.gr: «Πυξίδα» για τις εξαγωγές των προϊόντων της Στερεάς 
Ελλάδας, η πλατφόρμα Access2Markets (30.3.2021) 

• Άρθρο στη dimokratiki.gr: "Σε απόλυτη προτεραιότητα η προάσπιση της υγείας 
και η προστασία της ανθρώπινης ζωής" (31.3.2021) 

• Άρθρο στο euractiv.com: "Revising the EU taxonomy to fuel the journey towards 
industrial decarbonization" (31.3.2021) 

• Άρθρο στο reader.gr: “Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα αλλάξει το μέλλον της 
χώρας” (31.3.2021) 

• EPP Group Podcast “The future of Artificial Intelligence for the EU’s competitive 
edge”, featuring MEPs Axel VOSS, Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU and 
Jorgen WARBORN (20.3.2021) 

• Άρθρο στο peripteron.eu: “Το τέλος της πανδημίας, θα είναι και το τέλος στο 
«κυνήγι μαγισσών» της αντιπολίτευσης.” (12.4.2021) 

• Άρθρο στο newsbeast.gr: “Ας δούμε τα ατομικά τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού 
και ως ατομικά τεστ ευθύνης.” (12.4.2021) 
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• Άρθρο στο cretalive.gr: “Διευρύνει τις εξαγωγές προϊόντων του Νομού Ηρακλείου 
η Access2Markets” (20.4.2021) 

• Άρθρο στο lawandorder.gr : «Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να εξαπατά πολιτικά τους 
Έλληνες είτε κατοικούν εντός είτε εκτός Ελλάδας» (22.4.2021) 

• Άρθρο στο logistics-management.gr: «Όχι στον “προστατευτισμό”, ναι στη 
δυναμική μας – “Πράσινη” και ψηφιακή μετάβαση τώρα» (23.4.2021) 

• Άρθρο στην εφ. Ελεύθερος Τύπος : “Νέο κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη” (7.5.2021) 

• Άρθρο στο enimerosi.com: “Στις αγορές του κόσμου «στέλνει» τα προϊόντα Ιονίων 
Νήσων η Access2Markets” (16.5.2021) 

• Interview in the EPP series "Tech a Look" (17.5.2021) 
• Άρθρο στο thepresident.gr: “Το μεγαλύτερο προνόμιο που μας δίνεται, λόγω του 

εμβολιασμού, είναι το ίδιο το εμβόλιο.” (18.5.2021) 
• Άρθρο στο pelop.gr: “Η Access2Markets αρωγός στις εξαγωγές προϊόντων των 

ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας” (20.5.2021) 
• Άρθρο στο Lesvospen.gr: «Τα εξαιρετικά προϊόντα της Λέσβου θα έπρεπε να 

φτάσουν σε πολλές αγορές, εκτός των συνόρων της χώρας μας» (23.5.2021) 
• Άρθρο στην Κυριακάτικη Kontranews: “Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα αφήσει 

κανέναν πίσω στην «Ελλάδα 2.0»” (23.5.2021) 
• Άρθρο στο dailypost.gr για την άρση περιορισμών στην ψήφο των αποδήμων: “Ο 

ΣΥΡΙΖΑ έχασε κάθε επαφή ακόμη και με το αυτονόητο και πέρασε, πλέον, από το 
παράδοξο στο παράλογο.” (27.5.2021) 

• Άρθρο στοaixmi-news.gr: “Το Μεσολόγγι μπορεί να γράψει ιστορία και στις 
εξαγωγές των τοπικών του προϊόντων” (28.5.2021) 

• Interview with Roland Freudenstein from the Martens Center (28.5.2021) 
• Συνέντευξη στο eureope’s magazine (2.6.2021) 
• Άρθρο στο real.gr : «Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να εγγυάται την ευρωπαϊκή 

πορεία της Ελλάδας» (2.6.2021) 
• Άρθρο στο eureope’s magazine (2.6.2021) 
• Άρθρο στην εφημερίδα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» (7.6.2021) 
• Άρθρο στους SuperGreeks για την έξοδο από την πανδημία, τις Ευρωπαϊκές αξίες 

και την πρωτοποριακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10.6.2021) 
• Άρθρο στο ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ : «Η ιστορία δικαίωσε τη ΝΔ για τη στάση και τις 

επιλογές της, στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών μέσων το 
2017» (11.6.2021) 

• Άρθρο στο "Magnesia News": "Οι εξαγωγές της χώρας μας αυξήθηκαν στην 
πανδημία" (11.6.2021) 

• Άρθρο στο newsbeast.gr: «Το νέο αφήγημα καταστροφής της αντιπολίτευσης θα 
έχει ακριβώς την ίδια τύχη με αυτό της πανδημίας.» (11.6.2021) 

• Άρθρο στο Political.GR : “Αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για τη συνεργασία ΕΕ-
ΗΠΑ και στον τομέα διεθνούς εμπορίου στη μετα-Τραμπ εποχή.” (23.6.2021) 

 

X. Τηλεοπτικές συνεντεύξεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά μέσα 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι συμμετοχές της κας Ασημακοπούλου σε 

ραδιοφωνικές, διαδικτυακές και τηλεοπτικές εκπομπές. Αποσπάσματα είναι διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα https://asimakopoulou.gr/category/op-eds/   
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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 
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 
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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 

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 
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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 

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 

61 Συνέντευξη με τη Μαριαλένα 
Κυβερνήτη 

με θέμα «Η θηλυκή πλευρά της 
πολιτικής» 25/1/2021 

62 
OPEN TV 

“Ώρα Ελλάδος 7:00” με τους Άκη 
Παυλόπουλο και Ντόρα 
Κουτροκόη 

26/1/2021 
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63 ACTION 24 TV  “Evening Report” με τον Γιώργο 
Κουβαρά 26/1/2021 

64 Blue Sky TV  “Παρεμβάσεις” με τη Λίνα 
Κλείτου 1/2/2021 

65 ΑΝΤ1 TV  “Καλημέρα Ελλάδα” με τον 
Γιώργο Παπαδάκη 1/2/2021 

66 Parapolitika 90,1 FM στην εκπομπή  “Μέχρι τέλους” με τον Γιώργο 
Κουβαρά και τον Γιώργο Πιέρρο 5/2/2021 

67 pagenews.gr διαδικτυακή εκπομπή του 
Δημήτρη Τάκη “Opinion leader” 9/2/2021 

68 Παραπολιτικά 90,1 fm “Μπρα ντε φερ" με τον Δημήτρη 
Τάκη και τη Χριστίνα Κοραή 11/2/2021 

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

13/2/2021 

70 OPEN TV  "Ώρα Ελλάδας 7:00" με τον Άκη 
Παυλόπουλο και την Ντόρα 
Κουτροκόη 

15/2/2021 

71 Blue Sky TV “Παρεμβάσεις” με τον Σωτήρη 
Ξενάκη 17/2/2021 

72 Παραπολιτικά 90,1 fm “Επιστροφή στην κανονικότητα" 
με τους Θανάση Φουσκίδη, 
Δημήτρη Κουνιά & Γιώργο Νόκο 

18/2/2021 

73 Kontra channel TV “Επί του πιεστηρίου” με τον 
Γιώργο Σιαδήμα και τον Βασίλη 
Σκουρή 

19/2/2021 

74 Ράδιο ΣΚΑΪ Κατερίνης 92,6 fm “Ραντεβού με την Έλενα” με την 
Έλενα Δασκαλοπούλου 20/2/2021 

75 ΑΝΤ1 TV  “Καλημέρα Ελλάδα” με το 
Γιώργο Παπαδάκη 24/2/2021 

76 ΣΚΑΪ TV “Αταίριαστοι” με το Χρήστο 
Κούτρα και το Γιάννη Ντσούνο 24/2/2021 

77 Open ΤV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τη 
Νίκη Λυμπεράκη 24/2/2021 

78 Blue Sky TV Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα 
Κλείτου 25/2/2021 

79 ΕΡΤ TV “Μαζί το Σαββατοκύριακο”, με 
το Γιάννη Σκάλκο και τη 
Δέσποινα Κακαλή 

5/3/2021 

80 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα” με το 
Γιώργο Παπαδάκη 9/3/2021 

81 ACTION 24 TV Briefing με το Γιώργο Πιέρρο 9/3/2021 
82 ΣΚΑΪ TV “Σήμερα” με τους Δημήτρη 

Οικονόμου και Μαρία 
Αναστασοπούλου 

11/3/2021 

83 KONTRA CHANNEL TV “Επί του πιεστηρίου” με τους 
Γιώργο Σιαδήμα και Βασίλη 
Σκουρή 

15/3/2021 
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84 pagenews.gr 
 

 "Opinion Leader" με τον 
Δημήτρη Τάκη 18/3/2021 

85 MEGA TV  “Κοινωνία ώρα mega” με τον 
Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την 
Ανθή Βούλγαρη 
 

24/3/2021 

86 OPEN TV “Ώρα Ελλάδας 7:00 με τον Άκη 
Παυλόπουλο και τη Ντόρα 
Κουτροκόη 

25/3/2021 

87 ACTION 24 TV  “X2”, με το Γιώργο Πολίτη 30/3/2021 
88 ANT1 TV “Καλημέρα Ελλάδα” με το 

Γιώργο Παπαδάκη 30/3/2021 

89 Thema Radio 104.6 fm  με το Γιάννη Πρετεντέρη 2/4/2021 
90 Action 24 TV Evening Report με το Γιώργο 

Κουβαρά 5/4/2021 

91 RealFM 97.8 με τον Ανδρέα Μπελιμπασάκη με 
θέμα “Τα fake news στην εποχή 
της πανδημίας” 

12/4/2021 

92 OPEN TV “Ώρα Ελλάδας 7:00” με τον Άκη 
Παυλόπουλο και τη Ντόρα 
Κουτροκόη 

15/4/2021 

93 Παραπολιτικά 90,1 fm 
 

“Μπρα ντε φερ” με το Δημήτρη 
Τάκης και τη Χριστίνα Κοραή 15/4/2021 

94  Νextdeal.gr 
 

 εκπομπή με Σπύρο Καπράλο και 
Κωνσταντίνο Σπύρου 16/4/2021 

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

18/4/2021 

96 Blue Sky TV  “Παρεμβάσεις” με τον Σωτήρη 
Ξενάκη 19/4/2021 

97 KONTRA TV  "KONTRA NEWS" με το 
Γιώργο Μελιγγώνη 22/4/2021 

98 ANT1 TV “Καλημέρα Ελλάδα” με το 
Γιώργο Παπαδάκη 23/4/2021 

99 ACTION24 TV “Briefing” με το Γιώργο Πιέρρο 26/4/2021 
100 ALPHA TV "TLIVE" με την Τατιάνα 

Στεφανίδου 27/4/2021 

101 Blue Sky TV Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα 
Κλείτου 28/4/2021 

102 ANT1 TV  “Καλημέρα Ελλάδα”, με το 
Γιώργο Παπαδάκη 12/5/2021 

103 KONTRA CHANNEL TV “Επί του πιεστηρίου” με το 
Γιώργο Σιαδήμα και το Βασίλη 
Σκουρή 

17/5/2021 

104 ACTION24 TV “Briefing” με το Γιώργο Πιέρρο 17/5/2021 
105 "Opinion Leader" Συνέντευξη στην εκπομπή του 

Δημήτρη Τάκη 26/5/2021 

106 Realfm978  με τον Πάνο Αμυρά και το 
Σεραφείμ Κοτρώτσο 30/5/2021 
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107 KONTRA CHANNEL TV “Επί του πιεστηρίου”, με το 
Γιώργο Σιαδήμα και το Βασίλη 
Σκουρή 

2/6/2021 

108 Action 24 TV, Brainstorming με τον Σταμάτη Ζαχαρό και τη 
Κατερίνα Δούκα 4/6/2021 

109 Παραπολιτικά 90,1 fm "Επιστροφή στην Κανονικότητα", 
με το Θανάση Φουσκίδη, το 
Γιώργο Νόκο και το Δημήτρη 
Κουνιά 

7/6/2021 

110 ΑΝΤ1 TV “Καλημέρα Ελλάδα”, με το 
Γιώργο Παπαδάκη 9/6/2021 

111 ΣΚΑΪ 100.3 fm "Euranet, η Ευρώπη στον ΣΚΑΪ" 
με το Νίκο Ανδρίτσο και την 
Έλενα Παπαδημητρίου 

9/6/2021 

112 OPEN TV “Ώρα Ελλάδας 7:00" με τον Άκη 
Παυλόπουλο και την Ντόρα 
Κουτροκόη 

11/6/2021 

113 ΕΡΤ TV “Συμβαίνει στην Ευρώπη” με το 
Γιώργο Παπαγεωργίου και την 
Κλειώ Νικολάου 

12/6/2021 

114 KONTRA CHANNEL TV “Επί του πιεστηρίου”, με το 
Γιώργο Σιαδήμα και το Βασίλη 
Σκουρή 

14/6/2021 

115 MEGA  TV “Κοινωνία ώρα Mega”, με τον 
Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την 
Ανθή Βούλγαρη 

21/6/2021 

116 Παραπολιτικά 90.1 FM "Μέχρι τέλους" με το Γιώργο 
Κουβαρά και το Γιώργο Πιερρό 25/6/2021 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

59 Ράδιο ΕΝΑ 90,4 fm  με τον Νίκο Μπαρδούνια 26/1/2021 
60 Ράδιο POLITICA 89,8 FM 

(Ηράκλειο Κρήτης) με τον Νίκο Παπαδάκη 3/2/2021 

61 Team 102 fm (Ρέθυμνο) στην 
εκπομπή  

“Πρώτη Γραμμή” με τον Γιάννη 
Καλαϊτζάκη 4/2/2021 

62 
Ατλας Τηλεόραση 

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - στο 
ένθετο του δελτίου ειδήσεων 
“Αναλύσεις” με τον Σάκη Μόσχη 

5/2/2021 

63 Ράδιο ΕΚΦΡΑΣΗ 97 fm “Πρωινό με Έκφραση” με την 
Καλλιόπη Δανελάκη 10/2/2021 

64 Aegean Voice 107,5 fm  “Μεσημεριανοί Ραδιοργασμοί” 
με τον Γιώργο Λογοθέτη 10/2/2021 

65 KOSMOS TV "Ο κόσμος σήμερα” με τη 
Νεκταρία Μπίλλη 12/2/2021 

66 
ΠΕΛΛΑ TV, στην εκπομπή 

 “Βήμα στην Κεντρική 
Μακεδονία” με τον Κοσμά 
Ερυθρόπουλο 

15/2/2021 

67 ΕΨΙΛΟΝ TV Δελτίο Ειδήσεων με τον Μάριο 
Χμεϊντάν 17/2/2021 

68 OMEGA TV Κύπρου “Ενημέρωση Τώρα” με τον 
Ονούφριο Σωκράτους 19/2/2021 

69 Ράδιο Πρέβεζα 93.0 fm “Όλα στον αέρα” με τον Χρήστο 
Ανεμοζάλη 1/3/2021 

70 BHMA TV Ιωάννινα  κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον 
Παναγιώτη Μπούρχα 1/3/2021 

71 Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 
fm 

“Σημεία των καιρών” με τη Βίκυ 
Μιχέλη 3/3/2021 

72 Mesogeios TV  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον 
Θάνο Τζιούβελη 5/3/2021 

73 ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ TV (Αλεξανδρούπολη)  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον 
Σταύρο Παπαδόπουλο 5/3/2021 

74 Radio Politιca 89,8 fm (Ηράκλειο 
Κρήτης)  με το Νίκο Παπαδάκη 8/3/2021 

75 ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 90,4 fm  με το Νίκο Μπαρδούνια 8/3/2021 
76 TRT TV “Κεντρική Ελλάδα, καλησπέρα” 

με τον Σωτήρη Πολύζο 8/3/2021 

77 STAR TV Κεντρικής Ελλάδας 
 

 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τη 
Λένα Παρασκευά 9/3/2021 

78 Blue Sky TV  “Παρεμβάσεις” με τον Σωτήρη 
Ξενάκη 9/3/2021 

79 
ΑΤΛΑΣ TV 

"Οι Απέναντι" με τον Σταύρο 
Οραήλογλου και το Χρήστο 
Τσαλικίδη 

12/3/2021 

80 Ράδιο Έψιλον 103 fm-Σέρρες με τη Μαρκέλα Μικέλη 12/3/2021 
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81 ΔΙΟΝ TV “Καθημερινά” με την Ελίνα 
Διαμαντοπούλου 19/3/2021 

82 Aegean Voice 107,5 fm “Μεσημεριανοί Οργασμοί” με 
τον Γιώργο Λογοθέτη 19/3/2021 

83 
Studio E 103 fm (Ιωάννινα) 

 “Λόγια Σταράτα στα FM” με τη 
Σοφία Τσέπα και την Ελένη 
Μακρογιάννη 

22/3/2021 

84 ΣΚΑΪ Αργολίδας (Ναύπλιο) 102.3 fm  συνέντευξη στον Βασίλη Ζώη 24/3/2021 
85 Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης 91,5 

fm  με το Δημήτρη Μανιατάκο 26/3/2021 

86 SUPER TV (Κόρινθος)  “Πελοπόννησος σήμερα” με τη 
Σοφία Μπαλή 26/3/2021 

87 ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
(Θεσσαλονίκη) 

“Τα λέμε” με τη Χριστίνα 
Τσόρμπα 29/3/2021 

88 STAR Κεντρικής Ελλάδας TV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τη 
Μαρία Τζατζαλή 2/4/2021 

89 IONIΟN 95.5 fm 
 
 

“Ραδιουργίες εκ προμελέτης”, 
συνέντευξη στον Γιάννη 
Στρουμπάκο 

2/4/2021 

90 ΡΟΔΟΣ TV “Ο κόσμος σήμερα” με τη 
Νεκταρία Μπίλλη 5/4/2021 

91 ITV (Ιωάννινα) Δελτίο Ειδήσεων με τον Βλάση 
Ντόκα 6/4/2021 

92 Evripos 90 fm (Χαλκίδα)  “Τάδε Έφη” με την Έφη Ντίνη 7/4/2021 
93 Ioanian Channel Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του με 

τον Τάσο Θεοδόση 14/4/2021 

94 Best TV gr “24ώρες Ευρώπη” με την Ιωάννα 
Δεμεντή 14/4/2021 

95 Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 
fm  

"Σημεία των καιρών" με τη Βίκυ 
Μιχέλη 15/4/2021 

96 Ionian Channel  "European Steps" με τον Γιάννη 
Πομώνη 15/4/2021 

97 ENA channel TV Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον 
Απόστολο Ατζεμιδάκη 16/4/2021 

98 Ράδιο Θήβα 97,5 fm “Ενημερωμένος Πολίτης” με τον 
Γιώργο Πέπα 17/4/2021 

99 Ράδιο 98,4 fm "Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων" 
με την Αγγέλα Δουγλεράκη 19/4/2021 

100 "Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα”  με τον Σωτήρη Πολύζο 20/4/2021 
101 Ράδιο Team 102 fm «Πρώτη Γραμμή», με τον Γιάννη 

Καλαϊτζάκη 21/4/2021 

102 TV Creta Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο 
Παπαδάκη 21/4/2021 

103 Ράδιο Ηχώ FM 99.8 FM “Καλημέρα Λασίθι” με τη Μαρία 
Τσαγκαράκη 21/4/2021 

104 ΚΩΣ TV   Κεντρικό δελτίο Ειδήσεων με το 
Μάριο Παπαδημητρίου 22/4/2021 
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105 Νέα Τηλεόραση Κρήτης  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 
τον Λευτέρη Κουρκουλό 23/4/2021 

106 
ΠΕΛΛΑ TV 

"Βήμα στην Κεντρική 
Μακεδονία" με τον Κοσμά 
Ερυθρόπουλο 

26/4/2021 

107 Σείριος FM 95.8 (Λειβαδιά)  "Πρώτη Γραμμή Επικοινωνίας" 
με τη Μαρία Σφυρή 27/4/2021 

108 Astra TV (Θεσσαλία) “Συμβαίνει Τώρα” με το Δημήτρη 
Μαρέδη 27/4/2021 

109 Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων «Σημεία των Καιρών» με την 
Βίκυ Μιχέλη 29/4/2021 

110 Ράδιο ΚΟΣΜΟΣ 93,8 fm  "Τρίτη Σελίδα"με το Γιώργο 
Καντή 12/5/2021 

111 Ράδιο ΕΡΜΗΣ 91,8 FM (Ζάκυνθος) «Πρώτη Ματιά» με τη Μαριλένα 
Παπαδάτου 14/5/2021 

112 TRT TV “Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα”, 
με το Σωτήρη Πολύζο 18/5/2021 

113 Super B 11TV (Aχαΐα)  Δελτίο Ειδήσεων με το Γιώργο 
Πλη 18/5/2021 

114 
Ράδιο ΕΡΤ Πύργου 102.5 fm 

"ΕΡΤικά και εριστικά", 
τηλεφωνική συνέντευξη με το 
Χρήστο Πλεύρια 

19/5/2021 

115 IONIAN TV  Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 
τον Τάσο Θεοδόση 19/5/2021 

116 IONION FM 95,5  “Ραδιουργίες εκ προμελέτης”, με 
το Δημήτρη Στρουμπάκο 20/5/2021 

117 ASTRA TV  "Συμβαίνει τώρα" με το Δημήτρη 
Μαρέδη 21/5/2021 

118 Ράδιο Ionian Galaxy, 90.8  με τη Γιάννα Κουλουμπή και τον 
Ανδρέα Αρβανιτάκη 22/5/2021 

119 ATLAS TV  Δελτίο ειδήσεων, ένθετο 
"Αναλύσεις” με το Σάκη Μόσχη 24/5/2021 

120 ART TV “ Χωρίς χρώμα” με το Γιώργο 
Βαθιώτη 24/5/2021 

121 
PELLA TV 

"Βήμα στην Κεντρική 
Μακεδονία" με τον Κoσμά 
Ερυθρόπουλο 

26/5/2021 

122 ΕΓΝΑΤΙΑ TV Δελτίο Ειδήσεων με το Λάζαρο 
Λαζάρου 27/5/2021 

123 
ΚΟΣΜΟΣ TV (Ρόδος) 

 “Ο κόσμος σήμερα” με τη 
Νεκταρία Μπίλλη και τον 
Κλεάνθη Λοΐζο 

28/5/2021 

124 ASTRA TV "Συμβαίνει τώρα" με τον 
Δημήτρη Μαρέδη 1/6/2021 

125 ΕΝΑ CHANNEL TV 
 

 “Εξελίξεις” με το Γιάννη 
Χατζηεμμανουήλ 2/6/2021 

126 ΑΧΕΛΩΟΣ TV  Δελτίο Ειδήσεων με τον Παντελή 
Κουτσίκο 2/6/2021 
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127 Ράδιο ΕΡΤ Λάρισας 98.3 fm "Πρώτη Καλημέρα" με το Γιάννη 
Γιάτσιο 7/6/2021 

128 Ράδιο Ένα 102,5 (Βόλος)  “Ειδησεογραφικό Μαγκαζίνο” με 
τον Ηλία Κουτσέρη 7/6/2021 

129 Radio Palmos 104,2 FM (Καρδίτσα)  "Πρωινός Παλμός”, με το 
Γιώργο Μπανάτσα 8/6/2021 

130 ΒΗΜΑ TV Ιωάννινα Δελτίο Ειδήσεων με τον 
Παναγιώτη Μπούρχα 8/6/2021 

131 Ράδιο Παλμός 99.5 fm (Ρόδος) πρωινή ενημερωτική εκπομπή με 
την Μαρία Χονδρογιάννη 14/6/2021 

132 TRT TV “Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα”, 
με τον Σωτήρη Πολύζο 15/6/2021 

133 Euro Channel TV (Θεσσαλονίκη) Δελτίο Ειδήσεων, με τον 
Αλέξανδρο Φερραίο 16/6/2021 

134 ALFA TV (Θράκη) Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με την 
Κυριακή Μπασκάκη 23/6/2021 

135 DION TV (Θεσσαλονίκη) "Ξυπνάμε μαζί, ξεκινάμε μαζί" με 
τη Δήμητρα Μακρή 24/6/2021 

 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 

5 RAI "Mezz'ora in più" με τη Francisca 
De Candia 

29/3/2021 

 

XI. Δελτία Τύπου 

Η κα Ασημακοπούλου προέβη σε δημόσιες τοποθετήσεις, μέσα από την έκδοση 

σχετικών Δελτίων Τύπου (Παράρτημα IV). Ειδικότερα, για το διάστημα που καλύπτει 

η παρούσα έκθεση, εκδόθηκαν τα εξής Δελτία Τύπου από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα οποία 

αναδημοσιεύτηκαν σε 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 συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
• Δ.Τ. 13.1.2021: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο 

αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας» 

https://asimakopoulou.gr/paremvasi-schetika-me-tis-proteraioti/
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-chreiazetai-i-ee-na-exoplistei-me-t/
https://asimakopoulou.gr/na-min-epitrepsoyme-na-mpei-i-dimokrat/
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/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/d-t-i-eyropaiki-epitropi-afinei-anoich/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-eyropaiki-epitropi-afinei-anoich/
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• Δ.Τ. 19.1.2021: «Αναθεώρηση Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περί 
Επιβολής: ένα ακόμη εργαλείο για να επιβάλλει η Ε.Ε. στην Τουρκία τη 
συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο» 

• Δ.Τ. 21.1.2021: «Να τεθεί ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της 
Πορτογαλικής Προεδρίας η τεχνητή νοημοσύνη» 

• Δ.Τ. 10.2.2021: «Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για αστοχίες όταν διακυβεύονται 
ανθρώπινες ζωές.» 

