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Έλενα Κουντουρά, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ  

Απολογισμός Έργου Διετίας  

 (Ιούλιος 2019 - Ιούλιος 2021) 

 

 

 

Μέλος των Επιτροπών 

▪ Επιτροπή Μεταφορών & Τουρισμού TRAN - Συντονίστρια της Πολιτικής Ομάδας THE LEFT 

▪ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - ITRE 

▪ Ειδική  Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή - AIDA 

▪ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων - FEMM 

 
 

Μέλος  των Αντιπροσωπειών 

▪ Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο - DKOR 

▪ Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο - DMED 

▪ Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ - DMAS 

 

 

Η Έλενα Κουντουρά στην επίσημη σελίδα του ΕΚ 
elenakountoura.gr - Προσωπική Ιστοσελίδα 

Twitter @ElenaKountoura 
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

▪ Εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Έκθεση «Αντίκτυπος της 

Ενδοοικογενειακής Βίας στις Γυναίκες & τα Παιδιά και τα Δικαιώματα Γονικής 

Επιμέλειας». 

 Μετά από 5 μήνες διαπραγματεύσεων, η έκθεση που κατάρτισε η Έλενα Κουντουρά  

υπερψηφίστηκε τον Ιούλιο 2021 με συντριπτική πλειοψηφία στις Επιτροπές Νομικών 

Θεμάτων JURI και Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων FEMM. Θα τεθεί 

προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το φθινόπωρο 2021. 

(σελ.30-32) 

 

▪ Εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Έκθεση για την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030».  

Η Έκθεση που κατάρτισε η Έλενα Κουντουρά υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία 

από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN τον Ιούνιο 2021, με εγκωμιαστικά 

σχόλια από όλες τις πολιτικές ομάδες και τον Ευρωπαίο Συντονιστή για την Οδική 

Ασφάλεια, Μ. Μπάλντγουιν. Θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου το φθινόπωρο 2021. (σελ. 19-20) 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ THE LEFT ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 

▪ Εισηγήτρια της THE LEFT στην Έκθεση «Στρατηγική της ΕΕ  για το Βιώσιμο Τουρισμό» 

Η Έκθεση προτάθηκε από την Έλενα Κουντουρά. Μετά την έγκρισή της πρότασής της, 

εκπονήθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, συμπεριλαμβάνοντας 

όλες τις θέσεις που κατέθεσε η Ευρωβουλευτής. Η Έκθεση υπερψηφίστηκε από την 

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2021. (σελ.7-8)  

 

▪ ΄Εισηγήτρια της THE LEFT στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 

 Από τη θέση της εισηγήτριας της Πολιτικής της ομάδας η Έλενα Κουντουρά συνέβαλε στη  

διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία 

της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους 

καταναλωτές, που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάιο 

2021. (σελ.23-24) 

 

▪ Εισηγήτρια της THE LEFT στην προοδευτική έκθεση «Ισότητα των Φύλων στην Εξωτερική 

Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ» 

Διαμόρφωσε καίριες θέσεις της Έκθεσης ζητώντας να θεσπιστεί νέα επίσημη ειδική 

σύνθεση του Συμβουλίου της ΕΕ με τη συμμετοχή των υπουργών Κρατών της ΕΕ και να 

ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Η Έκθεση 

υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Δεκέμβριο  2020. 

(σελ.23-24) 
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▪ Εισηγήτρια της THE LEFT για την «Προσχώρηση της ΕΕ στην Σύμβαση 190 της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας» (σελ. 32-33) 

 

▪ Εισηγήτρια της ΤΗE LEFT στην Έκθεση «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην 

εκπαίδευση και τα επαγγέλματα των τομέων STEM» 

Η Έλενα Κουντουρά κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για να ενισχυθούν οι ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών στους δυναμικούς αυτούς 

τομείς,. Οι προτάσεις της στην Έκθεση συνδέονται και με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 

Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέες να ακολουθήσουν 

σπουδές στους τομείς STEM και να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.(σελ.33) 

 

▪ Εισηγήτρια της THE LEFT στην Έκθεση «Τεχνικός Έλεγχος των Οχημάτων και την Οδική 

Ασφάλεια στην ΕΕ»  

 

▪ Εισηγήτρια της THE LEFT στην Έκθεση «Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για 

το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών ΤΕΝ-Τ» 

 

▪ Εισηγήτρια της ΤΗΕ LEFT στην «Σύσταση για την Δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση 

του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση 

της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών» (Streamlining TENT-T) 

 

▪ Εισηγήτρια της THE LEFT στο «Σχέδιο Σύστασης για τη Δεύτερη Ανάγνωση σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και 

(ΕΕ) αριθ. 283/2014”. Εξασφάλισε το σκέλος του «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF για τις 

μεταφορές να κατευθυνθεί στις βιώσιμες μεταφορές.  

 

▪ Εισηγήτρια της THE LEFT στη «Σύσταση για τη Δεύτερη Ανάγνωση  σχετικά με τη θέση του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις 

εμπορευματικές μεταφορές» (e-freight) 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

▪ Συντάκτρια Γνωμοδότησης της Επιτροπής TRAN για το Ενεργειακό Σύστημα στις 

Μεταφορές. Συνέταξε  γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΤRAN 

προς την  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με μια ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων.   

 

▪ Συντάκτρια εκ μέρους της THE LEFT γνωμοδότησης  της Επιτροπής ΙΤRE για τη 

διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Συνδιαμόρφωσε ς τη γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  προς την Επιτροπή Εσωτερικής 

Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού 

μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. 
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▪ Συντάκτρια εκ μέρους της THE LEFT γνωμοδότησης της Επιτροπής TRAN για το Invest EU  

Κατέθεσε τροπολογίες στην  γνωμοδότηση της  Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, για τη χρηματοδότηση από το Invest EU κλάδων όπως ο τουρισμός, με έμφαση 

στις ΜμΕ και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές και περιφέρειες της ΕΕ.   

 

▪ Συντάκτρια εκ μέρους της THE LEFT γνωμοδότησης της Επιτροπής ΙΤRE για τα Υπεράκτια 

Αιολικά Πάρκα. Συνδιαμόρφωσε εκ μέρους της πολιτικής της ομάδας  τη γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με 

τον αντίκτυπο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας. 

 

▪ Συντάκτρια εκ μέρους της THE LEFT γνωμοδότησης  της Επιτροπής TRAN σχετικά με την 

πρόταση κανονισμού του EK και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 

για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 

347/2013  

 

▪ Συντάκτρια εκ μέρους της THE LEFT γνωμοδότησης της Επιτροπής FEMM σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»  

 

▪ Συντάκτρια εκ μέρους της THE LEFT γνωμοδότησης της Επιτροπής TRAN σχετικά με το 

σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020  
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1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤRΑΝ 

 
 

A. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

Α.1.  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Ο τουρισμός είναι το 10% της ευρωπαϊκής οικονομίας και το 12% της ευρωπαϊκής 
απασχόλησης (>26 εκατ. θέσεις εργασίας) με  δραστηριοποιούμενες 2,3 εκατ. αμιγώς 
τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως ΜμΕ. Σε χώρες όπως η Ελλάδα η συμβολή του άμεση και 
έμμεση ξεπερνά το 20% του ΑεγχΠ και έχει καταλυτικό ρόλο στη συνολική οικονομική 
ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο.  
Η πανδημία παρέλυσε τον τουρισμό στην ΕΕ, με ασύλληπτες οικονομικές συνέπειες που 
αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία για το  2020: 
• Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 70% σε σχέση με το 2019 
• Ο τουρισμός κατέγραψε το μεγαλύτερο επενδυτικό έλλειμα απ’ όλα τα 14 οικοσυστήματα 
της ΕΕ (€ 161 δις.)  
• Επιστροφή στα επίπεδα του 2019 δεν αναμένεται πριν από το 2023 (UNWTO). 
 
Το 2021 αποτελεί μία εξίσου δύσκολη και ρευστή χρονιά, λόγω της εξάπλωσης των 
μεταλλάξεων και του ανοίγματος των συνόρων για μετακινήσεις και ταξίδια. Οι ταξιδιωτικές 
τάσεις διαμορφώνονται κυρίως στην κατεύθυνση: εσωτερικός τουρισμός- ταξίδια κοντά στο 
σπίτι, υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες, προτεραιότητα στα  μέτρα υγείας & ασφάλειας,  
βιωσιμότητα/αυθεντικότητα/υπευθυνότητα, και με κύριο χαρακτηριστικό τις κρατήσεις 
τελευταίας στιγμής. 
 