• Δ.Τ. 8.3.2021: «Θετική εξέλιξη για τις ελληνικές εξαγωγές, για τους Έλληνες 
αγρότες και μεταποιητές η αναστολή των δασμών Τραμπ» 

• Δ.Τ. 11.3.2021: Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ: «Η ταχύτητα στην 
εκταμίευση πόρων είναι το κλειδί για την επιτυχία του Ταμείου Ανάκαμψης» 

• Δ.Τ. 24.3.2021: Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για το Πράσινο Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό 

• Δ.Τ. 18.4.2021: Nutri-Score: Μάχη για την αποτροπή του από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εξαιρείται το ελαιόλαδο 

• Δ.Τ. 27.4.2021: «Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας θα επιτρέψει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσουν να συνεργάζονται» 

• Δ.Τ. 14.5.2021 Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2021: «Η εξωστρέφεια των 
ΜμΕ και η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, αποτελεί το κλειδί για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητάς τους, στο διεθνές περιβάλλον.» 

• Δ.Τ. 19.5.2021: Επιστολή Ευρωβουλευτών ΝΔ προς τον Πρόεδρο David Sassoli 
και προς τους Προέδρους των Πολιτικών Κομμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την αναγνώριση της Γενοκτονίας Ποντίων 

• Δ.Τ. 20.5.2021: «Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης εδράζεται σε δύο λέξεις 
Ελληνικές: Αυτονομία και Δημοκρατία» 

• Δ.Τ. 9.6.2021: «Οι Σύνοδοι των G7 και ΕΕ-ΗΠΑ αποτελούν ευκαιρία για να 
αποδείξει η Ε.Ε. ότι μπορεί να ηγηθεί στη μετά-Covid νέα κανονικότητα» 

• Δ.Τ. 28.6.2021: Ερώτηση προς την ΕΕ για τις επιπτώσεις στη συζήτηση για τον 
εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας από τους παράνομους 
αεροψεκασμούς των τουρκικών αεροσκαφών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον 
Νομό Έβρου 

 
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 Δεκεμβρίου- 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 
• Τρεις μήνες, τρία κρίσιμα ζητήματα 
• Ελάτε να αποφασίσουμε μαζί για το μέλλον της Ελλάδας μας! 
• Η Ανοιχτή Στρατηγική Αυτονομία και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. 
• Ομιλία σε δικτυακή εκδήλωση της Entreprise Greece 
• Ομιλία στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών 
• Το «ρουά ματ» του Κυριάκου Μητσοτάκη 

https://asimakopoulou.gr/d-t-anatheorisi-kanonismoy-eyropaiki/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anatheorisi-kanonismoy-eyropaiki/
https://asimakopoulou.gr/d-t-anatheorisi-kanonismoy-eyropaiki/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-tethei-psila-stin-atzenta-ton-pro/
https://asimakopoulou.gr/d-t-na-tethei-psila-stin-atzenta-ton-pro/
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https://asimakopoulou.gr/d-t-thetiki-exelixi-gia-tis-ellinikes-e/
https://asimakopoulou.gr/d-t-thetiki-exelixi-gia-tis-ellinikes-e/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-i-tach/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-i-tach/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-gia-to-2/
https://asimakopoulou.gr/paremvasi-stin-olomeleia-toy-ek-gia-to-2/
https://asimakopoulou.gr/d-t-nutri-score-machi-gia-tin-apotropi-toy-apo-to-e/
https://asimakopoulou.gr/d-t-nutri-score-machi-gia-tin-apotropi-toy-apo-to-e/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-symfonia-emporioy-kai-synergasi/
https://asimakopoulou.gr/d-t-i-symfonia-emporioy-kai-synergasi/
https://asimakopoulou.gr/sto-oikonomiko-foroym-ton-delfon-2021-i-e/
https://asimakopoulou.gr/sto-oikonomiko-foroym-ton-delfon-2021-i-e/
https://asimakopoulou.gr/sto-oikonomiko-foroym-ton-delfon-2021-i-e/
https://asimakopoulou.gr/sto-oikonomiko-foroym-ton-delfon-2021-i-e/
https://asimakopoulou.gr/d-t-epistoli-eyrovoyleyton-nd-pros-ton/
https://asimakopoulou.gr/d-t-epistoli-eyrovoyleyton-nd-pros-ton/
https://asimakopoulou.gr/d-t-epistoli-eyrovoyleyton-nd-pros-ton/
https://asimakopoulou.gr/d-t-to-psifiako-mellon-tis-eyropis-edra/
https://asimakopoulou.gr/d-t-to-psifiako-mellon-tis-eyropis-edra/
https://asimakopoulou.gr/d-t-oi-synodoi-ton-g7-kai-ee-ipa-apoteloy/
https://asimakopoulou.gr/d-t-oi-synodoi-ton-g7-kai-ee-ipa-apoteloy/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-gia-tis-epiptoseis/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-gia-tis-epiptoseis/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-gia-tis-epiptoseis/
https://asimakopoulou.gr/erotisi-pros-tin-ee-gia-tis-epiptoseis/
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
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=1b39328202
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=31495f509a
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• Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας της Γερμανίας, 
κ. Altmaier 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της 
Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας 

• Τo 2021 σηκώνουμε τα μανίκια και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί 
• Παρέμβαση στο ΕΚ για την αναθεώρηση του Κανονισμού περί Επιβολής 
• Αναφορά πεπραγμένων #3 
• COVID 19 & Data Privacy: The Case of the Vaccination Certificate 
• Upcoming Events 
• «Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για αστοχίες όταν διακυβεύονται ανθρώπινες 

ζωές.» 
• Η ταχύτητα στην εκταμίευση πόρων είναι το κλειδί για την επιτυχία του Ταμείου 

Ανάκαμψης 
• Επιτυχής εξέλιξη η αναστολή των Δασμών Τραμπ 
• Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down 
• Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας! 
• Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
• Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα αλλάξει το μέλλον της χώρας 
• “Revising the EU taxonomy to fuel the journey towards industrial decarbonization” 
• Joint op-ed with EC Executive Vice-President and Commissioner for Trade Valdis 

Dombrovskis in Kathimerini 
• Αυτό το Πάσχα «Μένουμε Άνθρωποι» 
• Αρθρογραφία Α' τριμήνου του 2021 
• Καλή Ανάσταση! 
• Save the Date! 
• Ενημερωτική εκστρατεία για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Access2Markets 
• Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2021 
• Interventions at the Plenary of the European Parliament, May 2021 
• Η Access2Markets ζητά την ψήφο σας για να κερδίσει το Βραβείο Ευρωπαίου 

Διαμεσολαβητή 2021 
• 40 χρόνια Ελλάδα-ΕΕ 
• Upcoming Events - Save the Date! 
• Μένουμε σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας και ερχόμαστε πιο κοντά! 
• Upcoming Events - Save the Date! 

 

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: 

• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #15 για την περίοδο από 15/06 εως 29/06/2020 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #16 για την περίοδο από 13/07 εως 25/07/2020 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #17 για την περίοδο από 26/07 εως 6/09/2020 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #18 για την περίοδο από 7/09 εως 20/10/2020 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #19 για την περίοδο από 21/09 εως 4/10/2020 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #20 για την περίοδο από 5/10 εως 18/10/2020 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #21 για την περίοδο από 19/10 εως 1/11/2020 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #22 για την περίοδο από 2/11 εως 15/11/2020 

https://mailchi.mp/4c31518d37db/newsletter-82480
https://mailchi.mp/4c31518d37db/newsletter-82480
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=ac18e7b75f
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=ac18e7b75f
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=d885433bd1
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=bf7be6c890
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=ad6b86bfd5
http://eepurl.com/hpmyjD
http://eepurl.com/hp0juH
http://eepurl.com/hqhFRf%20%20%CE%95%CE%9D%20http:/eepurl.com/hqmDJD
http://eepurl.com/hqhFRf%20%20%CE%95%CE%9D%20http:/eepurl.com/hqmDJD
http://eepurl.com/hsRxTL
http://eepurl.com/hsRxTL
http://eepurl.com/hsYPIn
http://eepurl.com/htKUoj
http://eepurl.com/ht9xjv%20%20%CE%95%CE%9D%20http:/eepurl.com/ht9KRH
http://eepurl.com/huqSbr
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=b512acb12e
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=04a67fa653
http://eepurl.com/hu8LZb
http://eepurl.com/hu8LZb
http://eepurl.com/hwy7iP
http://eepurl.com/hwF015
http://eepurl.com/hwYAR5
http://eepurl.com/hx-QyP
http://eepurl.com/hykUsf
http://eepurl.com/hyWxOn
http://eepurl.com/hy-ntL
http://eepurl.com/hzEoCL
http://eepurl.com/hzEoCL
http://eepurl.com/hzW2LT
http://eepurl.com/hz99pH
http://eepurl.com/hAxgSf
http://eepurl.com/hA-pNb
mailto:ndko-report@parliament.gr
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• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #23 για την περίοδο από 16/11 εως 29/11/2020 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #24 για την περίοδο από 30/11 εως 13/12/2020 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #25 για την περίοδο από 14/12 εως 10/01/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #26 για την περίοδο από 11/01 ως 24/01/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #27 για την περίοδο από 08/02 ως 21/02/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #28 για την περίοδο από 22/02 ως 07/03/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #29 για την περίοδο από 08/03 ως 21/03/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #30 για την περίοδο από 22/03 ως 04/04/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #31 για την περίοδο από 05/04 ως 18/04/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #32 για την περίοδο από 19/04 ως 16/05/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #33 για την περίοδο από 17/05 ως 30/05/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #34 για την περίοδο από 31/05 ως 13/06/2021 
• Δελτίο Δράσης Ευρωβουλευτή #35 για την περίοδο από 14/06 ως 27/06/2021 

 

XIV. Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα  

Η κα Ασημακοπούλου διαθέτει την ιστοσελίδα www.asimakopoulou.gr, την οποία 

προσάρμοσε κατάλληλα με σκοπό την ευρύτερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν, 

καθώς και τους εξής λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

✔ Twitter: @AnnaAsimakopoul 

✔ Facebook: 
@AnnaMichelleAsimakopoulou 

✔ Instagram: anna_michelle_nd 

✔ Youtube: 
annamichelleasimakopoulou 

✔ Linkedin: Anna Michelle 
Asimakopoulou

 

#EUBackstage: Μια σειρά από σύντομα video, με στόχο να γνωρίσουν οι πολίτες  

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 
• EU Backstage από την εκδήλωση για την επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη 

της Ελλάδας στην ΕΟΚ 
• Τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα (18.05.2021) 
• Τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα; (20/04/2021) 
• Πιστοποιητικό Εμβολιασμού 
• We must act as "we" not as "I", 200 years of Greek Independence. 
• EU Backstage για την επίσκεψη του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της ΕΕ 

Ζοζέπ Μπορέλ στη Ρωσία. 
• Για τη στρατηγική εμβολιασμού της Ε.Ε. 

http://www.asimakopoulou.gr/
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=_aOmOBsxvKY
https://www.youtube.com/watch?v=cqNtFvxrOf8
https://www.youtube.com/watch?v=cqNtFvxrOf8
https://www.youtube.com/watch?v=Cz02z6FZivg
https://www.youtube.com/watch?v=S66J262fi74
https://www.youtube.com/watch?v=262KeNfvFKg
https://www.youtube.com/watch?v=mas2VfsUAXw
https://www.youtube.com/watch?v=7gCXhsX0pEs
https://www.youtube.com/watch?v=7gCXhsX0pEs
https://www.youtube.com/watch?v=UD3lc3SL0LM
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• EU Backstage: Άφιξη στις Βρυξέλλες και πάλι! 
• ΕU Backstage από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες 
• EU Backstage από την εκδήλωση για την επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη 

της Ελλάδας στην ΕΟΚ 
• EU Backstage: Τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα 

(1/6/2021); 
• EU Backstage: Τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα 

(16/6/2021); 
• EU Backstage: Τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα 

(24/6/2021); 

 

#AskAnnaMichelle: Μια σειρά από σύντομα video, όπου η κα Ασημακοπούλου 

απαντάει σε ερωτήσεις, που της έχουν αποστείλει πολίτες, σχετικά με ευρωπαϊκά 

θέματα.  

Το 1ο επεισόδιο γυρίστηκε τον Ιουλίου 2020.  

• Για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
• Για το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό 
• Για το εμβόλιο κατά του COVID-19 

#MEPCAST: Μια σειρά συζητήσεων της κας Ασημακοπούλου με ειδικούς 

επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, κατά τις οποίες αναλύονται, θέματα ευρωπαϊκής 

επικαιρότητας. 

• MEPCast with Guillaume Pitron on Green Technologies, rare metals & EU's 
Strategic Autonomy 

• Η ενσωμάτωση της ΤΝ σε εφαρμογές Έξυπνων & Βιώσιμων Πόλεων στην 
Ελλάδα 

• EPRS 10 issues to watch  | ep03. Critical raw materials for Europe 
• EPRS 10 issues to watch  | ep02. EU external relations: A new US President & 

Turkey's role in the Mediterranean 
• EPRS 10 issues to watch  | ep01. Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ

#ThrowBack 2020: Μια σειρά που αναδεικνύει  τις προτεραιότητες της προηγούμενης 

χρονιάς και προσφέρει τη δυνατότητα της ανασκόπησής τους.   

• Τηλεοπτικές Παρεμβάσεις 2020 - Εθνικά Θέματα 
• Τηλεοπτικές Παρεμβάσεις 2020 - Κριτική στην Αξιωματική Αντιπολίτευση 
• EU Backstage 2020 
• Παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ywtEVCjhw58
https://www.youtube.com/watch?v=HUi_z09mDXw
https://www.youtube.com/watch?v=cqNtFvxrOf8
https://www.youtube.com/watch?v=cqNtFvxrOf8
https://www.youtube.com/watch?v=Ej7Q16JVyTA
https://www.youtube.com/watch?v=Ej7Q16JVyTA
https://www.youtube.com/watch?v=Yby6Jwxib_g
https://www.youtube.com/watch?v=Yby6Jwxib_g
https://www.youtube.com/watch?v=SVZX1mjYO3o
https://www.youtube.com/watch?v=SVZX1mjYO3o
https://www.youtube.com/watch?v=x39Q4WF3AQE&list=PL6AGnofVk5PyyFU4EgJ8E6TrtDpFwSvUm&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=vfr_zEhy76A
https://www.youtube.com/watch?v=s_Nvs0LTtqQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CXDVzFVWO_o
https://www.youtube.com/watch?v=ILSGkcxdQhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ILSGkcxdQhQ
https://www.youtube.com/watch?v=-1h1cZPGsmI&list=PL6AGnofVk5PyKffdsPv4m6tZyqqjgLh37&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=-1h1cZPGsmI&list=PL6AGnofVk5PyKffdsPv4m6tZyqqjgLh37&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=wpF8ediLcyc
https://www.youtube.com/watch?v=E-fqpzH74Eg
https://www.youtube.com/watch?v=E-fqpzH74Eg
https://www.youtube.com/watch?v=mLA3cCFGf2g
https://www.youtube.com/watch?v=HUirwWvHokg
https://www.youtube.com/watch?v=TdNDqQ-Q6_A
https://www.youtube.com/watch?v=C-urWc4amj8
https://www.youtube.com/watch?v=HcZXdzpc7FY
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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 κα 

Ασημακοπούλου διοργάνωσε στην Ελλάδα μια καμπάνια ενημέρωσης, 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 μέσω 17 περιφερειακών ΜΜΕ.  

● Το βίντεο της  καμπάνιας 

● Το σχετικό newsletter 

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

Με την ιδιότητα του μέλους της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 

την Τεχνητή Νοημοσύνη, η κα Ασημακοπούλου διοργάνωσε, σε συνεργασία με το 

ΕΛΚ, μια καμπάνια ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες, γύρω από τα 

ζητήματα που σχετίζονται με την  Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θα συνεχιστεί και για 

το υπόλοιπο του 2021. Η καμπάνια προωθήθηκε μέσω 9 ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας. 

● Το 1ο βίντεο της  καμπάνιας  

● Το σχετικό newsletter  

 

Καμπάνια #ΜένουμεΆνθρωποι και έκδοση ημερολογίου 2021 

Μία πρωτοβουλία, που οδήγησε στην έκδοση του Ημερολογίου Αγάπης και 

Προσφοράς για το 2021, με μηνύματα από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος, κ. Manfred Weber και τον Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργο Σταμάτη. Στο συγκεκριμένο ημερολόγιο 

προβάλλονται πολλοί και 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 

https://asimakopoulou.gr/tradeconsultation/
https://www.youtube.com/watch?v=02itSE4KY-k
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://www.youtube.com/watch?v=7XZM06M5vVw
https://www.youtube.com/watch?v=7XZM06M5vVw
https://www.youtube.com/watch?v=7XZM06M5vVw
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=9f032d1fde
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αδύναμους συμπολίτες μας, οργανισμοί. Κάθε μήνας του έτους 2021, 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 

• Συζητάμε για το έργο των Παιδικών Χωριών SOS 

• Συζητάμε για το έργο του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος 

• Συζητάμε για το περιοδικό δρόμου 'Σχεδία' 

• Συζήτηση με την Πρόεδρο της Φλόγας, κα Τρυφωνίδου & τον Ευρωβουλευτή, 
κ Φουρλά 

 

Ενημερωτική εκστρατεία για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Access2Markets 

Ως Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

η κα Ασημακοπούλου έχει θέσει ως πρωταρχικό της σκοπό, την ανάδειξη των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε στρατηγικό πυλώνα για την Ελλάδα και την 

Ευρώπη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, υποστηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία και 

δράση που συμβάλλει στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών ΜμΕ και στην 

εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές. 

Τον παραπάνω σκοπό ικανοποιεί η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Access2Markets, η οποία παρέχει, σε κάθε ενδιαφερόμενο, άμεση 

πληροφόρηση για τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους όρους 

που τις διέπουν, τους δασμούς που ισχύουν, αλλά και για το ισχύον  πλέγμα προστασίας 

των εμπορικών προϊόντων, μετατρέποντας την αναζήτηση εμπορικών αγορών σε 

ολόκληρο τον κόσμο, σε μία εύκολη υπόθεση για τους ενδιαφερόμενους 

επιχειρηματίες. Να σημειωθεί ότι η διαδικτυακή πύλη Access2Markets κέρδισε 

πρόσφατα το «Βραβείο Καλής Διοίκησης» για το 2021, από τον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή. 

 Η κα Ασημακοπούλου ξεκίνησε από τις αρχές του χρόνου μια σχετική καμπάνια 

ενημέρωσης, σε αγαστή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τα Επιμελητήρια της 

χώρας, προκειμένου να μη μείνει καμία ΜμΕ πίσω. 

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=aqVzagRXAGc
https://www.youtube.com/watch?v=WLIzzE_d6QU
https://www.youtube.com/watch?v=EThfMwiH5lQ
https://www.youtube.com/watch?v=PezfUjo8NYg
https://www.youtube.com/watch?v=DJZhvQ5xdAI
https://www.youtube.com/watch?v=DJZhvQ5xdAI
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Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί  εκδηλώσεις με την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδος (1.4.2021), την Περιφέρεια Κρήτης (23.4.2021), την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων (17.5.2021) και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (21.5.2021), με τα 

Επιμελητήρια Πελοποννήσου (22.3.2021), Πιερίας (17.2.2021) και Πρέβεζας 

(3.3.2021), με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (5.4.2021), καθώς 

και με τη Γραμματεία Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας (9.4.2021). 

Δείτε εδώ τα σχετικά newsletter εδώ και εδώ καθώς και τo βίντεο από τις εκδηλώσεις 
ανά την Ελλάδα. 

Επίσης μια σειρά από άρθρα σε εθνικά και τοπικά ΜΜΕ δημοσιεύθηκαν: 

• Κοινό άρθρο με τον Valdis Dombrovskis, εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής & Επίτροπο Εμπορίου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για τη νέα 
πλατφόρμα της ΕΕ Access2Markets. 

• tharrosnews.gr: Το Access2Markets «ανακαλύπτει» νέες αγορές για τα προϊόντα 
Πελοποννήσου  

• tvstar.gr: «Πυξίδα» για τις εξαγωγές των προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας, η 
πλατφόρμα Access2Markets  

• cretalive.gr: “Διευρύνει τις εξαγωγές προϊόντων του Νομού Ηρακλείου η 
Access2Markets”  

• logistics-management.gr: «Όχι στον “προστατευτισμό”, ναι στη δυναμική μας – 
“Πράσινη” και ψηφιακή μετάβαση τώρα»  

• enimerosi.com: “Στις αγορές του κόσμου «στέλνει» τα προϊόντα Ιονίων Νήσων η 
Access2Markets”  

• pelop.gr: “Η Access2Markets αρωγός στις εξαγωγές προϊόντων των ΜμΕ της 
Δυτικής Ελλάδας”  

• Lesvospen.gr: «Τα εξαιρετικά προϊόντα της Λέσβου θα έπρεπε να φτάσουν σε 
πολλές αγορές, εκτός των συνόρων της χώρας μας» 

• aixmi-news.gr: “Το Μεσολόγγι μπορεί να γράψει ιστορία και στις εξαγωγές των 
τοπικών του προϊόντων”  

 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

Η κα Ασημακοπούλου προγραμμάτισε μια σειρά από σχετικές εκδηλώσεις, ανάμεσα 

στις οποίες και μερικές σε συνεργασία με τη νεολαία των European Democrat Students. 

Παράλληλα, ενέταξε τη θεματική της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης στη δική 

της αρθρογραφία και στις δικές της παραγωγές, όπου παρουσίασε τις εξελίξεις 

αναφορικά με τη Διάσκεψη, στη σειρά EUBackstage και απάντησε  σε σχετικές 

ερωτήσεις Ευρωπαίων πολιτών, στη σειρά  #AskAnnaMichelle.  

https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=a284c96664
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=360f44c079
https://www.youtube.com/watch?v=9vNqg_8alTU
https://www.youtube.com/watch?v=9vNqg_8alTU
https://asimakopoulou.gr/arthro-me-ton-valdis-dombrovskis-ektelestikos-antipro/
https://asimakopoulou.gr/arthro-me-ton-valdis-dombrovskis-ektelestikos-antipro/
https://asimakopoulou.gr/arthro-me-ton-valdis-dombrovskis-ektelestikos-antipro/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stotharrosnews-gr-to-access2markets-anakalyptei-nees/
https://asimakopoulou.gr/arthro-stotharrosnews-gr-to-access2markets-anakalyptei-nees/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-tvstar-gr-pyxida-gia-tis-exagoges/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-tvstar-gr-pyxida-gia-tis-exagoges/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-cretalive-gr-dieyrynei-tis-exagoges-p/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-cretalive-gr-dieyrynei-tis-exagoges-p/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-logistics-management-gr-ochi-ston-prostateyti/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-logistics-management-gr-ochi-ston-prostateyti/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-enimerosi-com-stis-agores-toy-kosmoy-s/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-enimerosi-com-stis-agores-toy-kosmoy-s/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-pelop-gr-i-access2markets-arogos-stis-exagoges/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-pelop-gr-i-access2markets-arogos-stis-exagoges/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-lesvospen-gr-ta-exairetika-proi/
https://asimakopoulou.gr/synenteyxi-sto-lesvospen-gr-ta-exairetika-proi/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-aixmi-news-gr-to-mesologgi-mporei-na-gr/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-aixmi-news-gr-to-mesologgi-mporei-na-gr/
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• newsletter για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή 

οικογένεια και για την επίσημη έναρξη του εθνικού διαλόγου, στο πλαίσιο της 

"Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης" 

• EU Backstage από την εκδήλωση για την επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη 

της Ελλάδας στην ΕΟΚ 

• #AskAnnaMichelle για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

• Άρθρο στο ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ “40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας 

στην ευρωπαϊκή οικογένεια” 

Διαδικτυακή περιήγηση μαθητών/τριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της κας Ασημακοπούλου, η οποία στοχεύει στη 

βιωματική γνωριμία μαθητών, από σχολεία όλης της Ελλάδας, με τους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς, μέσα από τη διαδικτυακή τους περιήγηση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 

Ευρωβουλευτής σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας της Μονάδας 

επισκέψεων και σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Γιώργο Στυλιανού, 

ενημέρωναν πλήρως τους μαθητές που συμμετείχαν στη δράση αυτή  για τη λειτουργία, 

τα θεσμικά όργανα και το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τη 

συζήτηση που ακολουθούσε.  Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2021 και 

μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περιηγήσεις με πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

(Γενικό Λύκειο Ασημίου Κρήτης, Λύκειο ΑΞΙΟΝ Ξάνθης, Εκπαιδευτήρια 

Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης και Γυμνάσιο Καλαμπάκας) 

• Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» με τους μαθητές/τριες - πρεσβευτές σε 
διαδικτυακή εκδήλωση Γενικού Λυκείου Μούδρου Λήμνου για την “Ημέρα της 
Γυναίκας” στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» (7.3.2021) 

• Διαδικτυακή περιήγηση του ΓΕΛ Μούδρου Λήμνου με τον κ. Γιώργο Στυλιανού 
(19.3.2021) 

• Διαδικτυακή περιήγηση του Γενικού Λυκείου Ασημίου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τον κύριο Γιώργο Στυλιανού (21.5.2021) 

• Διαδικτυακή περιήγηση του Λυκείου ΑΞΙΟΝ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 
τον κ. Γιώργο Στυλιανού (28.5.2021) 

 
Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 

Για το βραβείο του Ευρωπαίου πολίτη 2021 η κα Ασημακοπούλου πρότεινε την αστική 

μη κυβερνητική υπηρεσία Axion Hellas, για την παροχή υποστήριξης που προσφέρει 

https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=bd4a1d9267
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=bd4a1d9267
https://us15.campaign-archive.com/?u=2cbb631afd9b5ada4e8573349&id=bd4a1d9267
https://www.youtube.com/watch?v=cqNtFvxrOf8
https://www.youtube.com/watch?v=cqNtFvxrOf8
https://www.youtube.com/watch?v=vfr_zEhy76A
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-p-40-chronia-apo-tin-entaxi-t/
https://asimakopoulou.gr/arthro-sto-p-40-chronia-apo-tin-entaxi-t/
https://www.axionhellas.gr/?lang=en


 

 

43 

στην κοινωνία, και ειδικά στους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες και ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.  

Η δράση της Axion Hellas αφορά στους τομείς της προληπτικής ιατρικής, της 

εκπαίδευσης και των υποδομών. Όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της πανδημίας 

COVID-19, η Axion Hellas επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο εκτελούσε τις 

αποστολές της και, ό,που ήταν δυνατόν, προχώρησε σε απομακρυσμένη εργασία. 
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Παραρτήματα 
 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ 
 

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα των παρεμβάσεων της κας Ασημακοπούλου, 
κατά την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.06.2021. Για την περίοδο από 01.07.2020 
έως 31.12.2020, δείτε την έκθεση πεπραγμένων #3 εδώ. 

Preparation of the G7 summit of 11-13 June and the EU-US Summit (9.6.2021) 

Madam President, the global pandemic provides a challenging backdrop for both the G7 and 
the EU—US summits. COVID—19 has created a common need, our need to heal. The summit 
is a unique opportunity for the EU to show leadership in healing the world.  

To achieve this, though, we need more than feel-good media lines and carefully drafted, 
intentionally vapid conclusions. We need to produce tangible results. We also need to heal the 
transatlantic relationship, which has been wounded in recent years. It’s time to move past the 
blame game. It’s time to bury the hatchet. We need to resolve long-standing differences over 
planes, steel and data. We need to work together to combat unfair trade-distortive practices. We 
need to agree on a common framework for artificial intelligence and emerging technologies. 

The pandemic has taught us that we can no longer take anything for granted and that we must 
fight to preserve what we consider to be most dear to us. So we need to focus now on what 
brings us together, not on what could tear us apart. Looking ahead, we need to safeguard our 
democratic principles and our common values. We need to make clear that the world’s 
democracies intend to stand united against autocrats, populists and demagogues. 

The summits are our chance to prove to the world that the EU can be a leader in the post—
COVID world. The world is watching. Let us show them that we are ready, willing and able. 

Meeting the Global COVID-19 challenge: effects of waiver of the WTO TRIPS agreement 
on COVID-19 vaccines, treatment, equipment and increasing production and 
manufacturing capacity in developing countries (19.5.2021) 

Madam President, the COVID-19 pandemic has posed unprecedented challenges for the 
European Union and the world. In the words of the Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis: 
‘when the threat is universal, its treatment must also be universal.’ 

It is therefore our moral duty to treat the vaccine as a global public good and to ensure equitable 
access at affordable prices. We must support developing countries in vaccinating as many 
people as quickly as possible.  

The EU is currently one of COVAX’s biggest donors and we need to continue to massively 
support it. The EU should formally engage in a constructive and pragmatic dialogue that would 
allow for the optimisation of the TRIPS agreement in order to deal with these extraordinary 
circumstances, both immediately and in the long term. But we also need to remain results-
oriented and realistic to confront supply-chain issues, to ramp up vaccine-manufacturing 
capacities through partnerships, both public and private.  

Finally, we need to keep the fire of innovation burning in Europe, especially in the health sector, 
and to use foresight to anticipate and to deal more effectively and efficiently with global crises 
in the future. Dear colleagues, our citizens are depending on us for their well-being. Let us not 
disappoint them. 

Ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: ψηφιακή ενιαία αγορά και χρήση της ΤΝ για τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές (19.5.2021) 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε αντιπρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει από καιρό θέσει ως 
προτεραιότητα την ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να προάγει την 
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καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα να θεμελιώσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και 
των ευρωπαϊκών αξιών. Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει τον κόσμο όπως τον 
ξέρουμε και θα επηρεάσει την καθημερινή ζωή όλων μας.  

Με την πρόταση νομοθετικού πλαισίου που παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό ψηφιακών 
προτύπων, θέτοντας τις δημοκρατικές αξίες στο επίκεντρο του ρυθμιστικού μας πλαισίου. 
Αυτή η πρόταση μπορεί να προάγει τη συνεργασία με ομοειδείς εταίρους, όπως είναι Ηνωμένες 
Πολιτείες, στη βάση κοινών δημοκρατικών αρχών και αξιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο 
ισχυρότερος σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατλαντική σχέση στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης είναι κρίσιμη και καθοριστική. Η Ευρώπη έκανε ένα σημαντικό βήμα 
για την επίτευξη της ψηφιακής της αυτονομίας, προτείνοντας τους νόμους για την τεχνητή 
νοημοσύνη μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας, έναντι αυταρχικών μοντέλων που διεκδικούν τα 
γεωπολιτικά ηνία της ψηφιακής εποχής.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης εδράζεται σε δύο λέξεις και 
είναι και οι δύο ελληνικές: αυτονομία και δημοκρατία, έννοιες διαχρονικά επίκαιρες και 
αξιόμαχες, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την Ευρώπη για τον κόσμο. 

EU strategy towards Israel-Palestine (18.5.2021) 

In the last week, thousands of rockets have been fired by Hamas from Gaza towards Israeli 
cities and towns with the aim of causing chaos, destruction, and death. This new round of 
violence is the result of Palestinian incitement, not Israeli aggression, and it is the sole 
responsibility of Hamas, with some help from Iran. Fundamentally, this is about Hamas’ 
dedication to murder Jewish people and to raze Israel, a liberal democracy – however imperfect 
– committed to the rule of law. Hamas is a terrorist organisation, officially recognised as such 
by the European Union, the United States, Australia, Canada, and Japan. Its charter openly calls 
for genocide and Hamas will stop at nothing to achieve this, including murdering civilians – 
whatever side they may be on. And so, while Israel goes to great lengths to avoid civilian 
casualties on either side, Hamas will fire on Israeli civilians and then use Palestinian children 
as human shields. It will use mosques and schools to stockpile weapons, it will use hospitals as 
strongholds and it will kill mindlessly. It is high time for the EU to gain moral clarity and to 
proclaim that Hamas is utterly amoral, it is wrong, and it is a global threat. 

The EU-UK Trade and Cooperation Agreement - The outcome of EU-UK negotiations 
(27.4.2021) 

Mr President, I would first like to thank all the EPP colleagues, the secretariat, and especially 
our INTA rapporteur, Mr Christophe Hansen, for their diligent work on the EU-UK Trade and 
Cooperation Agreement (TCA). We have a deal which is not ideal. However, it’s better than a 
no-deal situation in which we would have been led to a cliff edge. The TCA will enable the 
European Union and the United Kingdom to continue to work together. 

The ratification of the TCA safeguards European interests for three reasons. Firstly, it increases 
the legal security for European citizens and businesses that are directly affected by Brexit. 
Secondly, it provides a level playing field for our businesses across the Channel, and thirdly, it 
expands our enforcement toolbox to ensure the full implementation of both the EU-UK 
Withdrawal Agreement and its Protocol. The Northern Ireland Protocol is a cornerstone of the 
Withdrawal Agreement and it is instrumental in preserving peace in Northern Ireland. We must 
safeguard this. 

Judging from the negotiations leading up to the TCA, our relationship with the United Kingdom 
is likely to remain conflictual. The United Kingdom may have left the European Union; 
however, it remains an important partner, a trusted ally and a democratic friend. So despite the 
difficulties, the tensions of the blame game, acting responsibly requires that we must not let our 
differences take get the best of us. This would only fortify geopolitical rivals, systemic and 
otherwise, who would simply love to play us against one another. 
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Preparation of the European Council meeting of 25 and 26 March 2021 – Digital Green 
Certificate (24.3.2021) 

The adoption by the Commission of the COVID-19 Digital Green Certificate is a ‘victory’ in 
the battle to deal with the serious consequences of the pandemic in our European family. I 
remind you that it was the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, who first proposed 
the adoption of a common European certificate to be used by Member States. We are making 
the right move, at the right moment. As vaccinations continue at an increasing pace, the Green 
Digital Certificate will safeguard one of the basic rights of citizens of our Union, namely the 
right to travel freely and safely, while at the same time it will mitigate the consequences of 
restrictions imposed by individual Member States. 

The Digital Green Certificate is a particularly important development for southern Member 
States, whose economies rely to a large extent on tourism. Our next goal is to complete the 
legislative process as soon as possible so that the Digital Green Certificate can be deployed 
before the summer. Our citizens are impatient and anxious to exit the vice of this pandemic and 
to finally return to normality. Let us not disappoint them. 

Τήρηση της αρχής της εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και διασφάλιση της 
χρηστής διακυβέρνησης στις δαπάνες (11.3.2021) 

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η απόφαση για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 
ιστορική. Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα συλλογικό τείχος προστασίας και αλληλεγγύης 
για τις χώρες της Ευρώπης που χρειάζονται επανεκκίνηση στην οικονομία τους και μια ανάσα 
για τους εθνικούς προϋπολογισμούς λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Μένει πλέον να 
περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, και αυτό που θα μετρήσει καταλυτικά στη διαδικασία 
αναστροφής της ύφεσης σε ανάπτυξη θα είναι ο παράγοντας του χρόνου. Η επίσπευση δηλαδή 
της εκταμίευσης, ώστε τα χρήματα άμεσα να διατεθούν στην πραγματική οικονομία, 
αναχαιτίζοντας κύματα λουκέτων στις επιχειρήσεις και νέων ανέργων. Η Ελλάδα ήδη έχει 
καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικό της εθνικό σχέδιο για την αξιοποίηση του 
Ταμείου Ανάκαμψης και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές. Δεν συμφέρει κανένα κράτος μέλος 
να καθυστερεί. Η Επιτροπή από την πλευρά της δεν πρέπει να αγγυλωθεί σε δυσθεώρητες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και εμπόδια.  

Η κινητήρια δύναμη της οικονομίας είναι η ψυχολογία της αγοράς και, για να αναστραφεί το 
κακό κλίμα, θα πρέπει να δοθεί έγκαιρα μια γενναία οικονομική ενίσχυση. Κύριε Dombrovskis, 
βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, εξερχόμαστε σταδιακά από την πανδημική κρίση, 
αλλά ρισκάρουμε να εισέλθουμε σε ένα νέο αδιέξοδο την επόμενη κιόλας μέρα, αν δεν 
κινηθούμε αποφασιστικά και με ταχύτητα. Η ταχύτητα στην εκταμίευση πόρων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης είναι το κλειδί για να πετύχει τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε. 

Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (10.2.2021) 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ευρωπαϊκός συντονισμός για τη διαχείριση της πανδημίας 
COVID-19 αποτελεί το μοναδικό ασφαλές μονοπάτι για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ενωμένοι 
είμαστε πιο δυνατοί. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ορθώς έχουν βάλει ψηλά τον πήχη. Απαιτούν από 
εμάς ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Λάθος χειρισμοί και ολιγωρίες δύσκολα 
συγχωρούνται. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πράγματι κάποιες αρρυθμίες. Σε έναν βαθμό 
ίσως και να δικαιολογούνται λόγω του πρωτόγνωρου και πολύπλοκου υγειονομικού 
περιβάλλοντος διεθνώς. Δεν υπάρχουν όμως περιθώρια για αστοχίες όταν διακυβεύονται 
ανθρώπινες ζωές. Πρέπει άμεσα να απαντήσουμε αποστομωτικά και αποτελεσματικά στις 
φωνές κριτικής και αμφισβήτησης που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία της ενωμένης 
Ευρώπης. Αυτό θα γίνει μόνο με πράξεις. Είμαι απολύτως σίγουρη ότι στο αμέσως προσεχές 
χρονικό διάστημα μπορούμε να μετατρέψουμε την πρόκληση σε ευκαιρία. Μπορούμε να 
δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γρηγορότερα αντανακλαστικά, πυγμή στις 
διαπραγματεύσεις. Μπορούμε με συντονισμό και μεθοδικότητα να φανούμε αντάξιοι των 
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προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι μαζί ξέρουμε να 
ξεπερνάμε τα εμπόδια, να κερδίζουμε δύσκολες μάχες και να ανταποκρινόμαστε στον ηγετικό 
μας ρόλο στο παγκόσμιο περιβάλλον. Στην Ελλάδα λέμε «κάθε αρχή και δύσκολη». Λέμε, 
όμως, επίσης και πως «το αποτέλεσμα μετράει». Και, τελικά, όλοι εμείς που υποστηρίζουμε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση από το αποτέλεσμα θα κριθούμε. 

Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών 
εμπορικών κανόνων (18.01.2021) 

Κύριε Πρόεδρε, η έγκριση του αναθεωρημένου κανονισμού περί επιβολής αποτελεί 
πραγματικά ένα βήμα προς τα εμπρός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, είμαστε σε θέση να 
υπερασπιστούμε τα εμπορικά συμφέροντα και τα δικαιώματα της Ένωσης, ακόμα και όταν οι 
εταίροι μας παρακωλύουν τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών είτε στο πλαίσιο του ΠΟΕ είτε 
των διμερών συνθηκών. Επιπλέον, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των πιθανών αντιμέτρων 
στις υπηρεσίες, που ήταν ένα πάγιο αίτημα τόσο της Ομάδας τoυ ΕΛΚ όσο και της πλειοψηφίας 
του Κοινοβουλίου.  

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γίνει και ταχύτερη αλλά και πιο τολμηρή στην 
άσκηση των δικαιωμάτων της για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών 
κανόνων, ιδίως όταν αντιμετωπίζει εμπορικούς εταίρους που έχουν ένα βεβαρημένο ιστορικό 
στη μη τήρηση των διεθνών κανόνων, όπως είναι η Τουρκία, που, εδώ και χρόνια, 
εφαρμόζοντας μονομερώς δασμούς και ισοδύναμα μέτρα, παραβιάζει τις διατάξεις του 
διμερούς εμπορικού πλαισίου μας. Παράλληλα, συνεχίζει τις προκλήσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο, την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, οπότε, 
ερωτώ: μπορεί πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπιστευτεί έναν εταίρο που δε σέβεται το 
διεθνές δίκαιο; Παρά την πρόσφατη επίθεση φιλίας της Τουρκίας προς την Ευρώπη, διατηρώ 
σοβαρές αμφιβολίες για τις προθέσεις της. Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο έχουν 
καλέσει την Τουρκία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Με τη σημερινή, λοιπόν, 
αναθεώρηση του κανονισμού περί επιβολής, δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ακόμη 
εργαλείο για να επιβάλει στην Τουρκία τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα των ερωτήσεων της κας Ασημακοπούλου, κατά 
την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.06.2021. Για την περίοδο από 01.07.2020 έως 
31.12.2020, δείτε την έκθεση πεπραγμένων #3 εδώ. 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-002469/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 
του Κανονισμού (10.5.2021)  

 Θέμα: Μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων 

Στις 24 Απριλίου Αρμένιοι από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων χιλιάδων 
πολιτών της ΕΕ αρμενικής καταγωγής, τιμούν τα θύματα της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που 
διαπράχθηκε το 1915 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη δήλωση της Επιτροπής, την 9η 
Δεκεμβρίου 2020, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας μνήμης και αξιοπρέπειας των θυμάτων 
του εγκλήματος της γενοκτονίας, η Επιτροπή τόνισε ότι: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τις 
φρικαλεότητες του παρελθόντος. Το οφείλουμε στα θύματα αυτών των εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας. Το οφείλουμε όμως και στον εαυτό μας: μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον, μόνο εάν αναγνωρίσουμε τις σκοτεινές ημέρες του παρελθόντος. Πρόκειται 
για ηθική υποχρέωση έναντι της ανθρωπότητας». 