Ο τουρισμός δεν αποτελεί μέχρι σήμερα ξεχωριστή τομεακή πολιτική στην ΕΕ, και δεν έχει 

ξεχωριστή γραμμή προϋπολογισμού. Η  βασική αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού 

αφορά   στην υποστήριξη και το συντονισμό συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις δράσεις και 

πολιτικές των κρατών-μελών, για τη διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης της Ευρώπης ως του 

κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού, και την μεγιστοποίηση της συμβολής του τομέα στην 

περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 

Εξαιτίας ωστόσο των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, έχουν ενταθεί οι 

πιέσεις στους  ευρωπαϊκούς θεσμούς για να μπει ο τουρισμός ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα 

ανάκαμψης, να αναγνωριστεί ο καταλυτικός του ρόλος στην επίτευξη των στόχων της 

βιωσιμότητας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και να αναπτυχθούν νέοι οργανισμοί 

και μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό.    

 
 

Α.2.  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ  

Οι κεντρικοί στόχοι για το 2021 είναι: 

- Η ασφαλής επανεκκίνηση των ταξιδίων & του τουρισμού 

- Η εξασφάλιση της ανάκαμψης & η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα 

- Η  βιώσιμη ανάπτυξή του, με προτεραιότητα τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.  
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Το άνοιγμα των συνόρων για την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών και την επανεκκίνηση των 

ταξιδίων, επιτάσσει στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και 

των κρατών-μελών. Ταυτόχρονα, παραμένει εξαιρετικά επείγουσα η ανάγκη εξασφάλισης 

επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ειδικά των 

μικρομεσαίων που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα επιβίωσης, και των εργαζομένων για τη 

διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας. 

 Η ανάκαμψη  του τουριστικού οικοσυστήματος της ΕΕ από την πανδημία επιδιώκεται να 

συνδεθεί και με το στόχο για μία «ευρωπαϊκή στρατηγική  για το βιώσιμο τουρισμό», που το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Κομισιόν, με στόχο την υποστήριξη του βιώσιμου 

πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου στα κράτη-μέλη. Κυρίαρχο αίτημα είναι 

η δημιουργία  ενός νέου  Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Τουρισμό που θα υποστηρίζει τα 

τουριστικά οικοσυστήματα, θα προωθεί την εικόνα της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό "brand", 

θα παρέχει ενημερωμένα στοιχεία για τον τουριστικό τομέα, θα στηρίξει επαρκώς τις μικρές 

επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, και θα ενισχύσει την 

ετοιμότητα του τουριστικού κλάδου για την αντιμετώπιση τουριστικών κρίσεων.   

 

Α.3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2027  

 

• Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)  

Ο τουρισμός  εντάσσεται στα εθνικά σχέδια των κρατών-μελών που υποβλήθηκαν προς 

έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να εξασφαλιστεί ευελιξία και άμεση 

εκταμίευση πόρων για προγράμματα που θα τρέξουν άμεσα μέσα από εθνικές 

διαδικασίες. Βασικοί άξονες των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση δράσεων στον 

τουρισμό αφορούν ενδεικτικά σε: 

- βελτίωση ενεργειακής επάρκειας/πόρων για την  τουριστική υποδομή, 

- υποστήριξη της νέας τάσης για καθαρές μεταφορές επιβατών,  

- μείωση της εποχικότητας μέσω νέων καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών τουριστικής 

προσφοράς,  

- ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων/ανταλλαγή δεδομένων 

(data-sharing), 

- ενίσχυση  των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουρισμό,  

- υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διοικητικών αρχών. 

 

• Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2021  

- Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης, Συνοχής, Θάλασσας & Αλιείας: έργα και 

επενδύσεις τουριστικής ανάπτυξης 

- Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου: δράσεις οικοτουρισμού, διαφοροποίησης της 

αγροτικής τουριστικής προσφοράς, υποστήριξης τουριστικών MμΕ υπαίθρου, 

κατασκευής/εκσυγχρονισμού των κέντρων τουριστικής πληροφόρησης.  

- InvestEU :  χρηματοδότηση στις ΜμΕ για υποδομές/ επενδύσεις  βιώσιμου τουρισμού 

- Horizon Europe:  καινοτομία, ψηφιοποίηση, πολιτιστικό τουρισμό  

- Creative Europe: ανάπτυξη δημιουργικής οικονομίας και πολιτιστικού τουρισμού, 

- Ιnterreg: διασυνοριακές συνεργασίες και δίκτυα στην ανάπτυξη θεματικών μορφών  

τουρισμού. 
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Α.4.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ AΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 

H Έλενα Κουντουρά βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των διεργασιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την στήριξη του τουρισμού ως συντονίστρια της πολιτικής της ομάδας THE 

LEFT στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN συμμετέχοντας ενεργά:  

• στη διαμόρφωση  δύο κρίσιμων ψηφισμάτων του ΕΚ, του ψηφίσματος για την προστασία 

από τις πτωχεύσεις στον κλάδο του τουρισμού (Οκτώβριος 2019) και του πρώτου 

ψηφίσματος για τη στήριξη του τουρισμού από την πανδημία (Ιούνιος 2020). 

• στην κατάρτιση της Έκθεσης για την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Βιώσιμο Τουρισμό» 

(Μάρτιος 2021) που εισηγήθηκε με πρωτοβουλία της, εκπονήθηκε από την TRAN και 

υπερψηφίστηκε  από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

• τη θέσπιση ενιαίων πρωτοκόλλων και μέτρων με στόχο τη  διευκόλυνση των μετακινήσεων 

στην ΕΕ, που είχε υιοθετηθεί ήδη από τον Ιούνιο του 2020 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τον τουρισμό αλλά και στην Έκθεση της Στρατηγικής της ΕΕ για το 

Βιώσιμο Τουρισμό, όπου γινόταν έκκληση για ένα  κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού 

καθώς και ένα κοινό και χωρίς διακρίσεις πρωτόκολλο της ΕΕ για την Ασφάλεια στην Υγεία  

που προέβλεπε τεστ πριν την αναχώρηση, που συνυπέγραψε ως μέλος της Ομάδας 

Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   

• με σειρά παρεμβάσεων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας με επείγουσα προτεραιότητα την προστασία ιδιαίτερα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων, την επαρκή  στήριξη του τουρισμού 

στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών δομών 

και μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 

και ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ως του πρώτου παγκόσμιου προορισμού.     

  

Συγκεκριμένα:  

 

➢ Έκθεση «Στρατηγική της ΕΕ για το Βιώσιμο Τουρισμό»  

Η  πρώτη έκθεση της Επιτροπής TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την «Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για το Βιώσιμο Τουρισμό» εκπονήθηκε μετά από πρόταση της Έλενας Κουντουρά, 

και υπερψηφίστηκε  με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο 2021. 

Κυριότερες θέσεις της Έλενας Κουντουρά που υιοθετήθηκαν στην Έκθεση είναι:  

• Η ανάγκη εκπόνησης εθνικών και περιφερειακών σχεδίων βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης από τα κράτη-μέλη αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και πόρους του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

• Η στήριξη των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την πανδημία. Καλούνται η  Επιτροπή 

και τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την οξεία  κατάσταση των εργαζομένων στον 

τουριστικό τομέα και να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο- βάσει και του σχεδίου 

δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων- οριζόντια στην αλυσίδα αξίας 

της τουριστικής βιομηχανίας. 

• Δημιουργία Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό και ένταξή του στον 

προτεινόμενο προς σύσταση Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Τουρισμό.   

• Δημιουργία  νέου ευρωπαϊκού μοντέλου  κοινωνικού τουρισμού χωρίς αποκλεισμούς, 

στα πρότυπα του ευρωπαϊκού προγράμματος CALYPSO από την Κομισιόν. Στόχος είναι οι 
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ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να χρησιμοποιούν τα εθνικά προγράμματα κοινωνικού 

τουρισμού σε άλλες χώρες-μέλη της  ΕΕ, που επίσης εφαρμόζουν αντίστοιχα 

προγράμματα. 

• Έκκληση στα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν οριζόντια τα αρνητικά τεστ πριν την αναχώρηση 

για κάθε ταξίδι στην ΕΕ. Σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού το Ευρωκοινοβούλιο 

πήρε ξεκάθαρη θέση ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  για ταξιδιωτικούς σκοπούς, 

χωρίς άλλους περιορισμούς, εφόσον όμως έχει διατεθεί το εμβόλιο στον ευρύ πληθυσμό 

και έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι οι εμβολιασμένοι δεν μεταδίδουν τον ιό.  

 

➢ Ψήφισμα για τον «Τουρισμό & Μεταφορές το 2020 και μετά»  

Το πρώτο από το ξέσπασμα της πανδημίας ψήφισμα για τη στήριξη του τουρισμού 

υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2020, ενσωματώνοντας σειρά 

προτάσεων της Έλενας Κουντουρά με κυριότερες: 

• Δημιουργία  ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό (πρότασή της 

που είχε υιοθετηθεί και στο ψήφισμα για την  κατάρρευση της Τhomas Cook τον Οκτώβριο 

του 2019), ώστε η ΕΕ να αντιμετωπίζει από κοινού και πιο αποτελεσματικά τις μελλοντικές 

κρίσεις στον τουρισμό, πχ. κλιματική κρίση, φυσικές καταστροφές, ζητήματα ασφαλείας 

κτλ.  