Τι κάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι δεν θα λησμονηθούν τα θύματα και τα τραύματα 
της Γενοκτονίας των Αρμενίων και ότι η συγκεκριμένη φρικαλεότητα του παρελθόντος θα 
ομολογηθεί και θα αναγνωριστεί; 

Question for written answer  E-002342/2021 to the Commission Rule 138 (30.4.2021)  

Subject: Status of the investigation into the safeguards in place 

Following Commissioner Várhelyi’s response of 6 November 2020 to our Written Question of 
18 May 2020 (E-003051/2020) and the announcement of the EU’s ‘critically-minded review’ 
of the nature of the EU funds’ use, we would like to ask the Commission: 

What is the status of the investigation into the safeguards in place, and of the individual cases 
of alleged misuse or deviation of EU funds in Palestine? 

The EU holds a clear notion of the purpose of its funds and the principles that govern their 
application. Articles 16 and 17 of the proposal for a regulation establishing the Neighbourhood, 
Development and International Cooperation Instrument provide for allocation criteria 
applicable to the countries of the Neighbourhood based on, inter alia, ‘commitment to and 
progress in building deep and sustainable democracy’ and ‘progress towards democracy, human 
rights, rule of law, cooperation on migration, economic governance and reforms’. 

How does the Commission intend to implement these principles on the ground? 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-002271/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 
του Κανονισμού (28.4.2021)  

Θέμα: Τρόποι χρηματοδότησης διευρωπαϊκών οδικών αξόνων που διέρχονται από 
περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου 

Η χρηματοδότηση διευρωπαϊκών οδικών αξόνων που διέρχονται από περιοχές της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως είναι οι οδικές συνδέσεις Ιωάννινα-Κακαβιά (πύλη εξόδου/εισόδου με 
Αλβανία) και Ιόνια Οδός-Πρέβεζα-Πάργα-Ηγουμενίτσα-Μαυρομάτι (2η πύλη εξόδου/εισόδου 
με Αλβανία), δύναται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, στη μείωση της ανεργίας και 
στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 
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Η Περιφέρεια Ηπείρου, με τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, προσπάθησε να εντάξει την 
μελέτη του τμήματος Ιωάννινα- Κακαβιά στα έργα του “Ταμείου Ανάπτυξης”, αλλά η πρόταση 
απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ σε εναλλακτική πρόταση της Περιφέρειας για 
ένταξη των δύο οδικών αξόνων στο νέο ΕΣΠΑ επίσης δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. 

Δεδομένου λοιπόν ότι η Ήπειρος υστερεί αναπτυξιακά σε σχέση με άλλες περιφέρειες της 
Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης, και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες προσπάθειες που 
καταβάλλει για την εξωστρέφεια των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, ερωτάται η 
Επιτροπή: 

Ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιοι οι τρόποι χρηματοδότησης και υλοποίησης των παραπάνω 
έργων που προσφέρουν τα αρμόδια χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ; 

Question for written answer  E-002342/2021 to the Commission Rule 138 (15.4.2021)  

Subject: The early detection of prostate cancer 

Prostate cancer is the most commonly diagnosed cancer among men in the EU. However, more 
than 14 % of prostate-cancer-related deaths have been avoided in recent years, not only due to 
technological advances in surgery and radiotherapy, but also because of the sporadic use of 
prostate-specific antigen (PSA) tests as screening tools, leading to early detection. 

In the last few years, the use of PSA screening has been limited. This has had unfortunate 
consequences. In the last decade in the UK, prostate cancer deaths increased by 17 %, while 
according to medical studies, in Germany and worldwide, prostate cancer has become the 
second leading cause of death in men. 

Europe’s Beating Cancer Plan includes a review of the Council Recommendation on cancer 
screening to evaluate the potential inclusion of prostate cancer. 

In the light of this: 

1. Will the Commission support the inclusion of prostate cancer in Europe’s Beating Cancer 
Plan? 

2. If prostate cancer is included in the revised list of cancers, could the Commission indicate 
what kind of support will be made available under the EU4Health programme and other 
financial instruments to assist Member States and other players in improving early detection of 
prostate cancer? 

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης  P-001229/2021 προς τον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Άρθρο 138 του Κανονισμού (3.3.2021) 

Θέμα: Αρμένιοι κρατούμενοι στο Αζερμπαϊτζάν 

Με την τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε με ρωσική 
διαμεσολάβηση στις 10 Νοεμβρίου 2020, έληξε ο πόλεμος στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, στον 
οποίο συμμετείχαν τρομοκράτες μαχητές για λογαριασμό της Τουρκίας. Η παράγραφος 8 της 
ανωτέρω συμφωνίας προβλέπει ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου, ομήρων και λοιπών 
φυλακισμένων, καθώς και των σορών των θυμάτων. Η αρμενική πλευρά έχει επιστρέψει όλους 
τους Αζέρους κρατούμενους αλλά το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει εκπληρώσει πλήρως αυτήν την 
απαίτηση. Υπάρχουν δε ενδείξεις ότι το Αζερμπαϊτζάν καταπατά κατάφωρα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των Αρμενίων αιχμαλώτων πολέμου, παραβιάζοντας το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο(1). 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Από τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ στις 29 Ιανουαρίου 2021 έως σήμερα, 
σε ποιες απτές ενέργειες έχει προβεί η ΕΕ για να επιτύχει την τήρηση της παραγράφου 8 και 
δη σε ό,τι αφορά την επιστροφή Αρμενίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, 
συμπεριλαμβανομένων των αμάχων και των γυναικών, που παραμένουν κρατούμενοι στο 
Αζερμπαϊτζάν παρά τη συμφωνία; 
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2. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η ΕΕ προκειμένου να αποτρέψει περιστατικά 
κακομεταχείρισης και χειραγώγησης Αρμενίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου για 
πολιτικούς σκοπούς και προκειμένου να εγγυηθεί τη δυνατότητα των υπηρεσιών του Ερυθρού 
Σταυρού να τους επισκεφθούν; 

3. Έχει άραγε ζητήσει η ΕΕ από το Αζερμπαϊτζάν να κοινοποιήσει τον ακριβή αριθμό των 
κρατουμένων, δεδομένης της απόλυτης αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά; Εάν ναι, ποιος 
είναι ο αριθμός που κοινοποιήθηκε; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001127/2021 προς την Επιτροπή, Άρθρο 138 
του Κανονισμού (25.2.2021)  

 Θέμα: Εισαγωγές σπόρων σησαμιού 

Πρόσφατες αυξήσεις στους ελέγχους των εισαγωγών εφαρμόζονται σε διάφορες κατηγορίες 
σπόρων σησαμιού, συμπεριλαμβανομένου του ακατέργαστου σησαμιού, το οποίο προορίζεται 
για περαιτέρω μεταποίηση στην ΕΕ και όχι για άμεση κατανάλωση και εμπορία. 

Τα μέτρα αυτά φαίνεται να έχουν εφαρμοστεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος των 
εισαγόμενων σπόρων σησαμιού και η σκοπούμενη χρήση τους, δεδομένου ότι ο κωδικός 
ονοματολογίας που αναφέρεται για το σησάμι (Sesamum) στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 
περιλαμβάνει τόσο τους ακατέργαστους όσο και τους μεταποιημένους σπόρους. 

Οι ακατέργαστοι σπόροι σησαμιού διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από σαλμονέλα. 
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, δεν προορίζονται να 
διατεθούν στην αγορά της ΕΕ, καθώς στην ακατέργαστη μορφή τους δεν ταξινομούνται ως 
κατάλληλοι για τρόφιμα. 

Αντιθέτως, οι ακατέργαστοι σπόροι σησαμιού πρέπει να μεταποιούνται σε εργοστάσια, με 
κατάλληλες διαδικασίες υγιεινής σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. 

Ως αποτέλεσμα των αυξημένων ελέγχων που δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των κατηγοριών 
σπόρων σησαμιού, η ροή των εισερχόμενων πρώτων υλών προς τους μεταποιητές σησαμιού 
στην ΕΕ διαταράσσεται, γεγονός που απειλεί τη βιωσιμότητά τους. 

1. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέους κωδικούς ή υποκωδικούς 
εισαγωγής για το ακατέργαστο σησάμι που προορίζεται για μεταποίηση στην ΕΕ; Εάν ναι, πότε 
θα δημιουργηθούν; Εάν όχι, για ποιον λόγο; 

2. Πώς σχεδιάζει να στηρίξει τη βιομηχανία της ΕΕ αντιμετωπίζοντας αυτό το ζήτημα; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-000695/2021 προς την Επιτροπή, Άρθρο 138 
του Κανονισμού (3.2.2021) 

Θέμα: Διευκρίνιση όσον αφορά τις μειώσεις στον εφοδιασμό της ΕΕ με εμβόλια κατά της 
COVID-19 

Σύμφωνα με τη συμφωνία που σύναψε με την ΕΕ τον Αύγουστο του 2020, η AstraZeneca 
ανέλαβε να παραδώσει περίπου 80 εκατομμύρια δόσεις στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι τον 
Μάρτιο του 2021. 

Τον Ιανουάριο του 2021 η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι, λόγω προβλημάτων στην παραγωγή 
και επακόλουθων περιορισμών στον εφοδιασμό, ο αριθμός των αρχικών δόσεων για τα κράτη 
μέλη της ΕΕ θα είναι μειωμένος. 

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, η AstraZeneca 
μπορεί να έχει μειώσει τον εφοδιασμό που προορίζονταν για τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να 
πωλήσει δόσεις ακριβότερα σε άλλες χώρες(1). 

Ταυτόχρονα, η Pfizer ανακοίνωσε στις 15 Ιανουαρίου ότι μειώνει προσωρινά τις παραδόσεις 
εμβολίων στην ΕΕ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις παραγωγής. 
Ως εκ τούτου, οι εμβολιασμοί σε ορισμένα μέρη της ΕΕ καθυστερούν και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, διακόπτονται εντελώς(2). 
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1. Ποια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής δράσης, εάν χρειαστεί, προτίθεται να λάβει 
η Επιτροπή, για να μάθει πόσες ακριβώς δόσεις παράχθηκαν από την AstraZeneca και σε 
ποιους παραδόθηκαν; 

2. Ομοίως, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να διασφαλίσει ότι θα τηρήσουν οι 
φαρμακευτικές εταιρείες τις συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι της ΕΕ όσον αφορά τον 
αριθμό των εμβολίων που παραδίδονται, καθώς και για να διασφαλίσει την πλήρη δημοσίευση 
των συμβάσεων; 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-000653/2021 προς την Επιτροπή, Άρθρο 138 
του Κανονισμού (2.2.2021)  

Θέμα: Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την ταξινομία της βιώσιμης 
χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της – 
κίνδυνος στρεβλώσεων των βιώσιμων επενδύσεων στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου 
στην ΕΕ 

Η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν βάσει του πλαισίου 
βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ. 

Παρόλο που η παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου είναι επιλέξιμη, οι παραγωγοί δεν είναι σε 
θέση να τηρήσουν τα όρια ηλεκτρικής ενέργειας για τις έμμεσες εκπομπές, δεδομένου ότι τα 
προτεινόμενα όρια του 100 gCO2/kWh (παράρτημα I)(1) και 270 gCO 2/kWh (παράρτημα 
II)(2) για την περιεκτικότητα σε άνθρακα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται 
εξαρτώνται αυστηρά από τη γεωγραφική θέση. Στην ΕΕ των 27, μόνο ένας ελάχιστος αριθμό 
μεταλλουργείων από τα 11 που εξακολουθούν να λειτουργούν, με ετήσια δυναμικότητα 
περίπου 2 εκατ. τόνων, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα κριτήρια. 

Το όριο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής βάσει της αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας» (DNSH) στο πλαίσιο του στόχου προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
(παράρτημα II) θα έχει εκ των πραγμάτων ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι τα περισσότερα 
μεταλλουργεία της ΕΕ βλάπτουν σημαντικά το περιβάλλον. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι δεν θα θεωρηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της πρωτογενούς 
παραγωγής αλουμινίου στην ΕΕ «βλάπτει σημαντικά το περιβάλλον», παρά το γεγονός ότι το 
αποτύπωμα άνθρακα είναι κατά 50 % χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και τρεις φορές 
χαμηλότερο από εκείνο της Κίνας; 

Για ποιον λόγο η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη – βάσει της οποίας τα μέτρα μετριασμού που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των καθορισμένων κατώτατων ορίων δεν είναι πλέον επιλέξιμα – 
αγνοεί τις αρχικές συστάσεις της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής;(3) 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-000430/2021, προς την Επιτροπή, Άρθρο 138 
του Κανονισμού (25.1.2021) 

Θέμα: Πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας 

Το ισχύον διμερές πλαίσιο προτιμησιακών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας στηρίζεται σε τρία μέσα: 
στην τελωνειακή ένωση, τη Συμφωνία άνθρακα και χάλυβα και το Καθεστώς εμπορίου 
γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων. 

Στη μελέτη της του 2016 με τίτλο «Study of the EU-Turkey Bilateral Preferential Trade 
Framework, including the Customs Union, and an assessment of its possible enhancement» 
(Μελέτη για το διμερές πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής ένωσης, και αξιολόγηση της πιθανής ενίσχυσής του), 
η Επιτροπή αξιολόγησε τα πλεονεκτήματα της ελευθέρωσης των συναλλαγών που 
καθιερώθηκε με το διμερές πλαίσιο προτιμησιακών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας και του πιθανού 
εκσυγχρονισμού του εν λόγω πλαισίου. 
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Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει, μέχρι στιγμής, αξιολογήσει τον πραγματικό αντίκτυπο και το 
κόστος της κατάργησης του ισχύοντος διμερούς πλαισίου προτιμησιακών συναλλαγών ΕΕ-
Τουρκίας. 

Τον Δεκέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την 
Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση έως τον Μάρτιο του 2021 σχετικά με την πορεία των 
πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. 

Με βάση τα ανωτέρω: 

1. Τι πράττει επί του παρόντος η Επιτροπή για να ανταποκριθεί στο αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου; 

2. Πότε θα τεθεί η εν λόγω έκθεση στη διάθεση του Κοινοβουλίου; 

3. Θα περιλαμβάνει η έκθεση τον ακριβή αντίκτυπο και το κόστος της αναστολής καθενός από 
τα μέσα του διμερούς πλαισίου προτιμησιακών συναλλαγών για την Τουρκία, την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη; 

Question for written answer  E-000224/2021to the Commission, Rule 138 (15.1.2021) 

Subject: EU-US Tariffs in November 2020 

As part of the ongoing trade conflict between the EU and the United States, the Commission 
applied punitive tariffs on USD 4 billion worth of imports from the US in November 2020. The 
extra tariffs range from 15⁰% to 25⁰%. 

The imports on which tariffs are levied include raw materials and semi-finished products which 
are used by manufacturers in the EU. This means that EU production may face higher costs, 
especially in cases where there is no European substitute for the affected products. 

1. Why were tariffs applied on imported raw materials needed by EU manufacturers, including 
products with little or no possibility of being substituted with EU-sourced materials? 

2. Does the Commission have a clear overview of the cost of the tariffs to EU businesses? If 
so, what might this cost be? 

3. How will the Commission mitigate the impact of increased costs for EU businesses? 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτικά) 

 

Op-ed in euractiv.com: “The EU Taxonomy: a means to an end that risks being the end 
of many industries.” 

The year 2020 has been a year of massive change. While we celebrated the fifth year 
of the Paris Agreement, we were hit by a global pandemic with disastrous consequences 
for our well-being and economies. 
As the European Union navigated the pandemic and prepared the post-COVID 
recovery, it designed ‘Open Strategic Autonomy’ as a basis for its re-evaluation of its 
global relationships and industrial leadership. 
The critical raw materials sector was quick to rally around this strategy, highlighting its 
essential role in the green and digital transitions to spearhead the post-COVID 
economic recovery. 
Meanwhile, European production cannot meet the increasing demand for raw material 
and fierce global competition continues to threaten our industry and risks increasing the 
EU’s dependency on imports of strategic materials. 
Recent initiatives to reduce this reliance, such as the Critical Raw Material Action Plan 
and the European Raw Materials Alliance, are encouraging and praiseworthy. 
However, some of the European Commission’s proposed new instruments, which aim 
to accelerate the shift to climate neutrality, fail to reinforce our strategic autonomy and 
resilience. 
The EU taxonomy is riddled with contradictions. Though it could potentially be a game-
changer for energy-intensive and metallurgical industries that are highly exposed to 
global competition, its recently adopted criteria for supporting these sectors will have 
the opposite effect. Instead of helping materialise the transition towards sustainability, 
the taxonomy as currently presented undermines this effort. 
The proposed draft delegated acts on climate change mitigation and adaptation criteria 
fail to achieve strategic goals for the ‘hard to abate’ industries and in particular the 
electro-intensive aluminium industry. 
The high number of comments by stakeholders and the threats of blockage from 
Member States, which have delayed the final proposal of the implementing rules, 
clearly illustrate how unfit the delegated acts are. The one-size-fits-all approach and 
thresholds do not consider the global, systemic, and sectoral challenges Europe’s 
industry faces today. 
Neither does it differentiate and reward European players who have taken a holistic 
approach to sustainability and are already frontrunners in reducing their production 
process’s carbon emissions. 
What the Commission has designed is, as it stands, an ineffective plan for supporting 
producers across the Union in their attempts to transition towards sustainability. 
Instead, it penalises strategic industries that do not have access to a fully decarbonised 
energy grid because of different national energy mixes, denying them credible 
financing pathways to reduce carbon emissions. 
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Primary aluminium producers’ ability to meet the proposed 100 gCO2/kWh and 270 
gCO2/kWh thresholds for the carbon content of the electricity they consume depends 
strictly on their geographical location. 
Only producers with access to massive volumes of nuclear or hydropower can meet 
such a requirement. In the EU 27, that would be a minimal number of smelters out of 
the only 13 still operating, which have an annual capacity of around 2 million tonnes. 
In comparison, the reported Chinese overcapacity amounts to 14 million tonnes and the 
carbon content of its electricity grid is well beyond 600 g/kWh (still very much coal-
based, despite an increase in renewable energy sources). 
In some European countries with a strong industrial base and a significant share of 
aluminium primary production, such as Greece, Germany, the Netherlands, Romania, 
and Slovenia, the CO2 intensity of their electricity production is well above the 
European average, (yet, much lower than China’s). Aluminium producers in these 
countries would, therefore, be automatically excluded from sustainable financing from 
the EU taxonomy. 
In addition, compliance with the EU taxonomy will most probably be required for 
companies to access public funding. Aluminium producers risk being unable to fund 
the necessary investments to continue transitioning towards sustainability, despite 
having a carbon footprint that is around 50% lower than the global average and three 
times lower than that of China. 
The European Commission should use the postponement of its taxonomy criteria’ final 
proposal to lay down the conditions for accelerating green electricity sourcing and 
encouraging investments to achieve such thresholds. It must facilitate, rather than 
hinder, the decarbonisation of European industrial processes, particularly during the 
ongoing economic recovery. 
How can Europe have a thriving low-carbon aluminium industry when the 
Commission’s taxonomy is strangling it and Chinese dumping leads to more carbon 
leakage? 
Today, more than ever, we cannot take this issue lightly. We must defend our industrial 
leadership and create the environment within which our strategic industries can 
compete internationally and protect them from practices that are unfair to them and the 
environment. 
It makes no sense that the European Commission should allow strategic sectors such as 
the non-ferrous metals industry to inevitably shrink because of higher emission 
reduction ambitions – despite a massive projected increase in global and EU demand. 
Yet, it is the path the Commission is currently on. 
We also need to ensure our emission-reduction efforts are not undermined by third 
countries with lower ambitions. The EU is leading on international climate action, but 
climate change is not an EU internal-market problem and any relevant policy needs to 
fully integrate the international dimension. 
Introducing new ambitious emission reduction targets for 2030 and higher carbon 
prices without adequate protection against international rivals – which goes beyond 
carbon border adjustment measures – will only harm the European industry. 
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Therefore, it is crucial that the EU taxonomy, and more generally, EU competition 
policy, become instruments to foster European competitiveness while preventing 
carbon and investment leakage. 
Finally, why does the European Commission not include the European Parliament and 
the Council in designing the detailed rules and criteria for the EU Taxonomy? 
How can changes with fundamental implications for the European economy be the 
European Commission’s sole responsibility? This is unacceptable. 
Our message should be loud and clear: The European Parliament must be involved in 
designing the details of the EU taxonomy and it is clear that the current draft delegated 
acts are unrealistic. 
Άρθρο στο “Π”: “40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια” 
Το 2021 είναι μια σημαντική χρονιά για την Ελλάδα. Φέτος, εκτός από την επέτειο 
των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, γιορτάζουμε και τα 40 χρόνια από 
την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.  
Η δεκαετία του ’70 ήταν μια δύσκολη δεκαετία για τη χώρα μας, που πάσχιζε να 
επουλώσει τις πληγές της μετά τη δικτατορία. 
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναγνώρισε ότι ο δρόμος για την πρόοδο της Ελλάδας 
ήταν ο δρόμος της ενωμένης Ευρώπης. 
Στις 20 Μαΐου του 1979 υπέγραψε στο Ζάππειο την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας 
στην ΕΟΚ, κάνοντας μάλιστα μία ιστορική δήλωση, παρακαταθήκη μας μέχρι σήμερα: 
«Η Ελλάς από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή 
της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα». 
Η πλήρης ένταξη ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα, την 1η Ιανουαρίου 1981, και η 
Ελλάδα έγινε το δέκατο μέλος της ΕΟΚ. Η χώρα μας χρειαζόταν ένα θεσμικό πλαίσιο, 
μέσα στο οποίο θα μπορούσε να εδραιώσει το δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα και 
τους δημοκρατικούς θεσμούς. Επίσης, έπρεπε να ενισχυθεί η θέση μας σε περιφερειακό 
και διεθνές επίπεδο και να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή μας πορεία. 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 υπάρχουν, πλέον, ορατά αποτελέσματα για την Ελλάδα. 
Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, η νέα διαρθρωτική πολιτική και το 
πρώτο «πακέτο Delors» χρηματοδοτούν πολλά αναπτυξιακά έργα. 
Στην Ευρώπη καλλιεργείται ένα κλίμα με εντονότερες φιλοενοποιητικές θέσεις, για ένα 
πιο ομοσπονδιακό πρότυπο ενοποίησης σε νέους τομείς και σε θέματα κοινής 
εξωτερικής, αμυντικής και πολιτικής ασφάλειας. Έτσι οδηγούμαστε στο 1993, στην 
ίδρυση της Ένωσης με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που επηρεάζει άρδην τους 
γεωπολιτικούς συσχετισμούς. 
Η Ευρώπη συνεχίζει να εξελίσσεται, να μεγαλώνει και να αλλάζει τις ζωές μας προς το 
καλύτερο. Οι νέες τεχνολογίες και η ολοένα αυξανόμενη χρήση του internet 
εκσυγχρονίζουν τις οικονομίες, ξεκινούν οι διαδικασίες για τη μεγαλύτερη διεύρυνση 
στην ιστορία της ΕΕ, ενώ ενισχύεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η εμβάθυνση της 
ενοποίησης με την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Σταθμός, η Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος (ευρώ), από την 
1η Ιανουαρίου 2002, που είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα νομίσματα στον 
κόσμο. 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση βρίσκει την Ευρώπη απροετοίμαστη και στην Ελλάδα 
είμαστε «θυμωμένοι» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των σκληρών μνημονιακών 