• Διενέργεια αξιόπιστων και γρήγορου αποτελέσματος COVID-19 τεστ, χωρίς την οικονομική 

επιβάρυνση των πολιτών, με στόχο την ασφαλή επανεκκίνηση των ταξιδίων. 

• Άμεση ρευστότητα σε επιχειρήσεις και εργαζομένους για  να αποτραπούν οι πτωχεύσεις, 

να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας ( παράγραφος 28 του ψηφίσματος) και να ενισχυθεί η 

δυνατότητα πρόσβασής τους  σε επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία. 

• Οριζόντια εφαρμογή στα κράτη-μέλη του εθελοντικού βάουτσερ σχετικά με τις ακυρώσεις 

ταξιδίων, με στόχο την ταυτόχρονη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και τη 

βιωσιμότητα του κλάδου.  

 

➢ Ψήφισμα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πτώχευση της THOMAS COOK 

Η πτώχευση του τουριστικού κολοσσού THOMAS COOK δημιούργησε ντόμινο επιπτώσεων 

στην τουριστική αγορά της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του κατέθεσε 

προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της κατάρρευσης στον ευρωπαϊκό 

τουρισμό και την πρόληψη αντίστοιχων καταστάσεων στο μέλλον. Η Έλενα Κουντουρά, εκ των 

τριών βασικών διαμορφωτών του ψηφίσματος κατέθεσε που υιοθετήθηκαν με ευρεία 

πλειοψηφία. Συγκεκριμένα: 

• Η ανάδειξη του τουρισμού σε προτεραιότητα της ΕΕ και κατάρτιση στρατηγικής για το 

βιώσιμο τουρισμό 

• Η δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, πρόταση που 

για πρώτη φορά αναφέρθηκε σε επίσημο κείμενο της ΕΕ 

• Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ότι θα λάβουν τους δεδουλευμένους 

μισθούς και τα δικαιώματά τους θα τηρηθούν στο ακέραιο 

• Αξιοποίηση από τα κράτη-μέλη των εργαλείων και πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για στήριξη των 

απολυμένων εργαζομένων και των πληγεισών επιχειρήσεων.   
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• Εξασφάλιση από την Κομισιόν ευκολότερης πρόσβασης των επιχειρήσεων σε 

χρηματοδοτικά εργαλεία για  αντιστάθμιση της ζημιάς στον κλάδο, και για την ψηφιακή 

τους μετάβαση. 

• Λήψη μέτρων από την Κομισιόν για την ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών, 

εργαζομένων και επιχειρήσεων, και την αναπροσαρμογή της νομοθεσίας, όπου 

απαιτείται, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και προετοιμασία των κλάδων του 

τουρισμού και των μεταφορών για το μέλλον. 

 

 

➢ Τροπολογίες για τη σύνδεση βιώσιμου τουρισμού- πολιτιστικής κληρονομίας και την 

επαρκή αναγνώριση του επαγγέλματος του ξεναγού 

Με τροπολογίες που συνυπέβαλε, ενσωματώθηκαν σε έκθεση της TRAN: 

• Η ανάγκη στρατηγικής για το βιώσιμο τουρισμό, με γενναία μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

λόγω του ισχυρού πλήγματος του τομέα από την πανδημία. 

• Η σύνδεση μεταξύ του  βιώσιμου τουρισμού και της αποκατάστασης, διαφύλαξης και 

προώθησης της πολιτιστικής κληρονομίας υλικής και άυλης, φυσικής, ανθρωπογενούς ή 

και συνδυαστικά, καθώς και η δυναμική που μπορεί να ξεκλειδώσει για τις αγροτικές 

περιοχές και τις τοπικές οικονομίες των κρατών-μελών. 

• Δυνατότητα χρηματοδότησης πανευρωπαϊκών ή ευρωπαϊκών πολιτιστικών γεγονότων και 

φεστιβάλ που πραγματοποιούνται περιοδικά.  

• Η αναγνώριση του ρόλου του βιώσιμου τουρισμού στην ανάδειξη των ευρωπαϊκών 

στοιχείων του πολιτισμού, όπως οι πολιτιστικές και οι παραδοσιακές Διαδρομές, που 

μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία/διαχείριση της κληρονομιάς και να 

λειτουργήσουν ως βάση για τη σταθερή διεθνική συνεργασία. 

• Η αναγνώριση και επαρκή προστασία του επαγγέλματός του ξεναγού στην αγορά 

εργασίας των κρατών-μελών,  δεδομένου ότι έχει καθοριστικό ρόλο  στην προώθηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

➢ Τροπολογία Κουντουρά για την χρηματοδότηση από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης έργων 

βιώσιμου τουρισμού με οφέλη για την Ελλάδα 

 

Σημαντική επιτυχία, και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  αποτέλεσε η υιοθέτηση 

τροπολογίας της Έλενας Κουντουρά σε γνωμοδότηση της Επιτροπής TRAN, να μπορούν να  

καταστούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης επενδύσεις 

μετατροπής και τουριστικής αξιοποίησης εγκαταστάσεων που είχαν άλλη χρήση πχ. 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια λιγνίτη και ορυχεία. Aφορά περιοχές όπως, 

ενδεικτικά, η Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο και η Δυτική Μακεδονία, μέσα από 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις για την ανάδειξη της ιστορικής τους κληρονομιάς. Η 

παρέμβαση αυτή αποβλέπει στο να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υποστήριξη με ευρωπαϊκούς 

πόρους των περιοχών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα για τη στροφή της 

οικονομίας τους και προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,  και να στηριχθούν οι τοπικές 

κοινωνίες κατά τη δύσκολη διαδικασία  της μετάβασης. 

 

Α.5.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
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• Υιοθέτηση από την Κομισιόν του αιτήματος για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων  για την 

ασφάλεια στις μετακινήσεις και τα ταξίδια, και ενός Ευρωπαϊκού Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού COVID-19. Η Έλενα Κουντουρά ως συντονίστρια της πολιτικής της ομάδας 

στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN αλλά και ως μέλος της Ειδικής Oμάδας 

για τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Tourism Task Force (TTF) άσκησε πιέσεις 

προς την Κομισιόν ήδη από το 2020 για τη θέσπιση ενιαίων πρωτοκόλλων και μέτρων με 

στόχο τις ασφαλείς μετακινήσεις στην ΕΕ,   , που είχε υιοθετηθεί ήδη από τον Ιούνιο του 

2020 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τουρισμό αλλά και στην Έκθεση 

της Στρατηγικής της ΕΕ για το Βιώσιμο Τουρισμό που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του 

ΕΚ το Μάρτιο 2021. Μετά την ψήφιση της σχετικής πρότασης από την Κομισιόν τον Ιούνιο 

του 2020, η Tourism Task Force σε ανακοίνωσή της χαιρέτισε την υιοθέτηση του 

πιστοποιητικού, που  αποτελεί μεγάλη επιτυχία της TTF και ευόδωση των πολύμηνων 

προσπαθειών της, με συνεχείς διεκδικήσεις και συστηματικές πιέσεις. Η πρόταση της TTF 

είχε υιοθετηθεί ήδη από τον Ιούνιο του 2020 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για τον τουρισμό, είχε  συμπεριληφθεί σε ανακοίνωση της στις αρχές Οκτωβρίου 2020, με 

την ευκαιρία της Συνδιάσκεψης για τον Τουρισμό που διοργάνωσε η Κομισιόν και είχε 

συμπεριληφθεί από τον Οκτώβριο του 2020 στην έκθεση για την «Στρατηγική της ΕΕ για 

το Βιώσιμο Τουρισμό», όπου  γινόταν έκκληση για ένα  κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού 

καθώς και ένα κοινό και χωρίς διακρίσεις πρωτόκολλο της ΕΕ για την Ασφάλεια στην Υγεία  

που προέβλεπε τεστ πριν την αναχώρηση”. (Ιούνιος 2021) 

• Παρέμβαση προς τη Σλοβενική Προεδρία για την  εξασφάλιση επαρκούς πρόσβασης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και την άρση των 

αποκλεισμών πρόσβασής τους σε φθηνό τραπεζικό δανεισμό μέσω του Ταμείου 

Ανάκαμψης.  Η παρέμβαση της ή έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος 

της Προεδρίας της Σλοβενίας στο Ευρωκοινοβούλιο για τον τομέα του τουρισμού (Ιούλιος 

2021) 

• Παρέμβαση προς την Πορτογαλική Προεδρία για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Τουρισμού. Η Έλενα Κουντουρά,  ζήτησε από την Πορτογαλική Προεδρία,  να στηρίξει την 

πρόταση δημιουργίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τουρισμού, με στόχο τη συνεργασία, το 

συντονισμό και την  υποστήριξη των κρατών-μελών της ΕΕ για τη διαχείριση των κρίσεων 

στον τουρισμό. Για το κρίσιμο αυτό ζήτημα - που αφορά ιδιαίτερα χώρες όπως η Ελλάδα 

και η Πορτογαλία-   τοποθετήθηκε στη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής TRAN, για  την 

παρουσίαση του προγράμματος της Πορτογαλίας, ως Προεδρεύουσας του Συμβουλίου 

της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2021. (Ιανουάριος 2021) 

• Ειδική συνεδρίαση της ομάδας Task Force Tουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

ευρωπαϊκών & διεθνών φορέων (UNWTO, ETC, WTTC, NECSTouR). Πρόταξε την ανάγκη 

στενότερης συνεργασίας των θεσμών και των κυβερνήσεων για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων και εργαζομένων δεδομένου ότι η κανονικότητα δεν θα επανέλθει τo 2021 

στα ταξίδια και τον τουρισμό και η οικονομική κρίση είναι τεράστια. (Σεπτέμβριος 2020). 

• Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ΕΚ για την επείγουσα & επαρκή στήριξη του τομέα του 

τουρισμού. Κατέθεσε  αίτημα άμεσης  και πολύπλευρης στήριξης   του τουριστικού και 

ταξιδιωτικού κλάδου στην EE, που είναι προτεραιότητα για την  Ελλάδα, κατά τη  συζήτηση 

του Ψηφίσματος  για τον «Τουρισμό και τις Μεταφορές από το 2020 και μετά» (Ιούνιος 

2020). 

• Ερώτηση στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Τ. Μπρετόν για τη στήριξη του τουρισμού 

λόγω της πανδημίας, ο οποίος είχε απαντήσει ότι στόχος είναι να κατευθυνθεί 
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περισσότερο από το 20% του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον Τουρισμό 

(Απρίλιος 2020).  

• Επιστολές με πρωτοβουλία Κουντουρά εκ μέρους της Task Force για τον Τουρισμό (TTF) 

στην  Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ  και στον τότε προεδρεύοντα της Συνόδου Υπουργών Τουρισμού 

της ΕΕ. Ηγήθηκε μίας συντονισμένης κίνησης της Ομάδας Task Fοrce για τον Τουρισμό της 

Επιτροπής TRAN με στόχο να ξεκινήσουν οι διεργασίες για τη θεσμοθέτηση ενός 

ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό με τη συνεργασία και 

υποστήριξη των διεθνών φορέων, όπως και για την κατάρτιση πλαισίου υγειονομικής 

πιστοποίησης στον κλάδο, εν όψει της Συνόδου των Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ του 

Απριλίου 2020. (Απρίλιος 2020) 

• Ερώτηση στην Κομισιόν για το πλήγμα στο επάγγελμα των ξεναγών και τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό από τις παράνομες δραστηριότητες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών 

(Μάρτιος 2020)  

• Ερώτηση στην Κομισιόν για την αντιμετώπιση των συνεπειών στον τουρισμό στην ΕΕ από 

την κατάρρευση της Thomas Cook (Σεπτέμβριος 2019)  

 

 

Α.6.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

➢ Διοργάνωση παγκοσμίων webinars για τον τουρισμό 

Διοργάνωσε δύο παγκόσμια webinars για τον τουρισμό το διήμερο 16-17 Νοεμβρίου 2020, 

φέρνοντας κοντά εκπροσώπους φορέων της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής τουριστικής 

αγοράς, και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

✓ Webinar για την ασφαλή επανεκκίνηση των ταξιδίων και του τουρισμού σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Συμμετείχαν: Gloria Guevarra, Πρόεδρος & CEO του Παγκόσμιου Συμβουλίου 

Ταξιδίων και Τουρισμού WTTC, ο Δρ. Taleb Rifai, τέως ΓΓ του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών UNWTO, η Πρέσβειρα Dho Young–Shim, Πρόεδρος του 

φορέα των Ηνωμένων Εθνών UN SDG’s Advocate Alumni, ο Δρ. Mario Hardy, CEO της 

Ταξιδιωτικής Ένωσης Ασίας-Ειρηνικού PATA, o Edmund Bartlett, Υπουργός Τουρισμού 

της Τζαμάικα, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Κέντρου Ανθεκτικότητας & Διαχείρισης 

Κρίσεων στον Τουρισμό, GTRCMC. 

✓ Webinar για την  ομαλή επανεκκίνηση των ταξιδίων και του τουρισμού στην Ευρώπη, τη 

στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προστασία των θέσεων εργασίας: 

Συμμετείχαν, ο Δρ. István Ujhelyi, Αντιπρόεδρος της TRAN και μέλος της Διοικούσας 

Ομάδας της Τask Force για τον Τουρισμό, ο José Ramón Bauzá Díaz, μέλος της Διοικούσας 

Ομάδας της Τask Force, η Lola Uña Cardenas, Αντιπρόεδρος του WTTC, ο Αλέξανδρος 

Βασιλικός, Πρόεδρος του ΞΕΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕxCom) της  HOTREC 

και ο Γ. Τζιάλλας, εμπειρογνώμονας του UNWTO και πρώην Γ.Γ. Τουριστικής Ανάπτυξης. 

 

 

➢ Συμμετοχή σε διεθνείς και ευρωπαϊκές  εκδηλώσεις για τον τουρισμό  

 

✓ Παγκόσμια Συνάντηση για τον Τουρισμό του Asian Leadership Conference 2021 – 

ΑMFORHT στη Σεούλ. Συμμετείχε ως ομιλήτρια και  το έργο και τις θέσεις του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη του τουρισμού από την αρχή της 

πανδημίας, καθώς και τις προτεραιότητες με στόχο την ασφαλή επανεκκίνηση των 

ταξιδίων και την ταχύτερη ανάκαμψη του τουριστικού τομέα (Ιούλιος 2021) 

✓ Διεθνής Συνάντηση ITIC-WTM για τις «Βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα των ταξιδίων 

και του τουρισμού»: Παρουσίασε τις προτεραιότητες για την ασφαλή επανέναρξη των 

ταξιδίων & τις προοπτικές συνεργασιών για βιώσιμες τουριστικές επενδύσεις, 

παρουσία υπουργών ευρωπαϊκών και αφρικανικών χωρών (Απρίλιος 2021).  

✓ Διαδικτυακό Συνέδριο της Ένωσης Ξενοδόχων και Εστίασης της Μάλτας MHRA: 

Ενημέρωσε για το έργο στο Ευρωκοινοβούλιο με στόχο την ασφαλή επανεκκίνηση του 

τουρισμού και προτάσεις για τη διαχείριση κρίσεων (Φεβρουάριος 2021). 

✓ Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού και Επενδύσεων ITIC, στο πλαίσιο της Διεθνούς 

Τουριστικής Έκθεσης World Travel Market (WTM) : Παρουσίασε τις  προτεραιότητες 

για την ασφαλή επανεκκίνηση των ταξιδίων και τη στήριξη του τουρισμού στην ΕΕ 

(Νοέμβριος 2020) 

✓ Διεθνή διοργάνωση του ITIC-WTM για: “Το μέλλον του Τουρισμού και των Ταξιδίων: 

Οικονομικές Στρατηγικές για την Ανάπτυξη”: Αναφέρθηκε στο έργο στην ΕΕ για την 

πανδημική κρίση και τις άμεσες προτεραιότητες στον τουρισμό (Ιούνιος 2020). 

✓ Εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ευρωπαϊκών θεσμών με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Τουρισμού UNWTO για την  συντονισμένη προώθηση του βιώσιμου 

τουρισμού: Ζήτησε τη στήριξη του UNWTO για την θεσμική αναβάθμιση του ρόλου 

του τουρισμού στην Ευρώπη (Φεβρουάριος 2020). 

✓ Σύσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 

(UNWTO) για τη  διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό το 2020: 

Αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης μίας στρατηγικής για βιώσιμο τουρισμό με 

πολλαπλάσια οφέλη που θα διαχυθούν σε όλη την Ευρώπη. 

✓ Διεθνές Συνέδριο για τον τουρισμό και τις επενδύσεις  (ITIC) στο πλαίσιο της Διεθνούς 

Τουριστικής Έκθεσης WTM του Λονδίνου: Παρουσίασε τις ευρωπαϊκές 

προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό και την 

ανθεκτικότητα των προορισμών (Νοέμβριος 2019).   

 

 

➢ Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για τον τουρισμό 

 

✓ «Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό: H πρόκληση του ανοίγματος του τουρισμού και 

της οικονομίας» (Απρίλιος 2021)  

✓ «Εμβόλια, Υγεία, Κοινωνία, Μετακινήσεις» (Φεβρουάριος 2021) 

✓ «Πολιτισμός, Τουρισμός, Αγροδιατροφή» (Ιανουάριος 2021) 
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B. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

 

Β.1.  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 9% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της 

οικονομίας της ΕΕ και περισσότερες από 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων, των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων. 

Θεμελιώδης κατεύθυνση αποτελεί ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός και η 

ανθεκτικότητά των μεταφορών σε μελλοντικές κρίσεις μέσα από την ανάπτυξη ενός 

σύγχρονου δικτύου υποδομών που καθιστά τις μετακινήσεις  ταχύτερες και ασφαλέστερες και 

πιο οικονομικά προσιτές. 

 Ο σχεδιασμός αποτυπώνεται στη  Στρατηγική της Κομισιόν για τη Βιώσιμη και Έξυπνη 

Κινητικότητα , που παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2020, εν μέσω της πανδημίας, με τις 

μεταφορές να έχουν υποστεί οξύ πλήγμα από την παράλυση των ταξιδίων και μετακινήσεων, 

και με επείγουσα την ανάγκη διατήρησης των εμπορευματικών μεταφορών, για την 

προμήθεια βασικών αγαθών και ειδικά των εμβολίων σε όλη την ΕΕ. 

 Η πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων και διασυνδεδεμένων μέσων και 

δικτύων μεταφοράς,  αποσκοπεί στην εκπλήρωση  των  ενεργειακών και κλιματικών στόχων 

της ΕΕ, την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση (ιδιαίτερα των οδικών και αεροπορικών 

μεταφορών), τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και μείωση της ρύπανσης των οχημάτων, 

την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ανταγωνισμού από ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές εκτός 

ΕΕ, και κυρίως τη βιωσιμότητα: οι μεταφορές εξακολουθούν να εξαρτώνται από το πετρέλαιο 

για το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών τους, με υψηλό περιβαλλοντικό και 

οικονομικό κόστος. 

 

Β.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ  

 

Σε υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, επιδιώκεται η μείωση των 

εκπομπών των μεταφορών κατά 90% ως το 2050, μέσω ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, 

ασφαλούς, προσβάσιμου και οικονομικά προσιτού συστήματος διασυνδεδεμένων 

μεταφορών.  

Ενδιάμεσα ορίζονται ορόσημα: 

- Έως το 2030: 30 εκατ. οχήματα μηδενικών εκπομπών σε κυκλοφορία στις ευρωπαϊκές 

οδούς, 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις, διπλασιασμός της κυκλοφορίας σιδηροδρόμων 

υψηλής ταχύτητας, αυτοματοποιημένη κινητικότητα σε μεγάλη κλίμακα, ουδέτερο 

ισοζύγιο CO2 για μαζικές μετακινήσεις αποστάσεων < 500km. 

- Έως το 2035: έτοιμα για διάθεση πλοία και μεγάλα αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών.  

- Έως το 2050: μηδενικών εκπομπών σχεδόν το σύνολο ΙΧ, ημιφορτηγών, λεωφορείων και 

νέων βαρέων οχημάτων.  

 

Οι  ευρωπαϊκές διεργασίες έχουν ενταθεί, ώστε να προχωρήσει ταχύτερα και το  πολυτροπικό 

διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΤΕΝ-T) - εξοπλισμένο για βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές 

με συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας - και το εκτεταμένο δίκτυό του να τεθεί συντομότερα σε 

λειτουργία, για τη συνολική ανάπτυξη των διασυνδεδεμένων μέσων μεταφοράς σε όλη την ΕΕ.  
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Β.3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2027  

 

Οι  δέκα εμβληματικοί τομείς που θα υποστηριχθούν από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και 

προγράμματα την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνουν: 

- Οχήματα μηδενικών ρύπων, ανανεώσιμα καύσιμα, καύσιμα χαμηλών εκπομπών & 

συναφείς υποδομές 

- Δημιουργία αερολιμένων/λιμένων μηδενικών εκπομπών 

- Πιο βιώσιμη και υγιής υπεραστική και αστική κινητικότητα 

- Οικολογικός προσανατολισμός των εμπορευματικών μεταφορών 

- Tιμολόγηση του άνθρακα και παροχή καλύτερων κινήτρων στους χρήστες 

- Υλοποίηση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης πολυτροπικής κινητικότητας 

- Καινοτομία, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη για εξυπνότερη κινητικότητα  

- Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς 

- Δίκαιη και ισότιμη κινητικότητα για όλους 

- Ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών 

 

• Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF): Επενδύσεις εκσυγχρονισμού/νέων έργων 

υποδομών,  εθνικά σχέδια  βιώσιμης αστικής κινητικότητας, απόσυρση ρυπογόνων 

οχημάτων, απλοποίηση των αδειοδοτήσεων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.  

 

• Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)  2021-2027  

- Ταμεία  Περιφερειακής Ανάπτυξης & Περιφερειακής Συνοχής:  Εντάσσονται 

εμβληματικά έργα υποδομών μεταφορών. 

- Connecting Europe Facility CEF: χρηματοδοτήσεις για τη  διευκόλυνση της 

ολοκλήρωσης των 9 διαδρόμων του κεντρικών διαδρόμων του ΤΕΝ-Τ, υποστήριξη 

διασυνοριακών έργων και έργων σε σημεία συμφόρησης και σημεία διασύνδεσης.  

- InvestEU: ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών μεταφορών, με βασικό εταίρο την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 

 
Β.4.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ AΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 

Η Έλενα Κουντουρά ήταν   εισηγήτρια της THE LEFT στην Επιτροπή  TRAN σε σειρά εκθέσεων 

και γνωμοδοτήσεων για τον τομέα των μεταφορών,  με κυριότερη την αναθεώρηση των 

κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών έως το 

2030 (TEN-T). Το έργο της από την αρχή της θητείας της περιλαμβάνει: 

 

➢ Έκθεση Αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο 

μεταφορών ΤΕΝ-Τ  

Ως συντονίστρια της Ευρωομάδας της στην Επιτροπή TRAN και σκιώδης εισηγήτρια,  

συμμετείχε  στη διαμόρφωση έκθεσης γνωμοδότησης για  τη νομοθετική πρόταση  της 

Κομισιόν  μέσα στο 2021 και αφορά κρίσιμα ζητήματα: την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου  

μεταφορών της ΕΕ έως το 2030, την ψηφιοποίηση του κλάδου, τη διείσδυση των εναλλακτικών 

καυσίμων, τους αστικούς κόμβους, τη στήριξη των περιφερειακών περιοχών και τη βελτίωση 

των συνθηκών για τους επιβάτες. Βασικές προτάσεις της ήταν στην έκθεση γνωμοδότησης:  
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• Η  προώθηση υψηλού επιπέδου θαλασσίων υποδομών. Επισήμανε ότι σε συνδυασμό με 
την απαραίτητη απεξάρτηση από τον άνθρακα, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών 
αποστάσεων αποτελούν βιώσιμη εναλλακτική στις οδικές μεταφορές, και δημιουργούν 
συνέργειες για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών. 

• Η βελτίωση της συνδεσιμότητας των περιφερειακών, νησιωτικών και πιο 
απομακρυσμένων περιοχών. Τόνισε ότι πρέπει να ενταχθεί ως στρατηγικός στόχος στην 
αναθεώρηση του ΤΕΝ-Τ για όλα τα μέσα μεταφοράς, καθώς αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για 
τη συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ έχει σημαντική 
γεωπολιτική σημασία για τα σύνορα της ΕΕ, όπως η Ελλάδα. 

• Η ταχύτερη σύνδεση του προγράμματος TEN-T με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
τη χρήση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων. 

• Η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στο TEN-T, ως μία εμπροσθοβαρή πολιτική, που θα 
αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. 

• Η ενίσχυση της ασφάλειας των οδικών δικτύων. 

 

➢ Γνωμοδότηση για το ενεργειακό σύστημα στις μεταφορές. 

 

Οι  μεταφορές καταναλώνουν το 30% της συνολικής ενέργειας στην ΕΕ και έχουν κεντρικό ρόλο 

στην ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ως 

συντάκτρια εκ μέρους της TRAN συνέταξε γνωμοδότηση για τη στήριξη του τουρισμού και των 

μεταφορών προωθώντας τις εξής θέσεις: 

• Απαιτείται ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα για το βιώσιμο μετασχηματισμό των 

μεταφορών και του τουρισμού ( 60% μείωση στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου έως το 

2030- απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα έως το 2050), και θα συνοδεύεται από μία 

στροφή με γνώμονα την αρχή της αποδοτικότητας, κατά προτεραιότητα. 

• Πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς σε οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια, σύμφωνα 

με τις βασικές  αρχές της Δίκαιης Μετάβασης, και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

συνδεσιμότητα για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. 

• Μαζική ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης ηλεκτρικής κινητικότητας από ανανεώσιμες 

πηγές: Ζητείται από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν ευνοϊκό πλαίσιο 

πολιτικής για την ταχεία μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων των τρόπων μεταφοράς, 

για τις επιβατικές/εμπορευματικές μεταφορές, των σιδηροδρομικών και δημόσιων 

στόλων και δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική επέκταση του δικτύου υποδομών 

φόρτισης. 

• Η Κομισιόν να  προωθήσει τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων ΑΠΕ  στην ενωσιακή 

νομοθεσία, με σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, με την 

εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και με τη θέσπιση προτύπων  για τις 

χαμηλές εκπομπές ρύπων στα αεροπλάνα και τη ναυσιπλοΐα. 