 

 

59 

μέτρων που επιβάλλονται, ως όροι ευρωπαϊκής στήριξης, στη χώρα μας, που 
χτυπήθηκε βαρύτατα. 
Το 2015 οι φωνές της ανευθυνότητας και του λαϊκισμού μας οδήγησαν στο «χείλος του 
γκρεμού». Οι καταστροφικοί χειρισμοί της κυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου έχουν ως 
αποτέλεσμα να διακινδυνεύσουμε την παραμονή μας στο ευρώ και στην ίδια την 
Ένωση. Ήταν η μοναδική φορά, μέσα σε 40 ολόκληρα χρόνια, που υπήρξε μια τέτοια 
επικίνδυνη εξέλιξη. 
Στη χώρα μας, 40 χρόνια μετά την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν θα 
πρέπει να ξεχνάμε ή να υποτιμούμε την τεράστια συνεισφορά της στην οικονομία, την 
κοινωνία αλλά και τα εθνικά μας θέματα. Παρότι συχνά αμφισβητούμε την Ευρώπη 
για καθυστερημένες ή άτολμες αντιδράσεις, όλα αυτά τα χρόνια η συμμετοχή μας στην 
ΕΕ μας διασφαλίζει σε πολλά επίπεδα, δικαιώνοντας απόλυτα το όραμα και την 
επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 
Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Ροµπέρ Σουµάν στη διακήρυξη της 9ης Μαΐου 1950, 
που έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: «Η Ευρώπη δεν θα 
δημιουργηθεί μεμιάς ούτε βάσει ενός μοναδικού σχεδίου. Θα οικοδομηθεί με απτά 
επιτεύγματα, που πρώτα θα διαμορφώσουν μια πραγματική αλληλεγγύη». 
Σχεδόν 70 χρόνια μετά, τα λόγια του παραμένουν επίκαιρα και αποκτούν ξεχωριστή 
αξία, τώρα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον, που 
διαμορφώνεται λόγω της πανδημίας. Και παρά τα δικαιολογημένα μας παράπονα από 
την Ευρώπη και παρότι συχνά αμφισβητούμε την Ευρώπη για καθυστερημένες ή 
άτολμες αντιδράσεις, 40 χρόνια μετά την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε ούτε να υποτιμούμε την τεράστια συνεισφορά της, δικαιώνοντας 
απόλυτα την επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αυτά τα 40 χρόνια ήταν σίγουρα 
τα 40 καλύτερα χρόνια της χώρας στη σύγχρονη ιστορία της, με πρόοδο, ανάπτυξη, 
ασφάλεια και ευημερία. 
Στο άμεσο μέλλον θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις, όπως είναι 
η μετανάστευση και το Προσφυγικό, η πολιτική μας για την άμυνα και την ασφάλεια, 
ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, ελευθερίας, δημοκρατίας και προστασίας των 
δικαιωμάτων μας στην ψηφιακή εποχή. Επίσης, θα πρέπει να βρούμε ηθικά αποδεκτές 
λύσεις στις τεράστιες και ευαίσθητες προκλήσεις που θέτει η επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδος, ιδίως στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Ο ρόλος της Ευρώπης στη 
διεθνή σκηνή, τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να αναβαθμιστεί περαιτέρω, όπως και η 
προσπάθεια να προβάλει τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η προάσπιση του κράτους δικαίου και η διατήρηση των κοινωνικών 
προτύπων και πέρα από τα σύνορά της. Θέλουμε μια Ευρώπη ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί μέχρι σήμερα, έχουμε πετύχει πολλά. Μαζί θα 
πετύχουμε στο μέλλον ακόμη περισσότερα. 
Γιορτάζουμε, λοιπόν, 40 χρόνια στην ευρωπαϊκή οικογένεια και όπως είπε και ο πρώην 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μέσα στη Βουλή των 
Ελλήνων: «Ζήτω η ελληνική Ευρώπη, ζήτω η ευρωπαϊκή Ελλάδα». 
Άρθρο στην εφημερίδα Political: “Παραμένουμε Ευρώπη και στο ζήτημα του 
εμβολίου.” 
Την ώρα που άλλα κράτη – μέλη της Ένωσης παραβιάζουν την κοινή ευρωπαϊκή 
στρατηγική εμβολιασμού, που ακολουθεί πιστά η Ευρώπη και η Κομισιόν, η χώρα μας 
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αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο πιστή παραμένει στις ευρωπαϊκές αρχές και 
αξίες, περί αλληλεγγύης και κοινής ευρωπαϊκής στάσης, απέναντι σε κάθε πρόβλημα. 
Η κοινή προμήθεια εμβολίων είναι – και θα πρέπει να συνεχίσει να είναι – ευρωπαϊκή 
υπόθεση, ενώ ο χρόνος παραδόσεων των εμβολίων, θα πρέπει να είναι ίδιος για όλες 
τις χώρες μέλη. Εξάλλου, αισιόδοξη φάνηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, η κα. Φον ντερ 
Λάιεν, η οποία έχει δηλώσει πως μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, θα έχει εμβολιασθεί 
το 70% των Ευρωπαίων πολιτών. 
Βέβαια, η κριτική που ασκείται στην ΕΕ – και την ασκούμε εύλογα και εμείς, στα 
πλαίσια του κοινοβουλευτικού μας έργου – για αύξηση των ρυθμών παραλαβής των 
εμβολίων, είναι καλοπροαίρετη και ορθή. Όμως, η εποικοδομητική κριτική από την 
απόρριψη, απέχει παρασάγγας. 
Η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική εμβολιασμού είναι αναγκαίο να υπάρχει, καθώς 
αποτελεί μια ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο της  ευρω-ανθρωποφαγίας και του 
ανταγωνισμού, μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών-μελών. Η πρόσβαση σε ένα αξιόπιστο 
και φθηνό εμβόλιο, είναι δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Η προσπάθεια, λοιπόν, 
παράκαμψης της κοινής συμφωνίας και η ατομικιστική και εγωιστική προσέγγιση του 
ζητήματος, διχάζει παρά ενώνει την Ευρώπη. 
Η απόφαση του Προέδρου Όρμπαν να κάνει το κινέζικο εμβόλιο – το οποίο δεν έχει 
καν λάβει ευρωπαϊκή έγκριση από τον ΕΜΑ – και να παραγγείλει, μεταξύ άλλων, και 
δόσεις ρωσικού εμβολίου, το αίτημα της Πολωνίας στην Κίνα για αποστολή εμβολίων, 
η παραλαβή ρωσικού εμβολίου από τη Σλοβακία και η ανυποψίαστη πρωτοβουλία της 
Αυστρίας και της Δανίας να συνεργαστούν με το Ισραήλ, στα πλαίσια της 
καταπολέμησης του Covid 19, δεν προάγει το πνεύμα περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
και ενότητας. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι κάθε χώρα που 
παρακάμπτει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και εγκρίνει με δική της ευθύνη 
κάθε εμβόλιο, αναλαμβάνει και την ευθύνη των πράξεων της, απέναντι στην υγεία των 
πολιτών της. 
Εμείς από την πλευρά μας, παραμένουμε Ευρώπη. Συνεχίζουμε να ασκούμε 
εποικοδομητική κριτική και ρεαλιστικές προτάσεις, για την καταπολέμηση της 
πανδημίας, όπως το κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού που ήταν προσωπική 
πρωτοβουλία του Κ. Μητσοτάκη και πλέον, έχει υπερψηφισθεί. Είναι προσωπικό 
στοίχημα όλων, να πετύχει η Ευρώπη στο ζήτημα των εμβολίων και για να γίνει αυτό 
πράξη, πρέπει όλες οι χώρες – μέλη να στηρίξουν απαρέγκλιτα. 
Άρθρο στο propago.gr: «Πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό: Επιτυχία για την Ελλάδα, 
δικαίωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη» 

Το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό, για τα ταξίδια και τις μετακινήσεις στην ΕΕ, 
αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την επόμενη ημέρα από την πανδημία. 
Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί προσωπική δικαίωση του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εν μέσω αμφισβητήσεων – τόσο 
στο εσωτερικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο – δε δίστασε να προτείνει την υιοθέτηση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, που θα επέτρεπε, εκτός των άλλων, και μια 
καλύτερη τουριστική περίοδο. 
Η απόφαση για τον περιορισμό των ελεύθερων μετακινήσεων εντός ΕΕ ήταν 
δυσάρεστη, αλλά, ταυτόχρονα, ήταν και μονόδρομος, ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο της υπερμετάδοσης του ιού. 
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Πλέον, μπορούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται, 
με αυξητικούς ρυθμούς και το κοινό πιστοποιητικό λαμβάνει τον χαρακτήρα ενός 
υγειονομικού εισιτηρίου ελεύθερης μετακίνησης, για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. 
Η ελεύθερη μετακίνηση είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα των πολιτών στην 
ΕΕ και οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα, αλλά και με 
ασφάλεια. Το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό θα διευκολύνει την ελεύθερη 
κυκλοφορία και θα μειώσει τις επιπτώσεις των περιορισμών στα κράτη μέλη. 
Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη συνολικά για την Ευρώπη, αλλά, παράλληλα, 
μπορεί να αποφέρει και σημαντικά οφέλη στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, οι οποίες 
στηρίζονται οικονομικά στον τουρισμό τους, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. 
Ήδη ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ανακοίνωσε, από το βήμα της διεθνούς 
τουριστικής έκθεσης ITB2021, ότι η Ελλάδα μέχρι τις 14 Μαΐου θα κάνει την έναρξη 
της τουριστικής περιόδου. Το κοινό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αποδίδει και για την 
Ελλάδα, επιτρέποντάς μας να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι για το φετινό 
καλοκαίρι. 
Ακόμη και για τον πιο δύσπιστο συμπολίτη μας, πρέπει να ξεκαθαριστεί πως το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν οδηγεί στον «έμμεσο υποχρεωτικό εμβολιασμό». Η 
ΕΕ, πάντα πιστή στις αρχές της ελεύθερης βούλησης κάθε πολίτη, διατηρεί το δικαίωμά 
του στην εναλλακτική πιστοποίηση ασφάλειας μετακίνησης, μέσω των test ανίχνευσης 
του ιού, αλλά και της ύπαρξης αντισωμάτων, λόγω προηγούμενης νόσησης και ίασης 
από τον covid-19. 
Για μια ακόμη φορά, αρνητική στάση απέναντι στις προσπάθειες του Πρωθυπουργού, 
για το κοινό πιστοποιητικό, τήρησε από την πρώτη στιγμή το κόμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
Αρχικά, πανηγύριζαν κάθε φορά που εμφανιζόταν κάποιος με επιφύλαξη ή αρνητική 
θέση απέναντι στην πρόταση, όπως και για όποιο αρνητικό δημοσίευμα, διεκδικώντας 
τα σκήπτρα του λαϊκισμού και της μικροκομματικής υστεροβουλίας. 
Στη συνέχεια, δε δίστασαν να προκαταλάβουν ακόμη και την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λέγοντας ότι θα απορρίψει την ελληνική πρόταση, με 
πρόσχημα την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Διατύπωναν, δηλαδή, την 
άποψη ότι η πρόταση Μητσοτάκη ήταν «καταδικασμένη να αποτύχει». 
Ακόμα και όταν το Πιστοποιητικό έλαβε τελικά την έγκριση της Κομισιόν, ο πρόεδρος 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, κ. Τσίπρας, δε δίστασε να το χαρακτηρίσει «ως μια ανοησία». 
Ποια λοιπόν είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ; 
Να μην ανοίξουμε καθόλου τον Τουρισμό μας; 
Να μη δεχθούμε, φέτος, καθόλου ξένους τουρίστες; 
Να μη διευκολυνθούν οι μετακινήσεις; 
Και τελικά, ποιος θα αναλάβει το πολιτικό και οικονομικό κόστος την επόμενη ημέρα; 
Αφήνοντας στην άκρη την απαράδεκτη και ισοπεδωτική κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  φαίνεται πλέον έτοιμη, να κάνει ένα 
τολμηρό βήμα προς τη δημιουργία μιας μελλοντικής Ένωσης Υγείας, μετά την 
υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού – αφού μέχρι χθες δεν είχε 
παρόμοια εμπειρία στην κοινή αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων, καθώς η πολιτική 
υγείας αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων – αλλά και ότι η έγκριση του 
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Πιστοποιητικού είναι μια τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα, η οποία βασίζει ένα 
μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της, στον τουρισμό. 

Η ελληνική κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να διεκδικεί και στο τέλος, να 
πετυχαίνει την αποδοχή των προτάσεών της. 
Joint op-ed with EC Executive Vice-President and Commissioner for Trade Valdis 
Dombrovskis in Kathimerini: “EU instrument helps Greek SMEs benefit from bloc’s 
trade deals” 

Greek tea producer Anassa Organics is one of many European companies benefiting 
from EU trade deals. The company exports half of its products – mainly to Canada, 
South Korea, Japan and Singapore – and the EU’s trade agreements have a real and 
positive impact on sales and local job creation.  
Small companies like Anassa Organics support over 13 million jobs in Europe through 
their exports, and thus they play a key role in the EU’s economic recovery from the 
Covid-19 pandemic. However, too few SMEs harness the benefits of our trade 
agreements. Out of the 25 million smaller companies in the European Union, only 26% 
exported their goods or services in 2019, and most stayed within European markets.  
The European Commission and the European Parliament have, therefore, made it a 
priority to raise awareness and to help EU companies, particularly smaller companies, 
benefit from our trade agreements. The EU’s trade deals are key in driving export 
performance, building resilience and helping businesses diversify their supply chains.  
This is why the European Commission has created a new online portal, 
Access2Markets, to help more companies grow by making the most of the over 40 
agreements the EU has with over 75 partners outside the EU. This multilingual, one-
stop shop gives exporting and importing companies easy access to the practical and 
technical information they need to bring their international projects to fruition. The 
portal provides detailed information about EU trade agreements, and includes product-
specific information such as customs duties, taxes, technical standards, trade flow 
statistics, and more.  
EU trade agreements often bring reduced customs duties, helping to make European 
products more competitive in foreign markets. However, to reap such benefits, 
companies must be able to demonstrate the origin of their products – and smaller 
companies in particular can struggle to do so. Access2Markets comes to their rescue! 
Its interactive Rules of Origin self-assessment tool (ROSA) helps companies assess 
whether their product complies with the rules and understand which documentation 
must be provided to customs authorities.  
Five months after its launch, Access2Markets attracts around 10,000 daily users. 2% of 
these are from Greece, putting Greece eighth in the user ranking after Germany, Spain, 
Italy, France, the Netherlands, Belgium and Poland. We are now making sure that 
companies all around Europe learn about the new portal.  
Working together with business associations and local governments across Greece we 
have been promoting these new tools through on-line events. We are both impressed 
and delighted by the vigorous engagement of Greek stakeholders. To this end, on April 
14, the Commission will be organizing a virtual training workshop on Access2Markets 
in Greek.  
Access2Markets is there to respond to the needs of our companies. We welcome Greek 
stakeholders’ feedback so that we can continue to improve the portal further to ensure 
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that it remains relevant and comprehensive, and that it keeps serving the interests and 
needs of its users. If you have not visited the portal yet, try it now: 
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/ 
Op-ed in euractiv.com: “Revising the EU taxonomy to fuel the journey towards industrial 
decarbonization” 

In June 2020, after complicated and tedious inter-institutional negotiations, the 
European Parliament adopted at second reading the compromise regulation for 
the establishment of an EU framework (the so-called ‘taxonomy’) to facilitate 
sustainable investment. 
Years of intensive work and engagement with strategic stakeholders, since the 
publication of the Action Plan on Financing for Sustainable Growth in March 2018, led 
to an ‘ambitious’ sustainable finance strategy with one key priority in line with EU 
solidarity: leave no industry nor Member State behind. 
The next step is the development of delegated acts establishing realistic and fair 
technical screening criteria and thresholds for sustainable economic activities eligible 
for financial support. 
The Commission’s proposed delegated act for the EU Taxonomy for Sustainable 
Finance, released in December 2020, fell short of the promised solidarity priority. 
Despite official public consultations carried out by the European Commission, the 
delegated act ignored the priorities of numerous stakeholders, from the aluminium and 
raw materials industries to the refining and energy sectors, and left some member states 
frustrated by the Commission’s disregard for their right to decide on their energy mix 
and appropriate technologies to achieve the 2030 climate target. 
A leaked revised proposal, available since the second half of March, still fails to meet 
the industry’s needs – although a number of activities are, thankfully, now fully 
taxonomy eligible. Nevertheless, the Commission’s revised draft delegated act is, as it 
stands, an ineffective plan for supporting businesses and member states across the 
Union in their attempt to transition towards sustainability. 
The benchmarks it sets narrow down the basket of technological climate solutions 
rather than broadening it. The revised delegated act still does not explicitly include 
liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin and Recycled Carbon Fuels 
– even though they play a critical role in meeting our climate goals. 
This clearly limits the solutions available to reduce CO2 emissions in, for instance, the 
transport sector where electrification is not always technologically possible. In practice, 
this means that we are jeopardising the sector’s ability to remain competitive by limiting 
its access to diversified, affordable, and sustainable energy. 
All low carbon liquid fuels (LCLF), alongside electrification and hydrogen 
technologies, are crucial in achieving carbon neutrality for all transport modes. 
The European Commission should look to facilitate, rather than hinder, investments for 
the decarbonisation of European industry. By leveraging on the technological expertise 
of the EU refining industry we could step up the ongoing green transformation and 
foster investments in promising technologies, such as sustainable liquid biofuels and all 
hydrogen-derived synthetic fuels. 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
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Predictably, extensive feedback from member states and stakeholders to the December 
draft taxonomy criteria and thresholds highlight these concerns, which are still present 
in the Commission’s leaked revision. 
With less than a month before the final proposal, the task at hand is to ensure that the 
taxonomy criteria and thresholds are established with foresight and broaden the scope 
of technological climate solutions. 
The EU taxonomy has the potential to be a game-changer, but it must adopt a holistic 
approach, examining all possible solutions to meet our climate objectives, moving away 
from a “brown list” that dictates “good” and “bad” technologies. 
We need to ensure that there is a level playing field when comparing various 
technologies, especially low-carbon technologies for fuels, petrochemical feedstock, 
and other refinery products. Life-cycle analysis and impact assessments are promising 
methods to achieve fairness and accuracy, and they need to apply horizontally. 
Launching a “Renewable and Low-Carbon Fuel Value Chain Alliance”, mentioned by 
the Commission in its December 2020 Sustainable and Smart Mobility Strategy, would 
be a pragmatic starting point for a broad reflection on these issues with stakeholders 
involved in aviation, marine, and road transport. 
With the right mix of enabling sustainable finance conditions, the EU will send clear, 
long-term signals to guide businesses and investors towards sustainable growth. But for 
this to be efficient, we need the full engagement of all actors, from EU institutions and 
civil society to industry. 
Only then will we build a realistic and fair EU Taxonomy that drives the EU towards 
an affordable and pragmatic transition – and leaves no one behind. 
Άρθρο στο lawandorder.gr : «Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να εξαπατά πολιτικά τους Έλληνες 
είτε κατοικούν εντός είτε εκτός Ελλάδας» 