• Η Κομισιόν να προτείνει σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή του τουριστικού τομέα στη 

διαδικασία ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας κυκλικών ενεργειακών κοινοτήτων στον τουρισμό. 
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➢ Γνωμοδότηση για το InvestEU  

Συνέταξε γνωμοδότηση ως σκιώδης εισηγήτρια της THE LEFT  εκ μέρους της TRAN που 

υποβλήθηκε στις αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

προγράμματος InvestEU (Οκτώβριος 2020), με τη θέση ότι δεν πρέπει απλώς να ενισχύει τη 

βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών, αλλά και να παρέχει επαρκή 

περιθώρια για την επίτευξη σημαντικών στόχων, όπως η ασφάλεια των μεταφορών, οι 

ευκαιρίες απασχόλησης και η περιφερειακή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ανέδειξε την ανάγκη 

μεγαλύτερης ανάγκης στήριξης για τον τουρισμό. Ζήτησε ακόμη να  προβλεφθεί μέσω του 

InvestEU: 

• H στήριξη σημαντικών επενδύσεων στις ζωτικής σημασίας υποδομές μεταφορών της ΕΕ, 

τόσο στη φυσική όσο και στην ψηφιακή υποδομή, ιδίως όσον αφορά: τη συνδεσιμότητα, 

την αστική κινητικότητα, τις διατροπικές μεταφορές, τις υποδομές εναλλακτικών 

καυσίμων για όλους τους τρόπους μεταφορών, τις τεχνολογίες για βιώσιμη, έξυπνη και 

αυτοματοποιημένη κινητικότητα και την εφοδιαστική σε όλους τους τρόπους μεταφορών, 

• Η ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και η δημιουργία συνεργειών 

μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας και άλλων 

τομέων στα διάφορα σκέλη πολιτικής.  

 

 

Β.5.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 

 

Έπειτα από εισήγηση της Έλενας Κουντουρά, η  Επιτροπή ΤRAN κατέθεσε αίτημα και 

συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο το 2021 το πλήγμα και 

την ανάγκη ενίσχυσης του τομέα των αερομεταφορών,  με στόχο  να ασκηθεί πίεση στην 

Κομισιόν και το Συμβούλιο ώστε να προχωρήσουν πιο άμεσα ενέργειες για: τη στήριξη της 

ανάκαμψής του, δεδομένου ότι η εναέρια κυκλοφορία μειώθηκε κατά 2/3 σε σχέση με το 

2019, τη βελτίωση του συντονισμού σε θέματα ταξιδιωτικών περιορισμών και υγειονομικών 

απαιτήσεων μεταξύ των κρατών-μελών, την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 

των αερομεταφορέων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και το σεβασμό στα δικαιώματα 

των εργαζομένων, και την ανάλυση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου από το 

πλήγμα στον κλάδο. Στην παρέμβασή της στην Ολομέλεια η Έλενα Κουντουρά ζήτησε μάλιστα 

να εξασφαλίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η στήριξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας συνολικά, 

ειδικά όμως για τις νησιωτικές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως επίσης και η κρατική 

στήριξη να δοθεί με σαφείς δεσμεύσεις για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα του τομέα των αερομεταφορών. 

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής TRAN ζήτησε από την Κομισιόν Ευρωπαϊκό σχέδιο  έκτακτης 

ανάγκης για τη διασφάλιση της  απρόσκοπτης μεταφοράς εμβολίων, φαρμάκων και άλλων 

ειδών πρώτης ανάγκης, και την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλη την ΕΕ.   

Αφορμή για την παρέμβαση της, αποτέλεσαν οι μονομερείς ενέργειες της γερμανικής 

κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων στις αρχές του 2021, που εμποδίζαν  τις τη διέλευση 

φορτηγών από τα σύνορά τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα και 

καθυστερήσεις στη  διακίνηση αγαθών, ανάγοντας σε ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα να 

παραμείνουν ανοικτοί οι ευρωπαϊκοί διάδρομοι και οι «Πράσινες Λωρίδες» (Φεβρουάριος 

2021). 
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Στην Ολομέλεια του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ιανουάριος 2021), ζήτησε επιτάχυνση του 

έργου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ώστε να μπορέσει η περιφέρεια, και ιδιαίτερα 

οι νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης, να διεκδικήσουν ισότιμα την 

ανάπτυξή τους, ένα ζήτημα που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η 

αναθεώρηση του κανονισμού TEN-T αποτελεί ευκαιρία ώστε να τεθούν οι βάσεις για την 

πράσινη μετάβαση των μεταφορών, ιδιαίτερα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, και για να 

δημιουργηθούν οι υποδομές σε όλο το δίκτυο για τη διείσδυση βιώσιμων εναλλακτικών 

καυσίμων, όπως και ο ηλεκτρισμός και το υδρογόνο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Εξέφρασε επίσης τη στήριξή της για την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στον 

ευρωπαϊκό χάρτη των μεταφορών, με την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων.  

Έχει επίσης ζητήσει με παρεμβάσεις της σε Ολομέλειες του ΕΚ το  2020 να ενταχθεί ως 

στρατηγικός στόχος στην αναθεώρηση του ΤΕΝ-Τ για όλα τα μέσα μεταφοράς η  βελτίωση της 

συνδεσιμότητας των περιφερειακών, νησιωτικών και πιο απομακρυσμένων περιοχών , καθώς 

αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

δικαιοσύνη, ενώ έχει σημαντική γεωπολιτική σημασία για τα σύνορα της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα.  

 

Μέτρα στήριξης για τη νησιωτικότητα - που αφορούν την Ελλάδα -  στην πολιτική της ΕΕ για 

τις «πράσινες» μεταφορές, έχει ζητήσει ως μία εκ των πρώτων της παρεμβάσεων στους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς, ήδη από το Νοέμβριο του 2019  και συγκεκριμένα προς την Επίτροπο 

Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν. Έχει κατ΄ επανάληψη θέσει την ανάγκη η Κομισιόν να προβλέψει 

στις πολιτικές της  ειδικά μέτρα για το υψηλό μεταφορικό κόστος που επιβαρύνονται τα νησιά 

και το υψηλότερο κόστος διαβίωσης που συνεπάγεται η νησιωτικότητα, δεδομένου ότι οι 

περιοχές αυτές θα χρειάζονται ειδική στήριξη για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στο νέο 

τοπίο των πράσινων μεταφορών που διαμορφώνεται στην Ευρώπη. 

 

Β.6.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

✓ Think-Tank 2019 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 

ERTICO- ITSEurope «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα»: Τόνισε την ανάγκη μείωσης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενίσχυσης της ασφάλειας και καινοτόμων υπηρεσιών για 

αποδοτικότερες μετακινήσεις εντός των πόλεων με οφέλη για όλους τους πολίτες. 

✓ Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμανιών ESPO 2019: Αναφέρθηκε στις 

ιδιαίτερες ανάγκες σε υποδομές σε νησιά που υστερούν σήμερα, μεταξύ αυτών και για 

εναλλακτικές μορφές τροφοδοσίας ενέργειας από ξηράς, αλλά και συνολικά για την 

μετάβαση της κρουαζιέρας στην πράσινη εποχή. 
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Γ. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 

Γ.1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Παρότι η οδική ασφάλεια στην ΕΕ έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και οι δρόμοι της ΕΕ 

είναι οι ασφαλέστεροι στον κόσμο, ο αριθμός των θανάτων και των τραυματισμών παραμένει 

υπερβολικά υψηλός, ενώ  οι στόχοι που είχαν τεθεί στην πολιτική της ΕΕ στην οδική ασφάλεια 

για την προηγούμενη δεκαετία 2011-2020 δεν έχουν επιτευχθεί.  

Με 1 εκατ. συγκρούσεις οχημάτων στην ΕΕ, 23.000 θανάτους και 120.000 σοβαρούς 

τραυματισμούς ετησίως, η ΕΕ έχει σχεδιάσει μία νέα πολιτική το Vision Zero, με 

μακροπρόθεσμο στόχο  να κινηθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε μηδενικούς θανάτους στις 

οδικές μεταφορές και μετακινήσεις έως το 2050.  

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση για την οδική ασφάλεια της ΕΕ για τα 

έτη 2021-2030, θέτοντας τους στόχους για μείωση κατά 50% των θανάτων και - για πρώτη 

φορά - σοβαρών τραυματισμών έως το 2030, δεδομένου ότι οι στόχοι της προηγούμενης 

δεκαετίας δεν είχαν πλήρως επιτευχθεί και τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

τεράστιες αποκλίσεις στις επιδόσεις τους.  

 

Γ.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ 

 

 Πέραν της ανάγκης για εναρμονισμένη μεθοδολογία στη συγκέντρωση και αξιολόγηση 

ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τις επιδόσεις των κρατών-μελών, η ΕΕ βρίσκεται 

αντιμέτωπη με νέες τάσεις και προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί στην οδική ασφάλεια, 

με βασικές προτεραιότητες  και στόχους: 

• Την θέσπιση επαρκούς νομοθεσίας σχετικά τις τεχνολογικές εξελίξεις 

(αυτοματοποίηση οχημάτων) που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια·  

• το εντεινόμενο φαινόμενο της διάσπασης της προσοχής από κινητές συσκευές 

• την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων κινδύνων για τους ευάλωτους χρήστες του 

οδικού δικτύου (μοτοσυκλετιστές, ποδηλάτες, πεζοί) που απορρέουν από το  ευρύ 

φάσμα οχημάτων αυτοματοποιημένων/συνδεδεμένων χαρακτηριστικών όσο και 

παραδοσιακών οχημάτων σε συνθήκες μεικτής κυκλοφορίας · 

• την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

ανισοτήτων στην κινητικότητα και την οδική ασφάλεια, και των ανισοτήτων προς το 

φύλο (δεδομένου ότι οι θάνατοι πεζών από τροχαία αφορούν  διπλάσιος αριθμό 

γυναικών έναντι των ανδρών) 

• την αντιμετώπιση της κόπωσης των επαγγελματιών οδηγών δεδομένου ότι το 40% 

όλων των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ σχετίζονται με την εργασία  

• την ανάγκη αυξημένων και στοχευμένων  μέτρων σε εθνικό επίπεδο και 

αποτελεσματική συνεργασία για τη διασυνοριακή επιβολή των ποινών· 

• εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη για την 

εφαρμογή των εθνικών σχεδίων οδικής ασφάλειας και του νέου πλαισίου πολιτικής 

της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 

• προτεραιοποίηση σε επενδύσεις στα έργα μεταφορών και υποδομών, με γνώμονα το 

όφελος τους στην οδική ασφάλεια.  
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Γ.3.  ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2027  

 

• Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: προγράμματα βελτίωσης οδικής ασφάλειας που 

μπορεί να περιλαμβάνουν αποκατάσταση οδικών δικτύων, βελτίωση οδοστρωμάτων 

υψηλής επικινδυνότητας, βελτίωση επιπέδου λειτουργίας και ασφάλειας οδικών 

μεταφορών. 

 

• Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027:  

- Διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία: βελτίωση των περιφερειακών και αστικών 

οδικών υποδομών  

- Connecting Europe Facility CEF:   οδική ασφάλεια και  ψηφιοποίηση  

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: χρηματοδοτήσεις εθνικών  σχεδίων  

 

Γ.4.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 2030  ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  

 

Η Έκθεση που κατάρτισε η Έλενα Κουντουρά ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για την «Στρατηγική της ΕΕ στην Οδική Ασφάλεια 2021-2030» υπερψηφίστηκε από όλες τις 

πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με εγκωμιαστικά σχόλια από όλες τις πολιτικές ομάδες και με συγχαρητήρια 

από τον Ευρωπαίο Συντονιστή  για την Οδική Ασφάλεια Μάθιου Μπάλντγουιν .Πρόκειται για 

μία εξαιρετικά κρίσιμη έκθεση που η Ευρωβουλευτής εισηγήθηκε και εκπόνησε με στόχο η ΕΕ 

και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πιο τολμηρές και αποτελεσματικές  πολιτικές για την 

ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, και τη μείωση των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών έως 

το 2030 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Έκθεση καλύπτει όλο το φάσμα των 

αναγκαίων παρεμβάσεων σε τέσσερις κατευθύνσεις: ασφαλή οχήματα, ασφαλείς υποδομές, 

ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου, και διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου για το μέλλον. 

Οι  βασικότερες  παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις που προτείνει η έκθεση είναι: 

• Καθιέρωση ανώτατου ορίου ταχύτητας οχημάτων 30 χλμ./ώρα σε αστικές περιοχές 

• Μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών 

• Κατά προτεραιότητα στήριξη  από Κομισιόν και κράτη-μέλη των επενδύσεων σε  

υποδομές με το μεγαλύτερο όφελος για τις ανθρώπινες ζωές 

• Υλοποίηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας από τα κράτη-μέλη μέσα από την 

εξασφάλιση εθνικών πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό τους, συνδυαστικά με 

ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα 

• Εξασφάλιση πόρων για την επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας 

• Ενίσχυση του ρόλου των υπηρεσιών Υγείας στην οδική ασφάλεια, τόσο αμέσων μετά μια 

σύγκρουση όσο και μακροπρόθεσμα για την υποστήριξη των θυμάτων 

• Απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα μέσω πλήρους εξιχνίασης αιτιών των συγκρούσεων 

και αξιοποίηση των πληροφοριών του ’μαύρου κουτιού’ που θα αποτελεί εξοπλισμό των 

αυτοκινήτων 
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• Εισαγωγή  βασικών δεικτών επιδόσεων (Key Performance Indicators – KPI)  στην οδική 

ασφάλεια, για την συγκέντρωση εναρμονισμένων στοιχείων και τη διαμόρφωση των 

πολιτικών 

• Συστηματική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών δρόμων 

• Ενισχυμένη νομοθεσία για τις τεχνολογικές προδιαγραφές των οχημάτων 

• Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια των διανομέων κατ’ οίκον 

• Νέα μέτρα  για την αντιμετώπιση της κόπωσης των επαγγελματιών οδηγών 

• Πλήρης εφαρμογή της  ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί  προηγμένων χαρακτηριστικών  

ασφαλείας στα οχήματα (πχ. Intelligent Speed Assistance, Emergency Lane Keeping 

System) μέσω φιλόδοξης  δευτερεύουσας νομοθεσίας, συμβατής με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις στα οχήματα και τα συστήματα οδήγησης 

• Νέο εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα, για τη 

μεγαλύτερη δυνατή ασφαλή λειτουργία και χρήση τους 

• Θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου έγκρισης τύπου για τις νέες συσκευές προσωπικής 

κινητικότητας και έκδοση από την Κομισιόν κατευθυντήριων γραμμών  σχετικά τη χρήση 

τους, στα κράτη-μέλη 

• Ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου για τη διασυνοριακή επιβολή των αδικημάτων 

οδικής κυκλοφορίας, κατά την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας 

• Ευρεία χρήση  των μέσων μαζικής μεταφοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις και 

ενθάρρυνση ήπιων μορφών, όπως το περπάτημα και η ποδηλασία   

• Δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις οδικές μεταφορές, στα πρότυπα αντίστοιχων 

οργανισμών για αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές.  

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ  

• Πρόταση καθιέρωσης Ευρωπαϊκού Έτους για την Οδική Ασφάλεια 

 

Γ.5. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ  

Για την κατάρτιση της Έκθεσης για τη στρατηγική της ΕΕ στην Οδική Ασφάλεια 2021-2030, ως 

εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  η Έλενα Κουντουρά είχε συνεχείς διαβουλεύσεις 

με τη Γενική  Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών DG MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ETSC και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Εργαζομένων στις Μεταφορές ETF. 

Σε παρέμβασή της προς την Επίτροπο Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν, ζήτησε η ΕΕ να αποκτήσει 

πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο στην οριζόντια  εφαρμογή της πολιτικής για την οδική ασφάλεια 

από τα  κράτη-μέλη, που παρουσιάζουν σήμερα ακόμη  τεράστιες αποκλίσεις στις επιδόσεις 

τους. Κάλεσε την επίτροπο να στηρίξει την πρόταση που υπέβαλε  για την  ίδρυση ενός νέου 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Οδικές Μεταφορές,  στα πρότυπα των αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών οργανισμών που υπάρχουν ήδη  για τις αεροπορικές, θαλάσσιες, 

σιδηροδρομικές, τονίζοντας ότι έχει υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και η ίδρυση του 

οργανισμού είναι απαραίτητη για να στηρίξει το έργο στην ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας 

στους ευρωπαϊκούς δρόμους. 

 

Το Δεκέμβριο του 2020, είχε καταθέσει στην Επιτροπή ΤRΑΝ, ως εισηγήτρια της πολιτικής της 

ομάδας στη σχετική έκθεση,  τέσσερις προτάσεις  για την ενίσχυση των τεχνικών ελέγχων των 

οχημάτων & την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ: 
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- Αύξηση της συχνότητας των ελέγχων στα επαγγελματικά οχήματα, τουλάχιστον μία φορά 

ετησίως, ιδιαίτερα για τα οχήματα που γράφουν πολλά χιλιόμετρα πχ. οχήματα 

ταχυμεταφορών, οχήματα βραχυχρόνιας ενοικίασης με οδηγό ή χωρίς, ενοικιαζόμενα 

αυτοκίνητα κτλ. 