Πάγια πολιτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ τόσο προεκλογικά όσο και κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησής του, αποτέλεσε – εκτός όλων των άλλων – και η διγλωσσία. 
Συγκεκριμένα, μετά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τις προεκλογικές δεσμεύσεις 
και την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης της χώρας, συνέχισαν να ψεύδονται με το 
αποκαλούμενο «παράλληλο πρόγραμμα». Αφού τελικά όλα τα αφηγήματα και οι 
πειραματισμοί τους κατέρρευσαν από την πραγματικότητα, στη συνέχεια και κατά τη 
δεύτερη περίοδο διακυβέρνησής τους, εγκαινίασαν μια νέα τακτική, η οποία όμως, επί 
της ουσίας, είχε και πάλι έρεισμα στη στρατηγική του εμπαιγμού των Ελλήνων. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούσε διαφορετική γλώσσα εντός της χώρας και διαφορετική 
εκτός των συνόρων μας. Εντός της χώρας, προέβαλε την εικόνα του «σκληρού 
διαπραγματευτή» και του «προστάτη των αδυνάμων», όταν την ίδια στιγμή, εκτός της 
χώρας, ήταν το καλό παιδί των δανειστών, εφαρμόζοντας ευλαβικά το πιο σκληρό και 
αχρείαστο μνημόνιο. Επαναστατική γυμναστική εντός, πλήρης υποταγή εκτός. Η 
δικαιολογία για όλα αυτά ήταν, τελικά, όπως οι ίδιοι ισχυρίστηκαν, οι διάφορες 
«αυταπάτες». Ο σωστός ορισμός, όμως, για τη συγκεκριμένη στάση και 
συμπεριφορά, δεν μπορεί παρά να είναι μόνον ένας. Δεν ήταν αυταπάτες, αλλά 
πολιτική εξαπάτηση. 
Αυτή η οφθαλμοφανής εξαπάτηση του ελληνικού λαού, δεν μπορούσε να μην λάβει, 
τελικά, μια ηχηρή απάντηση στις εκλογές του 2019. Κι εκεί που κάποιος θα πίστευε 
πως αυτό θα γινόταν ένα καλό μάθημα, που θα οδηγούσε σε αλλαγή τακτικής, γρήγορα 
αποδείχθηκε πως συνεχίζουν και ως αντιπολίτευση να κάνουν ό,τι ακριβώς έκαναν και 
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ως κυβέρνηση. Διγλωσσία και πολιτική εξαπάτηση, είναι οι δύο βασικές 
συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον λαϊκισμό, το ψεύδος και τη δημαγωγία. 
Αφού λοιπόν οι Έλληνες, εντός Ελλάδος, έχουν βιώσει τις συνέπειες αυτής της 
εξαπάτησης και πλέον τα ψέματα και η υποκριτική τακτική αποκαλύφθηκαν, στον 
ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να στραφούν και στην πολιτική εξαπάτηση των Ελλήνων του 
εξωτερικού, δηλαδή των αποδήμων. Γιατί τι άλλο, εκτός από πολιτική εξαπάτηση, 
μπορεί να είναι το νέο επεισόδιο διγλωσσίας και στο θέμα της ψήφου των αποδήμων; 
Το δικαίωμα ψήφου των αποδήμων στον τόπο κατοικίας τους, ήταν προεκλογική 
δέσμευση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ σύντομα, η Κυβέρνηση έφερε 
προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου, που τελικά έγινε νόμος του κράτους, μετά από 
συμφωνία των κομμάτων, με μια ευρεία πλειοψηφία. 
Μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν ένα προϊόν διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού, ώστε 
να επιτευχθεί ο στόχος των 2/3 της Βουλής, δηλαδή των 200 ψήφων, πλην όμως, δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε τις θέσεις των κομμάτων, όταν βρέθηκαν στην αφετηρία του 
διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Η θέση της ΝΔ ήταν και παραμένει καθαρή 
και σταθερή. Να μην υπάρχουν περιορισμοί στην ψήφο των αποδήμων, από τη 
στιγμή που είναι Έλληνες πολίτες και έχουν αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, σε αυτούς 
που εάν ταξιδέψουν στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών, μπορούν να ψηφίσουν 
κανονικά. 
Τώρα, ποια ακριβώς είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ; 
Η αρμόδια αναπληρώτρια τομεάρχης Απόδημου Ελληνισμού, κα Θεοδώρα Τζάκρη, σε 
συνέντευξή της στον Εθνικό Κήρυκα, δήλωσε πως οι περιορισμοί είναι «άδικοι», 
«υποτιμητικοί» και «αχαρακτήριστοι». Επειδή, όμως, η δημαγωγία αποτελεί πλέον τη 
2η φύση του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε, επίσης, πως «θα καταργήσει όλους τους περιορισμούς, 
μόλις επιστρέψει στη διακυβέρνηση της χώρας». 
Ακολούθησε η άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης, μέσω του αρμόδιου Υπουργού 
Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη, που ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταθέσει νέο σχέδιο 
νόμου, που θα καταργεί αυτούς τους περιορισμούς. 
Μέχρι τώρα, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ούτε η στάση του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης ούτε καν η τελική του θέση. Αυτό, βέβαια, είναι κατανοητό, εάν 
αναλογιστεί κανείς, το μέγεθος της κοροϊδίας που όλη αυτή η ιστορία υποκρύπτει. 
Ας απαντήσουν, τουλάχιστον, σε δύο απλά ερωτήματα: 

Ερώτημα πρώτο: Γιατί να περιμένει να επιστρέψει στην εξουσία, για να 
καταργήσει τους περιορισμούς και να μην το κάνει τώρα; ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 
διαθέτουν τους απαραίτητους 200 Βουλευτές, για την ψήφιση του νόμου. 
Ερώτημα δεύτερο: Θέλουν ή δεν θέλουν να διευκολύνουν τους αποδήμους, ώστε 
να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους, οι οποίοι, ούτως 
ή άλλως, εάν ταξιδέψουν στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών, μπορούν να 
ψηφίσουν κανονικά; 
Στα δύο παραπάνω ερωτήματα, βρίσκεται όλη η αλήθεια, πίσω από τις παλινωδίες και 
τις συνεχιζόμενες «δημιουργικές ασάφειες» του ΣΥΡΙΖΑ. 

Και η ουσία είναι, πως συνεχίζουν να εξαπατούν πολιτικά τους Έλληνες είτε 
κατοικούν εντός είτε εκτός Ελλάδας. 
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Είμαι βέβαιη, πως ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών, που ανέλαβε τη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία, βάζοντας τον πήχη ψηλά, θα καταφέρει τελικά να αρθούν οι περιορισμοί 
και οι απόδημοι Έλληνες να έχουν, πλέον, αυτό που δικαιούνται και αξίζουν. Το 
δικαίωμα ψήφου στον τόπο κατοικίας τους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου, έχει επιλέξει προ πολλού και συνειδητά, να βρίσκεται στη 
λάθος πλευρά της ιστορίας. 
Άρθρο στην εφ. Ελεύθερος Τύπος : “Νέο κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη” 

Στις 21 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νομοθετική της πρόταση, για 
να τεθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η πρώτη 
πρόταση νομοθετικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) διεθνώς, που 
αναμένεται να διαμορφώσει τη συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο και δύναται να 
καθορίσει τα διεθνή πρότυπα. 
Με τους νέους κανόνες, η ΕΕ θέτει σε λειτουργία και εντείνει ένα μακρόχρονιο σχέδιο, 
με σκοπό όχι μόνο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και να εδραιωθεί ως 
ρυθμιστής της διεθνούς σκηνής, στο «παιχνίδι» ισχύος που διαμορφώνεται, ως προς τη 
δημιουργία ενός κανονιστικού/ρυθμιστικού πλαισίου, στο πεδίο της τεχνολογίας 
γενικότερα και ειδικότερα, της τεχνητής νοημοσύνης. 
Όπως το ανάλυσε διεξοδικά η Anu Bradford, καθηγήτρια νομικής και ειδική στο 
διεθνές εμπορικό δίκαιο, η οποία επινόησε τον όρο «the Brussels Effect», η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπερδύναμη που ασκεί σημαντική επιρροή, 
παγκοσμίως, «εξάγοντας» τη νομοθεσία της – μέσω των μηχανισμών της αγοράς 
– εκτός των συνόρων της. Το πιο γνωστό παράδειγμα της ρυθμιστικής ισχύος της ΕΕ, 
είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που ακολουθείται από 
πολυεθνικές εταιρείες και διέπει τις παγκόσμιες δραστηριότητές τους. Η ΕΕ δε 
χρειάζεται να επιβάλλει τα πρότυπά της, καθώς οι δυνάμεις της αγοράς, συχνά, 
επαρκούν για τη μετατροπή των ευρωπαϊκών κανόνων σε παγκόσμια πρότυπα. 
Κάτι παρόμοιο λοιπόν, επιχειρεί και τώρα η Ευρώπη, νομοθετώντας για μια 
«ανθρωποκεντρική» τεχνητή νοημοσύνη, εγχείρημα που της αποδίδει τα «πρωτεία» 
στον τομέα αυτόν. Για πρώτη φορά στην ιστορία, αναλαμβάνεται μια τέτοια 
πρωτοβουλία και τα εύσημα ανήκουν στην Ευρώπη. Με την προώθηση της ευρωπαϊκής 
προσέγγισης διεθνώς, επιχειρείται η «ανάπτυξη νέων παγκόσμιων προτύπων, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη», όπως 
χαρακτηριστικά δήλωσε κατά την παρουσίαση του νομικού πλαισίου για την ΤΝ, η 
αρμόδια Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Margrethe 
Vestager. Κυρίως, όμως, επιχειρείται να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία, που 
προάγει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, που θεμελιώνει την 
εμπιστοσύνη και ταυτόχρονα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και 
τις ευρωπαϊκές αξίες. 
Μπροστά στο «νομοθετικό κενό», σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανέλαβε δράση και επέλεξε μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω». 
Δημιούργησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, συνέλεξε στοιχεία και 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο για την προώθηση της ανάπτυξης και 
χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Παράλληλα, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αρκετές μόνιμες επιτροπές, αλλά και η Ειδική Επιτροπή για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη σε μια Ψηφιακή Εποχή (AIDA), εργάζονται πάνω σε διάφορα θέματα που 
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σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το πλαίσιο δεοντολογίας, η αστική και 
ποινική ευθύνη και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Ο νέος κανονισμός, είναι περίπου 100 σελίδες, έχει 85 άρθρα και 9 παραρτήματα, και 
στοχεύει στην πρόληψη και τον μετριασμό κάθε πιθανής βλάβης που συνδέεται με την 
τεχνητή νοημοσύνη, κατηγοριοποιώντας τα σχετικά συστήματα που αναπτύσσονται, 
ανάλογα με τον κίνδυνο που εμπεριέχουν. Ορισμένα θα απαγορευτούν εντελώς, 
συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν «υποσυνείδητες 
τεχνικές», για τον χειρισμό ανθρώπων. Άλλα τέτοια συστήματα που χαρακτηρίζονται 
«υψηλού κινδύνου», για την υγεία και την ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
ανθρώπων, θα υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες, για τη διαφάνεια, τη διαχείριση και 
την ποιότητα των δεδομένων τους. 
Το σίγουρο είναι ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει έντονος 
διάλογος και ανταλλαγή απόψεων επί του Κανονισμού, για θέματα όπως ο ορισμός του 
«υψηλού κινδύνου», για τις απαγορεύσεις,  για το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής 
Νοημοσύνης και τον τρόπο εφαρμογής του Κανονισμού σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρώπη 
θεωρείται ουραγός, σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, στο γεωπολιτικό παιχνίδι 
για την πρωτιά στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ιστορία, λοιπόν, μόλις κατέγραψε ότι 
η Ευρώπη έχει την πρωτιά στην πρόταση για τους  κανόνες που θα διέπουν το 
παιχνίδι. 
Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά όταν θέτεις τους κανόνες του παιχνιδιού, σίγουρα έχεις 
μεγαλύτερες πιθανότητες να το κερδίσεις. 
Συνέντευξη στην Κυριακάτικη Kontranews: “Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα αφήσει 
κανέναν πίσω στην «Ελλάδα 2.0»” 

Ερ. Πιστεύετε ότι απαιτείται η δημιουργία ενός νέου Υπουργείου που θα 
διαχειριστεί αποκλειστικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης; 
Η κυβέρνηση από την αρχή αντιλήφθηκε πως το Σχέδιο Ανάκαμψης είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και κυρίως, 
ένα βασικό εργαλείο για σημαντικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις, που θα μπορέσουν 
τα επόμενα χρόνια να οδηγήσουν σε ανάπτυξη και ευημερία. Όλοι οι συμμετέχοντες 
και εμπλεκόμενοι, από την επιτροπή Πισσαρίδη, τις υποεπιτροπές και τα συναρμόδια 
Υπουργεία, δούλεψαν μεθοδικά, ώστε να καταλήξουμε σε ένα Σχέδιο Ανάκαμψης που 
έχει αποσπάσει, διεθνώς, ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια. Είμαι βέβαιη, πως το ίδιο θα 
γίνει και κατά τη φάση της υλοποίησης του Σχεδίου. Το εάν για την 2η φάση 
υλοποίησης του προγράμματος και διαχείρισης των κονδυλίων, θα υπάρξει η ανάγκη 
δημιουργίας ενός Υπουργείου, με αποκλειστικά αυτήν την αρμοδιότητα, προφανώς θα 
το κρίνει ο Πρωθυπουργός, που έχει τη συνολική και πλήρη εικόνα του κυβερνητικού 
έργου. 

Ερ. Εκτιμάτε ότι πρέπει να ρυθμιστούν τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στις τράπεζες και οι οφειλές τους στο Δημόσιο; 
Η απάντηση είναι ναι. Το ερώτημα είναι, πώς θα βοηθηθούν οι συμπολίτες μας για να 
το πράξουν αυτό, μετά από τις συνέπειες που επέφερε αυτή η πανδημία. Η κυβέρνηση 
ήδη έχει αποδείξει, έμπρακτα, ότι έχει σταθεί στο πλευρό όλων όσων έχουν πληγεί από 
την πανδημία. Το πρόγραμμα Γέφυρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι 7 φάσεις 
επιστρεπτέας προκαταβολής, η επιδότηση ενοικίου, τα δάνεια με εγγύηση του 
Δημοσίου, τα ειδικά πακέτα στήριξης για την εστίαση και τον τουρισμό, είναι μερικές 
μόνο από τις παρεμβάσεις που αποδεικνύουν, στην πράξη, ότι η κυβέρνηση και 
προβλέπει και αντιδρά άμεσα. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα μέτρα 
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ανακούφισης που έχουν ήδη εφαρμοστεί, υπήρξαν περισσότερο στοχευμένα σε αυτές, 
ακριβώς επειδή οι ανάγκες τους ήταν και είναι πολύ μεγαλύτερες. Βρισκόμαστε ήδη 
στη φάση που σταδιακά η αγορά και η οικονομία επανέρχονται σε κάποιου είδους 
κανονικότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είμαι βέβαιη, ότι μέρα με τη μέρα θα 
βλέπουν ανάκαμψη και ανάπτυξη. Και σε αυτή τη φάση, η κυβέρνηση θα κάνει και 
πάλι ό,τι χρειαστεί, για να στηρίξει τις προσπάθειές τους. Όσο θα αφήνουμε πίσω μας 
αυτήν την φοβερή πανδημία και αφού πλέον η εικόνα για τις οικονομικές επιπτώσεις 
θα είναι πιο σαφής, τα νέα μέτρα στήριξης θα είναι ακόμη πιο στοχευμένα. Η 
κυβέρνηση αυτή έχει υποσχεθεί πως δεν θα αφήσει κανέναν πίσω. 

Ερ. Είστε ικανοποιημένη από την επανεκκίνηση της οικονομίας και του 
τουρισμού; 
Νομίζω πως είναι πολύ νωρίς, ακόμη, να εξάγουμε ακριβή συμπεράσματα. Η 
επανεκκίνηση της αγοράς και της βαριάς μας βιομηχανίας, του τουρισμού, ήταν 
αδήριτη ανάγκη. Πρέπει, όμως, να συνδυάσουμε την ελευθερία με την ασφάλεια και 
χρειάζεται προσοχή, για να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Όσο προχωρούν οι 
εμβολιασμοί και τηρούμε, όλοι μας, τα πρωτόκολλα ασφάλειας, τόσο θα περιορίζουμε 
αυτόν τον κίνδυνο. Τα μηνύματα είναι ευοίωνα και οι επίσημες προβλέψεις, το ίδιο. 
Σας θυμίζω πως η πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2021 είναι στο 4.1% και για το 2022 στο 
6%. Και αυτό αποτελεί εκτίμηση στις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, η οποία στη 
χειμερινή έκθεσή της εκτιμούσε ανάκαμψη 3,5% και 5%, αντίστοιχα. Επίσης, η κ. 
Βεστάγκερ, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό 
και την Ψηφιακή Πολιτική, δήλωσε πρόσφατα ότι: «Η Ελλάδα, ίσως να είναι η χώρα 
της ευρωζώνης που θα σημειώσει την ισχυρότερη ανάπτυξη το επόμενο έτος». Πρέπει, 
λοιπόν, να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά και προσεκτικοί. 

Ερ. Το πρόγραμμα εμβολιασμού στην Ευρώπη και την Ελλάδα βλέπετε να 
προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς; 
Μετά τις πρώτες αρρυθμίες, που όντως υπήρξαν και αφορούσαν κυρίως προβλήματα 
στην προμήθεια των εμβολίων και στις συμφωνίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες, 
σταδιακά η κατάσταση στην Ευρώπη δείχνει σημάδια ομαλοποίησης, που ποικίλουν 
προφανώς από χώρα σε χώρα. Η χώρα μας σήμερα έχει δημιουργήσει 1.500 περίπου 
εμβολιαστικά κέντρα και τώρα που ομαλοποιήθηκε και η προμήθεια των εμβολίων, 
ξεπερνά καθημερινά τους 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα, δηλαδή έχει τη 
δυνατότητα να κάνει 3.000.000 εμβολιασμούς τον μήνα, γεγονός που την τοποθετεί, 
σήμερα, στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Θα θυμίσω, για μια ακόμη φορά, πρόσφατη 
δήλωση της κ. Βεστάγκερ, σχετικά με το θέμα, η οποία είπε: «Τόσο η διαχείριση της 
πανδημίας όσο και η κατάσταση αυτή την στιγμή στη χώρα, είναι εντυπωσιακή. 
Πραγματικά εντυπωσιακή». 

Ερ. Από τις αρχές του χρόνου ξεκινήσατε μια πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης 
για τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
“Access2Markets”. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της καμπάνιας; 
Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
έχω θέσει ως πρωταρχικό μου σκοπό, την ανάδειξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(ΜμΕ) σε στρατηγικό πυλώνα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, στον τομέα του 
διεθνούς εμπορίου και γι’ αυτό υποστηρίζω κάθε πρωτοβουλία και δράση, η οποία 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Ελληνικών ΜμΕ και την εξασφάλιση 
της ισότιμης πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές. Τον παραπάνω στόχο έρχεται να 
ικανοποιήσει η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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Access2Markets, που παρέχει άμεση πληροφόρηση για τις εμπορικές συμφωνίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους όρους που τις διέπουν, τους δασμούς που ισχύουν, αλλά και 
το προβλεπόμενο πλέγμα προστασίας των εμπορικών προϊόντων, μετατρέποντας την 
αναζήτηση εμπορικών αγορών σε ολόκληρο τον κόσμο, σε μία εύκολη υπόθεση για 
τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. Έχω ξεκινήσει, από τις αρχές του χρόνου, μια 
σχετική καμπάνια ενημέρωσης, σε αγαστή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τα 
Επιμελητήρια της χώρας, προκειμένου να μη μείνει καμία ΜμΕ πίσω. Μέχρι σήμερα, 
έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, την 
Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα Επιμελητήρια 
Πελοποννήσου, Πιερίας και Πρέβεζας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Πειραιά, καθώς και τη Γραμματεία Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. 
Ακολουθούν, άμεσα, ανάλογες προγραμματισμένες δράσεις, ανά την Ελλάδα. 
Άρθρο στο Political.GR : “Αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
και στον τομέα διεθνούς εμπορίου στη μετα-Τραμπ εποχή.” 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρόεδρου των ΗΠΑ, κ. Μπάιντεν, στην Ευρώπη, 
μαζί του ήταν και η εκπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου, κα  Κάθριν Τάι, την 
οποία είχα την ευκαιρία να συναντήσω δια ζώσης. Η παρουσία της κας Τάι και οι 
δημόσιες τοποθετήσεις της, δημιούργησαν θετικές προσδοκίες για την επιστροφή των 
ΗΠΑ στην πολυμέρεια, τη συλλογική δράση και την υπεράσπιση των δημοκρατικών 
αξιών, στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. 
Αναπόφευκτη ήταν η σύγκριση της παρουσίας και των θέσεων της κας Τάι και των 
συνεργατών της, με τις αντίστοιχες των προκατόχων τους, επί κυβερνήσεως Τραμπ, 
τους οποίους είχα επίσης συναντήσει τον Φεβρουάριο του 2020, στην Ουάσιγκτον, στο 
πλαίσιο επίσημης επίσκεψης αντιπροσωπείας ευρωβουλευτών, μελών της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ, 
σήμερα, είναι ξεκάθαρη και ενδεικτική της τάσης για την αλλαγή του κλίματος. 
Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να ανοίξουν μια νέα σελίδα στις ευρωατλαντικές 
σχέσεις, επουλώνοντας τις πληγές που άφησε η προεδρία Τραμπ και επιθυμώντας τη 
σύσφιξη των σχέσεών τους με την Ευρώπη. Το θετικό αυτό κλίμα, βεβαίως, δεν 
αποτελεί παρά μόνο μια ένδειξη καλών προθέσεων. Αυτό που χρειάζεται για να 
αναθερμανθούν, εν τοις πράγμασι, οι ευρωατλαντικές σχέσεις είναι να γίνουν 
ουσιαστικά βήματα, με απτά αποτελέσματα. 
Ένα πρώτο θετικό βήμα έγινε στις αρχές του περασμένου Μαρτίου, με την τετράμηνη 
αναστολή των πρόσθετων δασμών, που είχαν αδίκως επιβληθεί επί κυβερνήσεως 
Τράμπ και αφορούσαν σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως κονσέρβες 
ροδάκινων, μείγματα φρούτων και γαλακτοκομικά προϊόντα, στο πλαίσιο της διένεξης 
της Airbus με την Boeing. Είναι πολύ θετική κίνηση ότι στην πρόσφατη Σύνοδο 
Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ η αναστολή αυτή παρατάθηκε για πέντε έτη. 
Πρόκειται για αναστολή και όχι για οριστική επίλυση του θέματος, πλην όμως, ήδη 
αποτυπώνεται το θετικό κλίμα, όπως και η εκατέρωθεν διάθεση για ανεύρεση λύσης. 
Τα προσωρινά μέτρα, λοιπόν, μπορεί να μην αποτελούν την οριστική λύση του 
προβλήματος, είναι όμως μια καλή αρχή, με τον χρόνο να κυλά, πλέον, υπέρ της 
ενδυνάμωσης των ευρωατλαντικών σχέσεων. 
Σημαντική εξέλιξη είναι και η συμφωνία Ε.Ε. και ΗΠΑ, στην πρόσφατη Σύνοδο 
Κορυφής, για τη σύσταση ενός Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ 
(TTC), με σκοπό την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των δύο 
πλευρών, την αποτροπή μη αναγκαίων φραγμών στο εμπόριο, καθώς και την 
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ευθυγράμμιση των πολιτικών τους στα πεδία της τεχνολογίας, των εφοδιαστικών 
αλυσίδων και της παγκόσμιας συνεργασίας.  
Το γεγονός ότι με τον Πρόεδρο Μπάιντεν εγκαινιάζεται μια νέα διατλαντική εταιρική 
σχέση, δεν πρέπει, βεβαίως, να μας εφησυχάζει και να ξεχνάμε τα ανοιχτά θέματα 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, τα οποία είναι αρκετά και χρήζουν διευθέτησης. Οι δασμοί στον 
χάλυβα και στο αλουμίνιο, η μεταφορά δεδομένων, μετά την ακύρωση της «Ασπίδας 
Απορρήτου» από το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ, αλλά και η «πράσινη φορολογία», 
είναι ζητήματα μείζονος σημασίας και πρέπει να επιλυθούν. 
Τα πρώτα βήματα για τη διαμόρφωση μιας κοινής ατζέντας, για τη συνεργασία ΕΕ-
ΗΠΑ στην εποχή μετά την πανδημία, έχουν γίνει. Σαφώς υπάρχουν πολλά ανοιχτά 
ζητήματα καθοριστικής σημασίας. Υπάρχει, όμως, πλέον μια ξεκάθαρη διάθεση για 
στενή και δεσμευτική συνεργασία, για την ενίσχυση του ανοικτού και δίκαιου 
εμπορίου, την από κοινού αντιμετώπιση του προστατευτισμού, της μονομέρειας και 
των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών παγκοσμίως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
 

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα των Δ.Τ.  της κας Ασημακοπούλου, κατά την 
περίοδο από 01.01.2021 έως 30.06.2021. Για την περίοδο από 01.07.2020 έως 
31.12.2020, δείτε την έκθεση πεπραγμένων #3 εδώ. 

Δ.Τ. για τις επιπτώσεις στη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης 
Ε.Ε.-Τουρκίας από τους παράνομους αεροψεκασμούς των τουρκικών αεροσκαφών στις 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό Έβρου 

Ερώτηση για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στησυζήτηση για τον εκσυγχρονισμό 
της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας η πρακτική των παράνομων αεροψεκασμών 
των τουρκικών ψεκαστικών αεροσκαφών στις παραποτάμιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
στον Νομό Έβρου κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατόπιν σχετικής 
ενημέρωσής της από τους βουλευτές Έβρου, κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη, κ. Χρήστο 
Δερμετζόπουλο και κ. Σταύρο Κελέτση. 
Η κα Ασημακοπούλου αναφερόμενη στην υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων που 
παράγονται στον Νομό Έβρου, τα οποία εξάγονται στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά 
επισημαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα παραπάνω 
προϊόντα να αξιολογούνται ως μη αποδεκτά προς εξαγωγή από τις τελωνειακές αρχές 
στις χώρες υποδοχής με ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις για το εμπόριο και ρωτά την 
Επιτροπή πώς οι παράνομοι αεροψεκασμοί των τουρκικών ψεκαστικών αεροσκαφών 
στις παραποτάμιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό Έβρου επηρεάζουν τη 
συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 
Θέμα: Σχετικά με τις επιπτώσεις στη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό της 
Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας από τους παράνομους αεροψεκασμούς των 
τουρκικών ψεκαστικών αεροσκαφών στις παραποτάμιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
στον Νομό Έβρου 
Στις παραποτάμιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις του Νομού Έβρου παράγονται υψηλής 
διατροφικής αξίας  προϊόντα που εξάγονται στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. 
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους βουλευτές Έβρου, κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη, 
κ. Χρήστο Δερμετζόπουλο και κ. Σταύρο Κελέτση τα τουρκικά ψεκαστικά αεροσκάφη 
προκειμένου να ψεκάσουν τους αγρούς στην τουρκική επικράτεια επιδίδονται σε 
παράνομους αεροψεκασμούς στις παραποτάμιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό 
Έβρου με φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην Ε.Ε., τα οποία λόγω εγγύτητας 
καταλήγουν σε μεγάλο ποσοστό στην ελληνική πλευρά. 
Λόγω της συγκεκριμένης πρακτικής υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα αγροτικά προϊόντα 
της παραπάνω περιοχής να αξιολογούνται ως μη αποδεκτά προς εξαγωγή από τις 
τελωνειακές αρχές στις χώρες υποδοχής με ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις για το 
εμπόριο. 
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή: 

https://asimakopoulou.gr/anafora-pepragmenon-3/
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1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να απαγορευτούν οι 
παράνομοι αεροψεκασμοί από τα τουρκικά ψεκαστικά αεροσκάφηστις 
παραποτάμιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό Έβρου; 

2. Πώς οι παράνομοι αεροψεκασμοί των τουρκικών ψεκαστικών αεροσκαφών 
στις παραποτάμιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό Έβρου επηρεάζουν τη 
συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας; 

Δ.Τ. «Οι Σύνοδοι των G7 και ΕΕ-ΗΠΑ αποτελούν ευκαιρία για να αποδείξει η Ε.Ε. ότι 
μπορεί να ηγηθεί στην μετά-Covid, νέα κανονικότητα» 

«Ο COVID-19 έχει δημιουργήσει μια κοινή «ανάγκη». Την ανάγκη «να ιαθούμε».Για να 
το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται κάτι παραπάνω από αισιόδοξα λόγια, τα οποία είναι μεν 
προσεκτικά διατυπωμένα αλλά οδηγούν σε κενού περιεχομένου συμπεράσματα. Πρέπει 
να υπάρξουν απτά αποτελέσματα», είπεη Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατά τη 
διάρκεια της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για την προετοιμασία της συνόδου των G7, των ηγετών των πιο αναπτυγμένων 
βιομηχανικών κρατών παγκοσμίως και Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ. 
Και σημείωσε εμφατικά: «Πρέπει επίσης να επουλώσουμε τα τραύματα που πλήγωσαν 
τη διατλαντική μας σχέση τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να λύσουμε τις μακροχρόνιες 
διαφορές μας για τα αεροπλάνα, τον χάλυβα και τα δεδομένα. Πρέπει να δουλέψουμε 
μαζί για να σταματήσουμε τις άδικες και διαστρεβλωτικές εμπορικές πρακτικές. Πρέπει 
να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις 
νέες τεχνολογίες». 
«Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που θα 
μπορούσαν να μας διχάσουν. Κοιτώντας μπροστά, πρέπει να διαφυλάξουμε τις 
δημοκρατικές μας αρχές και τις κοινές μας αξίες. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι 
δημοκρατίες του κόσμου σκοπεύουν να σταθούν ενωμένες απέναντι στον αυταρχισμό, το 
λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Οι Σύνοδοι των G7 και κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ είναι η ευκαιρία 
να αποδείξουμε στον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ηγηθεί στην μετά-Covid, 
νέα κανονικότητα» είπε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής κλείνοντας την τοποθέτησή 
της. 

Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης: 
«Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Οι επερχόμενοι σύνοδοι των G7, των ηγετών των πιο αναπτυγμένων βιομηχανικών 
κρατών παγκοσμίως και Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ λαμβάνουν χώρα υπό την σκιά των 
προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία. 
Ο COVID-19 έχει δημιουργήσει μια κοινή «ανάγκη». Την ανάγκη «να ιαθούμε». 
Η Σύνοδος Κορυφής αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να αποδείξει η Ε.Ε. ότι μπορεί 
να ηγηθεί της κοινής μας ίασης παγκοσμίως. 
Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται κάτι παραπάνω από αισιόδοξα λόγια, τα οποία 
είναι μεν προσεκτικά διατυπωμένα αλλά οδηγούν σε κενού περιεχομένου 
συμπεράσματα. 
Πρέπει να υπάρξουν απτά αποτελέσματα. 
Πρέπει επίσης να επουλώσουμε τα τραύματα που πλήγωσαν τη διατλαντική μας σχέση 
τα τελευταία χρόνια. 
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Δεν είναι η ώρα να παίξουμε το «μουντζούρη», είναι η ώρα να πάμε παρακάτω. 
Πρέπει να λύσουμε τις μακροχρόνιες διαφορές μας για τα αεροπλάνα, τον χάλυβα και 
τα δεδομένα. 
Πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να σταματήσουμε τις άδικες και διαστρεβλωτικές 
εμπορικές πρακτικές. 
Πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο κανόνων για την ΤΝ και τις νέες 
τεχνολογίες. 
Η πανδημία μας έμαθε ότι τίποτε πλέον δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. 
Και πρέπει να παλέψουμε για να διασφαλίσουμε αυτά που είναι τα πλέον σημαντικά. 
Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που θα 
μπορούσαν να μας διχάσουν. 
Κοιτώντας μπροστά, πρέπει να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές μας αρχές και τις 
κοινές μας αξίες. 
Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι δημοκρατίες του κόσμου σκοπεύουν να σταθούν 
ενωμένες απέναντι στον αυταρχισμό, το λαϊκισμό και τη δημαγωγία. 
Οι Σύνοδοι των G7 και κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ είναι η ευκαιρία να αποδείξουμε στον κόσμο 
ότι η Ε.Ε. μπορεί να ηγηθεί στην μετά-Covid, νέα κανονικότητα. 
Ο κόσμος μας παρακολουθεί. 
Ας τους δείξουμε ότι έχουμε τη βούληση, την ετοιμότητα και την ικανότητα για να 
δράσουμε. 
Ευχαριστώ» 
Δ.Τ. «Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης εδράζεται σε δύο λέξεις Ελληνικές: Αυτονομία 
και Δημοκρατία» 

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο, όπως τον ξέρουμε και θα επηρεάσει 
την καθημερινή ζωή όλων μας,» τόνισε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης, σχετικά με την έκθεση για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης. 
Η κα. Ασημακοπούλου σημείωσε ότι η ανάπτυξη του τομέα της Τεχνητής 
Νοημοσύνης, αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να 
προάγει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα, να θεμελιώσει ένα 
κλίμα εμπιστοσύνης στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών. 
Επεσήμανε δε ότι με την πρόταση νομοθετικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, 
που παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρώπη έκανε ένα σημαντικό 
βήμα για την επίτευξη της ψηφιακής της αυτονομίας, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στον καθορισμό διεθνών ψηφιακών προτύπων και θέτοντας τις δημοκρατικές της αξίες 
στο επίκεντρο του ρυθμιστικού πλαισίου.  

«Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης εδράζεται σε δύο λέξεις Ελληνικές: Αυτονομία 
και Δημοκρατία. Έννοιες διαχρονικά επίκαιρες και αξιόμαχες, για την Ευρώπη και 
τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής. 
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Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης: 
Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει από καιρό θέσει, ως προτεραιότητα, την ανάπτυξη 
του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο να προάγει την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα, να θεμελιώσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους 
καταναλωτές, διασφαλίζοντας την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
ευρωπαϊκών αξιών. 
Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο, όπως τον ξέρουμε και θα επηρεάσει την 
καθημερινή ζωή όλων μας. 
Με την πρόταση νομοθετικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που παρουσίασε 
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρώπη αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον 
καθορισμό διεθνών ψηφιακών προτύπων, θέτοντας τις δημοκρατικές της αξίες στο 
επίκεντρο του ρυθμιστικού πλαισίου.  
Αυτή η πρόταση μπορεί να προάγει τη συνεργασία μας με ομοειδείς εταίρους, όπως οι 
ΗΠΑ, στη βάση κοινών, δημοκρατικών αρχών και αξιών. 
Οι ΗΠΑ είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της ΕΕ και η διατλαντική σχέση, στον τομέα 
της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι κρίσιμη και καθοριστική. 
Η Ευρώπη έκανε ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη της ψηφιακής της αυτονομίας, 
προτείνοντας τους νόμους που θα διέπουν τη χρήση της ΤΝ, μέσα σε ένα πλαίσιο 
Δημοκρατίας, έναντι αυταρχικών μοντέλων που διεκδικούν τα γεωπολιτικά ηνία της 
ψηφιακής εποχής. 
Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης εδράζεται σε δύο λέξεις Ελληνικές: Αυτονομία και 
Δημοκρατία. Έννοιες διαχρονικά επίκαιρες και αξιόμαχες, για την Ευρώπη και τον 
κόσμο. 
Ευχαριστώ. 
Δ.Τ. Επιστολή Ευρωβουλευτών ΝΔ προς τον Πρόεδρο David Sassoli και προς τους 
Προέδρους των Πολιτικών Κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουγια αναγνώριση 
Γενοκτονίας Ποντίων 

Την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ζητούν οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον 
Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Βαγγέλη Μεϊμαράκη. 
Με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο David Sassoli και προς τους Προέδρους των 
Πολιτικών Κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλην της ακροδεξιάς, 
επισημαίνουν ότι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων αποτελεί χρέος και 
καθήκον προς την Ευρωπαϊκή ιστορία και τους καλούν να εισάγουν Πρόταση 
Ψηφίσματος το συντομότερο δυνατόν. 
«Αξιότιμε Πρόεδρε, 
Αξιότιμοι Επικεφαλής, 
Η 19η Μαΐου 2021 σηματοδοτεί την 102η επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Σας αποστέλλουμε αυτήν την επιστολή, προκειμένου να σας 
επισημάνουμε την ανάγκη αναγνώρισης αυτής της ιστορικής τραγωδίας από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού έγινε κυρίως μεταξύ 1914-1919, την ίδια 
χρονική περίοδο με τη Γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία αναγνωρίστηκε στην 100η 
επέτειό της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2015. 
Αποτελεί χρέος και καθήκον μας προς την ευρωπαϊκή ιστορία να αναγνωρίσουμε τη 
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση . 
Επομένως, σας παροτρύνουμε να εισάγετε πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού το συντομότερο δυνατό.» 
Δ.Τ. Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2021: «Η εξωστρέφεια των ΜμΕ και η επένδυση 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, αποτελεί το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
ελληνικών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους, στο διεθνές 
περιβάλλον.» 

Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συμμετείχε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ως συντονίστρια σε πάνελ με ομιλητές 
τον εκπρόσωπο της Πορτογαλικής Προεδρίας και Γραμματέα Επικρατείας της 
Πορτογαλίας για τις διεθνείς σχέσεις, κ.  Eurico Brilhante Dias, τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών της Ελλάδας για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. 
Κώστα Φραγκογιάννη, τον Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή των 
εμπορικών συμφωνιών, κ. Denis Redonnet και την πρ. Επίτροπο και νυν 
Ευρωβουλευτή της Πολωνίας, κα. Danuta Hübner. 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με το διεθνές 
εμπόριο και τις γεωπολιτικές εντάσεις, στα νέα δεδομένα που καλείται να 
αντιμετωπίσει η πρόσφατα αναθεωρημένη εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην μετά-COVID εποχή και στον ρόλο των διεθνών οργανισμών και των διεθνών 
συμμαχιών. 
Η κα Ασημακοπούλου αφού ευχαρίστησε θερμά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 
και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την τιμή που της έκαναν να συντονίσει μια 
συζήτηση υψηλού επιπέδου για τη διεθνή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σημείωσε εμφατικά ότι η «Ανοιχτή Στρατηγική Αυτονομία» είναι η απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σύγχρονες προκλήσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και αναφερόμενη συγκεκριμένα στην Ελλάδα είπε: «Η εξωστρέφεια των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους 
αποτελεί το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και τη 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους στο διεθνές περιβάλλον». 
Δ.Τ «Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσουν να συνεργάζονται» 

«Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι ιδανική. Ωστόσο, είναι καλύτερη από μια 
κατάσταση χωρίς συμφωνία που θα οδηγούσε στο χείλος του γκρεμού.» Αυτό 
δήλωσε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατά τη διάρκεια της σημερινής 
συζήτησης σχετικά με τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ – 
Ηνωμένου Βασιλείου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Η κα. Ασημακοπούλου τόνισε ότι η επικύρωση της Συμφωνίας Εμπορίου και 
Συνεργασίας διασφαλίζει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα για τρείς λόγους: 
1) «Αυξάνει τη νομική ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται άμεσα από το Brexit» 
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2) «Παρέχει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις μας στο Ηνωμένο Βασίλειο» 
και 
3) «Διευρύνει την εργαλειοθήκη μας για την επιβολή της νομοθεσίας, ώστε να 
διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή τόσο της συμφωνίας αποχώρησης ΕΕ – Ηνωμένου 
Βασιλείου όσο και του πρωτοκόλλου της.» 
Επεσήμανε δε ότι: «το πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
της Συμφωνίας Αποχώρησης και συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ειρήνης στη 
Βόρεια Ιρλανδία» και συμπλήρωσε ότι «πρέπει να το διαφυλάξουμε.» 

«Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο 
παραμένει σημαντικός εταίρος, έμπιστος σύμμαχος και δημοκρατικός φίλος και δεν 
θα πρέπει να αφήνουμε τις διαφορές μας να μας καταβάλλουν», είπε χαρακτηριστικά 
η Ευρωβουλευτής κλείνοντας την τοποθέτησή της. 

Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης: 
«Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, 
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τη γραμματεία του 
ΕΛΚ, και ιδιαίτερα τον εισηγητή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) 
Christophe Hansen, για την συστηματική δουλειά που έκαναν σχετικά με τη Συμφωνία 
Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. 
Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι ιδανική. Ωστόσο, είναι καλύτερη από μια 
κατάσταση χωρίς συμφωνία που θα οδηγούσε στο χείλος του γκρεμού. Η Συμφωνία 
Εμπορίου και Συνεργασίας θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο να συνεχίσουν να συνεργάζονται. 
Η επικύρωση της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας διασφαλίζει τα ευρωπαϊκά 
συμφέροντα για τρείς λόγους: 
1) αυξάνει τη νομική ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται άμεσα από το Brexit, 
2) παρέχει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις μας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και, 
3) διευρύνει την εργαλειοθήκη μας για την επιβολή της νομοθεσίας ώστε να 
διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή τόσο της συμφωνίας αποχώρησης ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου όσο και του πρωτοκόλλου της. 
Το πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία  αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Συμφωνίας 
Αποχώρησης και συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ειρήνης στη Βόρεια 
Ιρλανδία. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. 
Κυρίες και κύριοι, κρίνοντας από τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη Συμφωνία 
Εμπορίου και Συνεργασίας, η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο πιθανότατα θα 
παραμείνει συγκρουσιακή. 
Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο 
παραμένει σημαντικός εταίρος, έμπιστος σύμμαχος και δημοκρατικός φίλος. 
Παρά τις δυσκολίες, τις εντάσεις και τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών, το να ενεργούμε 
υπεύθυνα απαιτεί να μην αφήνουμε τις διαφορές μας να μας καταβάλλουν. Αυτό θα 
ενίσχυε μόνο τους γεωπολιτικούς μας αντιπάλους, συστημικούς και μη, που πολύ θα 
ήθελαν να μας στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου. 
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Ευχαριστώ.» 
Δ.Τ. Nutri-Score: Μάχη για την αποτροπή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξαιρείται 
το ελαιόλαδο. 

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και η Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με δήλωσή τους χαιρετίζουν την πρόσφατη υπερψήφιση σχετικής 
τροπολογίας από τις Επιτροπές Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και Εμπορίου, με 30 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 2 αποχές. 
Η εν λόγω τροπολογία, που υπήρξε πάγιο αίτημα των Ελλήνων μεταποιητών, αποτελεί 
θετική εξέλιξη για τις ελληνικές εξαγωγές, για τους Έλληνες αγρότες και μεταποιητές, 
ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα τους εξαίρεσης από την υποχρέωση επισήμανσης από 
το Nutri-Score του ελαιολάδου, προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και μονοσυστατικών 
τροφίμων. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα και επιβεβαιώνει ότι οι επίμονες και 
στοχευμένες προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και των ευρωβουλευτών της 
Νέας Δημοκρατίας αποδίδουν καρπούς. 
Σημειώνεται ότι ήδη ο κ. Κεφαλογιάννης έχει αποσπάσει τη δέσμευση της Ευρωπαίας 
Επιτρόπου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, κ. Στέλλας Κυριακίδου ότι 
δεν έχει ληφθεί καμία συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με το ζήτημα της προωθούμενης 
νομοθετικής πρότασης για το σύστημα Nutri-Score, με σχετική ερώτηση του. 
Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα στο 
εξωτερικό, να διασφαλίσουμε μεγαλύτερο εισόδημα για τους Έλληνες παραγωγούς. 
Υπενθυμίζεται ότι το Nutri-Score τιμωρεί ελληνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, 
υποδεικνύοντας στους ευρωπαίους καταναλωτές ότι το κραμβέλαιο ή το λάδι καρύδας 
ή ακόμα και ανθρακούχα ποτά χωρίς ζάχαρη ως  προτιμότερες επιλογές. 
Δ.Τ. Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό: «Νίκη 
για την Ευρώπη – Δικαίωση για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη» 

«Πρέπει να ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατό τη σχετική νομοθετική 
διαδικασία». Αυτό ζήτησε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατά τη διάρκεια 
της σημερινής συζήτησης για την υιοθέτηση του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Η κα. Ασημακοπούλου, αφού υπενθύμισε ότι το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
ήταν μια πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη τόνισε ότι η υιοθέτησή του αποτελεί 
τη σωστή κίνηση, την κατάλληλη στιγμή και είναι μια νίκη της Ευρώπης στη μάχη 
κατά της πανδημίας. 
Επεσήμανε δε ότι: «οι πολίτες μας αγωνιούν και ανυπομονούν να βγούμε από τη δίνη 
της πανδημίας το ταχύτερο δυνατό» και συμπλήρωσε ότι «το Πράσινο Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό θα προασπίσει το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να ταξιδεύουν 
ελεύθερα και με ασφάλεια, μειώνοντας παράλληλα τις επιπτώσεις των περιορισμών 
που επιβλήθηκαν από τα Κράτη- μέλη λόγω της πανδημίας». 
«Επόμενος στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή η χρήση του Πράσινου Ψηφιακού 
Πιστοποιητικού πριν από το καλοκαίρι» είπε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής 
κλείνοντας την τοποθέτησή της. 

Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης: 
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“Κύριε Πρόεδρε, 
Αξιότιμοι συνάδελφοι, 
Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, 
αποτελεί μία νίκη, στη μάχη για την αντιμετώπιση των σοβαρών συνεπειών της 
πανδημίας, της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Υπενθυμίζω, ότι ο πρωθυπουργός της 
Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ο πρώτος που διατύπωσε την πρόταση για την 
υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 
Κάνουμε, λοιπόν, τη σωστή κίνηση, την κατάλληλη στιγμή. 
Καθώς οι εμβολιασμοί συνεχίζονται με αυξητικούς ρυθμούς, το Πράσινο Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό θα προασπίσει ένα από τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, να 
μπορούν, δηλαδή, να ταξιδεύουν ελεύθερα και με ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα 
μειώσει τις επιπτώσεις των περιορισμών, που επιβάλλονται από τα Κράτη Μέλη της. 
Το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τις 
χώρες του νότου, οι οποίες βασίζουν, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, την οικονομία τους 
στον τουρισμό. 
Ο επόμενος στόχος για εμάς πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής 
διαδικασίας το ταχύτερο δυνατόν, για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή η χρήση του 
Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, πριν από το καλοκαίρι. Οι πολίτες μας αγωνιούν 
και ανυπομονούν να βγούμε από τη δίνη της πανδημίας, ώστε να επιστρέψουμε 
επιτέλους στην κανονικότητα. Ας μην τους απογοητεύσουμε.” 
Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ: «Η ταχύτητα στην εκταμίευση πόρων είναι το 
κλειδί για την επιτυχία του Ταμείου Ανάκαμψης» 

«Να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη» ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Valdis Dombrovskis, η  Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατά τη διάρκεια της σημερινής 
συζήτησης για το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Η κα. Ασημακοπούλου ζήτησε να μην αγκυλωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
δυσθεώρητες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εμπόδια αλλά να δώσει έγκαιρα μια 
γενναία οικονομική ενίσχυση στην πραγματική οικονομία για να αναχαιτίσει κύματα 
λουκέτων σε επιχειρήσεις και νέων ανέργων. 
Προέτρεψε δε τα Κράτη Μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας, η οποία 
έχει ήδη καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικό της Εθνικό Σχέδιο για την 
αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές. 
 «Η ταχύτητα στην εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το κλειδί, 
για να πετύχει τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε» είπε χαρακτηριστικά η 
Ευρωβουλευτής, κλείνοντας την τοποθέτησή της. 

Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης: 
Κυρίες και κύριοι, 
Όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, «η απόφαση 
για το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ιστορική». 
Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα συλλογικό τείχος προστασίας και αλληλεγγύης, 
για τις χώρες τις Ευρώπης που χρειάζονται επανεκκίνηση στην οικονομία τους, και μια 
ανάσα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. 
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Μένει πλέον να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. 
Αυτό που θα μετρήσει καταλυτικά στη διαδικασία αναστροφής της ύφεσης σε 
ανάπτυξη, θα είναι ο παράγοντας του χρόνου. 
Η επίσπευση, δηλαδή, της εκταμίευσης, ώστε τα χρήματα άμεσα να διατεθούν στην 
πραγματική οικονομία, αναχαιτίζοντας κύματα λουκέτων σε επιχειρήσεις και νέων 
ανέργων. 
H Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικό της Εθνικό Σχέδιο 
για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές. 
Δεν συμφέρει κανένα Κράτος Μέλος να καθυστερεί. 
Η Κομισιόν από την πλευρά της δεν πρέπει να αγκυλωθεί σε δυσθεώρητες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και εμπόδια. 
Η κινητήρια δύναμη της οικονομίας είναι η ψυχολογία της αγοράς. 
Για να αναστραφεί το κακό κλίμα, θα πρέπει να δοθεί, έγκαιρα μια γενναία οικονομική 
ενίσχυση. 
Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. 
Εξερχόμαστε σταδιακά από την πανδημική κρίση, αλλά ρισκάρουμε να εισέλθουμε σε 
ένα οικονομικό αδιέξοδο, την επόμενη κιόλας ημέρα, αν δεν κινηθούμε αποφασιστικά 
και κυρίως, με ταχύτητα. 
Η ταχύτητα στην εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το κλειδί, για να 
πετύχει τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε. 
Δ.Τ. «Θετική εξέλιξη για τις ελληνικές εξαγωγές, για τους Έλληνες αγρότες και 
μεταποιητές η αναστολή των δασμών Τραμπ» 
Η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης μέλος της Επιτροπής 
Γεωργίας με δήλωσή τους χαιρετίζουν την πρόσφατη συμφωνία αναστολής των 
δασμών που είχαν επιβληθεί επί προεδρίας Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. 
«Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Joe Biden και της Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen, για την κατάργηση των δασμών ως 
25% στις ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνει ότι οι επίμονες και στοχευμένες 
προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας 
απέδωσαν καρπούς 
Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί μία πολύ θετική εξέλιξη για τις ελληνικές εξαγωγές 
στις ΗΠΑ. Πλέον εμβληματικά Ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα, το ελληνικό γιαούρτι, 
τα ροδάκινα και τα μεταποιημένα ροδάκινα αλλά και όλα τα Ελληνικά προϊόντα δεν θα 
επιβαρύνονται με πρόσθετους δασμούς, γεγονός που θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη 
εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων στη μεγάλη αμερικανική αγορά. 
Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα στο 
εξωτερικό, να διασφαλίσουμε μεγαλύτερο εισόδημα για τους Έλληνες παραγωγούς.» 
Δ.Τ. “Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για αστοχίες όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές.” 

Την ανάγκη να φανεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντάξια των υψηλών προσδοκιών των 
Ευρωπαίων πολιτών για τη διαχείριση της πανδημίας ανέδειξε η Ευρωβουλευτής της 
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Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα. Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου, με παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Σχετικά με την τοποθέτηση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η 
κα. Ασημακοπούλου επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός συντονισμός για τη διαχείριση της 
πανδημίας COVID-19 αποτελεί το μοναδικό ασφαλές μονοπάτι για τα κράτη – μέλη 
της Ε.Ε. Παράλληλα όμως, κάνει λόγο για αρρυθμίες από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ξεκαθαρίζει πως: «οι Ευρωπαίοι πολίτες ορθώς έχουν βάλει ψηλά τον πήχη 
και απαιτούν από εμάς ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Λάθος χειρισμοί και 
ολιγωρίες δύσκολα συγχωρούνται». 
«Δεν υπάρχουν περιθώρια για αστοχίες όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Πρέπει 
άμεσα να απαντήσουμε αποστομωτικά και αποτελεσματικά στις φωνές κριτικής και 
αμφισβήτησης που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία της ενωμένης Ευρώπης. 
Αυτό θα γίνει μόνο με πράξεις. Είμαι απολύτως σίγουρη πως στο αμέσως προσεχές 
χρονικό διάστημα, μπορούμε να μετατρέψουμε την πρόκληση σε ευκαιρία», 
επισημαίνει χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής. 
Η κα. Ασημακοπούλου σημειώνει ακόμη την ανάγκη να επιδείξει η Ε.Ε. 
αποφασιστικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στην πανδημία: «Μπορούμε 
να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γρηγορότερα αντανακλαστικά, πυγμή στις 
διαπραγματεύσεις. Μπορούμε με συντονισμό και μεθοδικότητα να φανούμε αντάξιοι 
των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορούμε να αποδείξουμε πως μαζί 
ξέρουμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια, να κερδίζουμε δύσκολες μάχες και να 
ανταποκρινόμαστε στον ηγετικό μας ρόλο στο παγκόσμιο περιβάλλον». 
«Στη Ελλάδα λέμε “κάθε αρχή και δύσκολη”. Λέμε όμως επίσης και πως “το 
αποτέλεσμα μετράει”. Και τελικά όλοι εμείς που υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση από το αποτέλεσμα θα κριθούμε», καταλήγει. 

Ακολουθεί το video και το κείμενο της παρέμβασης της Ευρωβουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κας Α.Μ. Ασημακοπούλου 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο συζήτησης την 
πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της νόσου 
COVID-19: 
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ευρωπαϊκός συντονισμός για τη διαχείριση της 
πανδημίας COVID-19 αποτελεί το μοναδικό ασφαλές μονοπάτι για τα ΚΜ της ΕΕ. 
Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. 
Οι Ευρωπαίοι πολίτες ορθώς έχουν βάλει ψηλά τον πήχη. 
Απαιτούν από εμάς ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. 
Λάθος χειρισμοί και ολιγωρίες δύσκολα συγχωρούνται. 
Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πράγματι κάποιες αρρυθμίες. 
Σε έναν βαθμό ίσως και να δικαιολογούνται λόγω του πρωτόγνωρου και πολύπλοκου 
υγειονομικού περιβάλλοντος διεθνώς. 
Δεν υπάρχουν όμως περιθώρια για αστοχίες όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. 
Πρέπει άμεσα να απαντήσουμε αποστομωτικά και αποτελεσματικά στις φωνές 
κριτικής και αμφισβήτησης που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία της ενωμένης 
Ευρώπης. 
Αυτό θα γίνει μόνο με πράξεις. 
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Είμαι απολύτως σίγουρη πως στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μπορούμε να 
μετατρέψουμε την πρόκληση σε ευκαιρία. 
Μπορούμε να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γρηγορότερα 
αντανακλαστικά, πυγμή στις διαπραγματεύσεις. 
Μπορούμε με συντονισμό και μεθοδικότητα να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των 
Ευρωπαίων πολιτών. 
Μπορούμε να αποδείξουμε πως μαζί ξέρουμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια, να κερδίζουμε 
δύσκολες μάχες και να ανταποκρινόμαστε στον ηγετικό μας ρόλο στο παγκόσμιο 
περιβάλλον. 
Στη Ελλάδα λέμε «κάθε αρχή και δύσκολη.» 
Λέμε όμως επίσης και πως «το αποτέλεσμα μετράει.» 
Και τελικά όλοι εμείς που υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από το αποτέλεσμα 
θα κριθούμε». 
Δ.Τ. «Να τεθεί ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής Προεδρίας η 
τεχνητή νοημοσύνη» 

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα 
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου έκανε παρέμβαση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων με αντικείμενο συζήτησης τις προτεραιότητες 
της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η κα Ασημακοπούλου, αφού αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει 
λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε 
χρηματοδοτικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο, επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της 
αποστολής και του έργου της νεοσυσταθείσας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικής 
Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή εποχή (AIDA), της οποίας είναι 
μέλος. 
Η Ευρωβουλευτής τόνισε τα νομικά και ηθικά ζητήματα που εγείρονται αναφορικά με 
τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέδειξε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, το οποίο διεκδικεί ένα «ανθρωποκεντρικό» και ισορροπημένο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. 
Απευθυνόμενη δε στην Πρέσβη της Πορτογαλίας στην Αθήνα, κα Helena PAIVA 
πρότεινε: «Να τεθεί ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής 
Προεδρίας η τεχνητή νοημοσύνη καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον στόχο της 
ψηφιακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης της κας Ασημακοπούλου στην Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τις προτεραιότητες 
της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
«Εξοχότατη κα Πρέσβη,  
Σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση των 
προτεραιοτήτων της πορτογαλικής προεδρίας και θα ήθελα να σταθώ στην «Ψηφιακή 
Ευρώπη». Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρει πολύ συχνά η Πρόεδρος κα 
VDL, η ψηφιακή μετάβαση βρίσκεται τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, στον κεντρικό πυρήνα 
του προγράμματός της με νέους πόρους που θα επιταχύνουν τον μετασχηματισμό. Η 
ψηφιακή μετάβαση, από κοινού με την πράσινη ανάπτυξη, αποτελούν τους δύο 
βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU».  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της 
Τεχνητής Νοημοσύνης διότι συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία μιας Ευρώπης 
ψηφιακά κυρίαρχης και ως εκ τούτου ανταγωνιστικής σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης 
που θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, όπως είναι η υγειονομική 
περίθαλψη και τα ασφαλέστερα συστήματα μεταφορών και θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι η κυκλική οικονομία.  
Σημαντική ώθηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε χρηματοδοτικό επίπεδο, αναμένεται 
να δώσει το νέο πρόγραμμα Digital Europe στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο 
θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Κόμβων Ψηφιακής 
Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs-EDIHs) για την υποστήριξη 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που θα αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνητής Νοημοσύνης και το πρόγραμμα Horizon 
Europe μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει δράση και σε ρυθμιστικό επίπεδο. Τον Φεβρουάριο 
του 2020 δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία μαζί με 
την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δεδομένα θέτουν τη βάση για τη διαμόρφωση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίας νέας ψηφιακής στρατηγικής. Επίσης για τις αρχές του 
2021 προγραμματίζεται από την Επιτροπή η δημοσίευση νομοθετικής πρότασης για 
την τεχνητή νοημοσύνη με έμφαση στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την 
ασφάλεια και τα δεδομένα. 
Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ψηφιακή 
μετάβαση της Ευρώπης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε πρόσφατα την ειδική 
Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή εποχή (AIDA), στην οποία έχω 
την τιμή να είμαι μέλος. Αποστολή μας είναι να αναλύσουμε τον αντίκτυπο της 
τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ετοιμάσουμε 
μια έκθεση- στρατηγικό σχέδιο για τον καθορισμό των στόχων της ΕΕ και τα βήματα 
που απαιτούνται για την επίτευξη τους στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης .Η χρήση 
της Τεχνητής Νοημοσύνης εγείρει διάφορα νομικά και ηθικά ζητήματα. Πριν από 3 
μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 3 εκθέσεις με συστάσεις προς την 
Επιτροπή για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα περιγράφει τις ηθικές αρχές και 
τις νομικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την ανάπτυξη και τη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων λογισμικού, αλγορίθμων και δεδομένων. Στο ΕΛΚ, την 
πολιτική μου οικογένεια στο Ε.Κ. θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης 
θα πρέπει απαραιτήτως να διέπεται από κατάλληλους κανόνες που θα διασφαλίζουν 
σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή και θα υπάρχει μέριμνα ώστε 
να μην υπάρχουν αποκλεισμοί στην αγορά εργασίας όσον αφορά στους εργαζομένους. 
Το ΕΛΚ στην προσπάθειά του να προστατευτούν τα δικαιώματα και οι ατομικές μας 
ελευθερίες διεκδικεί ένα «ανθρωποκεντρικό» και ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο 
για την Τεχνητή νοημοσύνη με κανόνες ευθύνης, που να ενθαρρύνουν την καινοτομία, 
αλλά να διασφαλίζουν διαφάνεια, υψηλά ηθικά πρότυπα και προστασία των 
δικαιωμάτων μας. Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
της Ελλάδας, κ. Πιερρακάκης ως προσκεκλημένος ομιλητής στην επιτροπή Τεχνητής 
Νοημοσύνης του Ε.Κ. αναφέρθηκε στα ψηφιακά άλματα που έχει κάνει η Ελλάδα κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας και παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική της χώρας μας για 
την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία προβλέπεται να διευκολύνει δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.Η ταχύτατη εξέλιξη της Τεχνητής 
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Νοημοσύνης στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει κίνητρο στην Ελλάδα να πράξει το ίδιο. 
Μελέτες έχουν δείξει πως σε 15 χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει το 
ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 200 δισεκατομμύρια ευρώ.Συνεπώς, η χώρα μας έχει τη χρυσή 
ευκαιρία να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της Τεχνητής 
Νοημοσύνης, προπαντός σε θέματα που αφορούν τη Δημοκρατία και τον Πολιτισμό. 
Θα ήταν, λοιπόν, εξαιρετικά επωφελής απόφαση και συνεπής με τους στόχους της Ε.Ε. 
να τεθεί ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής Προεδρίας η 
τεχνητή νοημοσύνη καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον στόχο της ψηφιακής 
μετάβασης της Ε.Ε.. Πρέπει η Ευρώπη να ενισχύσει χρηματοδοτικά προγράμματα που 
άπτονται του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ παράλληλα να θέσει παγκόσμια 
πρότυπα και διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς, που αντικατοπτρίζουν τις δημοκρατικές 
μας αξίες». 
Δ.Τ. «Αναθεώρηση Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περί Επιβολής: ένα ακόμη 
εργαλείο για να επιβάλλει η Ε.Ε. στην Τουρκία τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο» 

Ψηφίζεται σήμερα με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (Ε.Κ) η αναθεώρηση του Κανονισμού της Ε.Ε. περί Επιβολής με 
εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την Ευρωβουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ε.Κ., κα Άννα 
Μισέλ Ασημακοπούλου. 
Ο αναθεωρημένος Κανονισμός περί Επιβολής αποτελεί ένα μέσο υπεράσπισης των 
εμπορικών συμφερόντων και δικαιωμάτων της Ε.Ε., όταν οι εμπορικοί εταίροι της δεν 
τηρούν τους διεθνείς κανόνες και παρακωλύουν τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών 
είτε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου είτε των διμερών συνθηκών 
προστασίας της Ε.Ε. 
Η κα Ασημακοπούλου κατά την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια, αφού χαιρέτισε την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής των πιθανών αντιμέτρων στις υπηρεσίες, παρότρυνε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ταχύτερη και πιο τολμηρή στην άσκηση των 
δικαιωμάτων της για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων, 
ιδίως όταν αντιμετωπίζει εμπορικούς εταίρους που έχουν ένα βεβαρυμένο ιστορικό 
στην μη τήρηση των διεθνών κανόνων. Η Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε 
χαρακτηριστικά στο παράδειγμα της Τουρκίας, η οποία εδώ και χρόνια εφαρμόζοντας 
μονομερώς δασμούς και ισοδύναμα μέτρα παραβιάζει τις διατάξεις του διμερούς 
εμπορικού πλαισίου με την Ε.Ε.. 
Η κα Ασημακοπούλου εξέφρασε τις σοβαρές αμφιβολίες της για τις προθέσεις της 
Τουρκίας διερωτώμενη: «Μπορεί πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπιστευτεί 
έναν εταίρο που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο;» 
Κλείνοντας την ομιλία της σημείωσε με νόημα: «Με τη σημερινή λοιπόν αναθεώρηση 
του Κανονισμού περί Επιβολής, δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ακόμη 
εργαλείο για να επιβάλει στην Τουρκία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο». 
Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης της κας Ασημακοπούλου στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ε.Ε. 
για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων: 
«Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, 
Η έγκριση του αναθεωρημένου Κανονισμού περί Επιβολής αποτελεί πραγματικά ένα 
βήμα προς τα εμπρός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τώρα είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τα εμπορικά συμφέροντα και τα δικαιώματα 
της Ένωσης ακόμη και όταν οι εταίροι μας παρακωλύουν τον μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών είτε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου είτε των διμερών 
συνθηκών. 
Επιπλέον, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των πιθανών αντιμέτρων  στις υπηρεσίες, 
που ήταν ένα πάγιο αίτημα τόσο του ΕΛΚ όσο και της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου 
μας. 
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι ταχύτερη και πιο τολμηρή στην 
άσκηση των δικαιωμάτων της για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών 
κανόνων. 
Ιδίως όταν αντιμετωπίζει εμπορικούς εταίρους που έχουν ένα βεβαρυμένο ιστορικό στην 
μη τήρηση των διεθνών κανόνων, όπως είναι η Τουρκία που εδώ και χρόνια 
εφαρμόζοντας μονομερώς δασμούς και ισοδύναμα μέτρα παραβιάζει τις διατάξεις του 
διμερούς εμπορικού πλαισίου μας. 
Παράλληλα συνεχίζει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, και την παραβίαση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Οπότε ερωτώ: μπορεί πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπιστευτεί έναν εταίρο που 
δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο; 
Παρά την πρόσφατη «επίθεση φιλίας» της Τουρκίας προς την Ευρώπη, διατηρώ σοβαρές 
αμφιβολίες για τις προθέσεις της. 
Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιό μας έχουν καλέσει την Τουρκία να 
συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. 

Με τη σημερινή λοιπόν αναθεώρηση του Κανονισμού περί Επιβολής, δίνουμε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ακόμη εργαλείο για να επιβάλει στην Τουρκία να 
συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο». 
Δ.Τ. “Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της 
Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας” 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και Επίτροπος Εμπορίου, κ. Valdis 
Dombrovskis σε απάντησή του σε ερώτηση που κατατέθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας 
της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
κας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και με την υποστήριξη όλων των Ευρωβουλευτών 
της ελληνικής και της κυπριακής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-
Τουρκίας (Τ.Ε.) ως απάντηση στις συστηματικές παραβιάσεις της παραπάνω 
συμφωνίας από την πλευρά της Τουρκίας. 
Συγκεκριμένα στην απάντησή του ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. εκφράζει σοβαρές 
ανησυχίες για τις αυξανόμενες παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας της Τ.Ε. 
σημειώνοντας εμφατικά ότι η λήψη μονομερών μέτρων από την Τουρκία (πρόσθετοι 
δασμοί, πιστοποιητικά καταγωγής, διάφορα άλλα μη δασμολογικά εμπόδια) 
υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία της Τ.Ε. εις βάρος της οικονομίας και των δυο 
μερών. Αναφέρει επίσης ότι η Ε.Ε. κάλεσε τις τουρκικές αρχές να σημειώσουν σαφή 
πρόοδο όσον αφορά στη συμμόρφωση της χώρας προς τις αρχές και τους κανόνες της 
Τελωνειακής Ένωσης. 
Τέλος, ο Αντιπρόεδρος δηλώνει ότι εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές εντός του 
νομικού πλαισίου που διέπει την Τ.Ε. και τις σχετικές αρχές του δημοσίου διεθνούς 
δικαίου για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης: 
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.(20/10/2020) 
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; 

Απάντηση E-005740/2020E-005701/2020Από τον Επίτροπο 
Dombrovskis(5/01/2021)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις 
αυξανόμενες παραβιάσεις εκ μέρους της Τουρκίας των διατάξεων της απόφασης 1/95 
του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας. Μονομερή μέτρα που επιβάλλονται από την 
Τουρκία με τη μορφή πρόσθετων δασμών σε προϊόντα τρίτων χωρών που βρίσκονται 
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς και τα πιστοποιητικά 
καταγωγής που απαιτούνται από τους φορείς λειτουργίας της ΕΕ και διάφορα άλλα μη 
δασμολογικά εμπόδια, σαφώς και δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας στο 
πλαίσιο της Τελωνειακής ‘Ενωσης, και υπονομεύουν την ίδια τη λειτουργία της, εις 
βάρος της οικονομίας και των δύο πλευρών.Η ΕΕ έχει αναδείξει τις παραβιάσεις εκ 
μέρους της Τουρκίας –των αρχών και κανόνων της Τελωνειακής Ένωσης– τακτικά στα 
σχετικά φόρουμ στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης, καθώς και σε διμερείς επαφές 
σε υψηλότερο επίπεδο. Η ΕΕ κάλεσε τις τουρκικές αρχές να σημειώσουν σαφή πρόοδο 
όσον αφορά στη συμμόρφωση της χώρας προς τις αρχές και τους κανόνες της 
Τελωνειακής Ένωσης. 
Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές εντός του νομικού πλαισίου που 
διέπει την Τελωνειακή ‘Ενωση ΕΕ-Τουρκίας και τις σχετικές αρχές του δημοσίου 
διεθνούς δικαίου για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του κατά πόσον θα ήταν δυνατόν να υιοθετηθεί οποιοδήποτε μέτρο σύμφωνα με το 
άρθρο 58 της απόφασης 1 / 95. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2020 
ξεκίνησαν μια ευρύτερη στρατηγική θεώρηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας». 
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