-  Αύξηση του προσωπικού οδικού τεχνικού ελέγχου των επαγγελματικών οχημάτων. Βάσει 

της ισχύουσας Οδηγίας το 5% των επαγγελματικών οχημάτων στην Ένωση πρέπει να 

υπόκειται σε οδικό τεχνικό έλεγχο ετησίως. Δεν επιτυγχάνεται όμως ούτε καν αυτό το 

ποσοστό, επειδή μειώνεται σταθερά το προσωπικό που διενεργεί αυτούς τους ελέγχους 

-  Καθιέρωση υποχρεωτικού περιοδικού ελέγχου των δίκυκλων κάτω των 125 κυβικών και 

των τρικύκλων σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο στόλος σε πολλές χώρες του νότου είναι πολύ 

μεγάλος και τα οχήματα αυτά που χρησιμοποιεί ιδιαίτερα η νεολαία, πρέπει να 

υπόκεινται σε υποχρεωτικό περιοδικό έλεγχο σε κάθε χώρα.  

- Περιοδικός έλεγχος όλων των καινοτόμων αυτόματων συστημάτων ασφαλείας που θα 

αποτελούν υποχρεωτικό εξοπλισμό στην αυτοκίνηση από το 2022 και μετά.  

 

 

Γ.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

✓ Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) Road Safety PIN 

ως κεντρική ομιλήτρια όπου παρουσίασε την Έκθεση που κατάρτισε για την στρατηγική 

της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια έως το 2030 (Ιούνιος 2021) 

✓ Συνέδριο της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδικάτων Μεταφορών (ETF),  όπου ως 

ομιλήτρια παρουσίασε τις θέσεις της έκθεσης που κατάρτισε για την Οδική Ασφάλεια έως 

το 2030 και τις προτάσεις που περιλαμβάνει για τη μείωση της κόπωσης και των κινδύνων 

για τους επαγγελματίες οδηγούς. 

✓ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2021 EU Road Safety Results: Προσκεκλημένη από 

την Κομισιόν ως κεντρική ομιλήτρια, παρουσίασε την Έκθεση που κατάρτισε για τη 

στρατηγική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια έως το 2030 με την οποία προτείνει  φιλόδοξες 

πολιτικές για τη μείωση των θανάτων κατά 50% την επόμενη δεκαετία. (Απρίλιος 2021) 

✓ Speed and the EU's Road Safety Agenda: Protecting Vulnerable Road Users: Στην εκδήλωση 

που διοργανώθηκε από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσίασε το πλαίσιο των 

θέσεων και προτάσεων της Έκθεσης που κατάρτισε για την οδική ασφάλεια ως εισηγήτρια 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Απρίλιος 2021)  
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2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ITRE 
 

 

Α. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 

 

Α.1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Οι ΜμΕ, απόλυτα συνυφασμένες με τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Ευρώπης, παρέχουν 

2 στις 3 θέσεις εργασίας, προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης -ακόμη και σε εργαζομένους 

χαμηλής ειδίκευσης- σε όλες τις περιφέρειες και τους τομείς, και στηρίζουν την ευημερία της 

κοινωνίας, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Αντιπροσωπεύουν 

πάνω από το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Δημιουργούν το 85% όλων των νέων θέσεων 

εργασίας και  περίπου το 3/5 της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ.  Ωστόσο είναι οι επιχειρήσεις 

που πλήττονται περισσότερο διαχρονικά από ρυθμιστικά εμπόδια, εμπόδια στην καινοτομία, 

γραφειοκρατία, ελλιπή πρόσβαση στην αγορά και στη χρηματοδότηση, ενώ μετά το ξέσπασμα 

της πανδημίας αντιμετωπίζουν άμεσο και επείγον πρόβλημα ρευστότητας και επιβίωσης. 

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει από το 2020 τη νέα Στρατηγική της για τις ΜμΕ  με στόχο 

μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση όλου του δυναμικού των 

25 εκατομμυρίων ΜμΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας, με κύριο 

ζητούμενο τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό τους και απώτερο στόχο να καταστεί η 

Ευρώπη το πλέον ελκυστικό μέρος για τη δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης και τη μετέπειτα 

ανάπτυξη και επέκτασή της στην ενιαία αγορά.  

 

Α.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ 

 
Η στρατηγική της  ΕΕ για τα επόμενα χρόνια προτείνει πλαίσιο δράσεων σε 3 πυλώνες: 
 
- ανάπτυξη ικανοτήτων και στήριξη για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση· 

- μείωση του κανονιστικού φόρτου και βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά· 

- βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 

 

Η ΕΕ θα στηρίξει τις ΜμΕ όλων των μεγεθών και των τομέων, από τις καινοτόμες νεοφυείς 

επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας έως τις παραδοσιακές βιοτεχνίες: 

• ενθαρρύνοντας την καινοτομία με νέα χρηματοδότηση και τη δημιουργία κόμβων 

ψηφιακής καινοτομίας στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης  

• μειώνοντας τη γραφειοκρατία με την εξάλειψη φραγμών εντός της ενιαίας αγοράς και με 

το άνοιγμα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση 

• βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση με τη σύσταση ενός ταμείου 

εισαγωγής στο χρηματιστήριο για τις ΜΜΕ (με επενδύσεις που θα διοχετεύονται μέσω 

ενός νέου ιδιωτικού-δημόσιου ταμείου) και με την πρωτοβουλία ESCALAR, του 

μηχανισμού ενίσχυσης του μεγέθους των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και 

προσέλκυσης περισσοτέρων ιδιωτικών επενδύσεων.  
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Α.3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2027  

 

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα για τις επιχειρήσεις συνήθως δεν παρέχονται απευθείας από 

την ΕΕ αλλά μέσω των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Αρχών των κρατών-μελών,  και 

τραπεζών βάσει των βασικών ενωσιακών προγραμμάτων.  

• Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) – δράσεις  για τον πράσινο και ψηφιακό 

μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των 

εργαζομένων  

 

• Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027:  

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: παροχή ρευστότητας σε 100.000 επιχειρήσεις στην 

ΕΕ που επλήγησαν από την πανδημική κρίση μέσω των προγραμμάτων COSME και 

Ηorizon.  

- Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027: δράσεις για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων. 

- Πρόγραμμα InvestEU : Θα μετατραπεί στο σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο της 

Ε.Ε. για τις ΜΜΕ  το 2021-2027 (10,2 δισ. ευρώ). Ο στόχος του προτεινόμενου 

προγράμματος Invest EU είναι να συγκεντρώσει διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ 

για εσωτερικές πολιτικές (με τη μορφή εγγυήσεων, δανείων, κατανομής κινδύνων ή 

ιδίων κεφαλαίων) που υποστηρίζονται επί του παρόντος από διαφορετικά 

προγράμματα και κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ (π.χ. EFSI , ο Μηχανισμός 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) και το πρόγραμμα της ΕΕ 

για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI). Με άλλα λόγια, το InvestEU 

έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει έναν ενιαίο μηχανισμό στήριξης επενδύσεων 

στην ΕΕ για εσωτερική δράση για το ΠΔΠ 2021-2027. Έχοντας θέσει ως εγγύηση 26 

δισ. ευρώ σε σημερινές τιμές από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα 

αναμένεται να κινητοποιήσει 400 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε όλη την ΕΕ το διάστημα 

2021 - 2027. 

-  

A.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜμΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  

➢ Συνδιαμόρφωση του  προγράμματος  “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027”  

Η Έλενα Κουντουρά συνδιαμόρφωσε ως εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας το κρίσιμο 

πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», που αποτελεί τον  ακρογωνιαίο λίθο της 

ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης, για την περίοδο 2021-2027 ύψους 7,5 δισ. ευρώ με 

ωφελούμενους πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές . Διεκδίκησε   

• τη δικαιότερη κατανομή των πόρων  

• την εξασφάλιση περισσότερων κονδυλίων για την στήριξη των εργαζομένων στην 

ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (υψηλής ποιότητας μακροπρόθεσμη εκπαίδευση και 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ενθάρρυνση της εξειδίκευσης σε ψηφιακές τεχνολογίες 

και εφαρμογές). 

• την προσθήκη στο πρόγραμμα των τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνολογία 

blockchain. 
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Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει πέντε αλληλοσυνδεόμενους τομείς: την ενίσχυση των 

δυνατοτήτων της ΕΕ στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων - HPC (2,2 δισ. ευρώ), 

της τεχνητής νοημοσύνης - ΑΙ  (2,1 δισ. ευρώ), της κυβερνοασφάλειας - cyber security  (1,6 

δισ. ευρώ), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων - digital skills (578 εκατ. ευρώ), 

και του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας (1,1 

δισ. ευρώ). Με συνολικό προϋπολογισμό 7,588 δισ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών,  θα εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, 

European Digital Innovation Hubs, που κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. καλείται να ορίσει μέσω 

ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Στην Ελλάδα μπορούν να υποστηριχθούν από το 

Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο 4 κόμβοι με μέγιστο αριθμό τους 13 κόμβους. 

 

➢ Γνωμοδότηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη 

 

Στο πλαίσιο  των νομοθετικών προτάσεων που καταρτίζει η Κομισιόν για τη θεσμοθέτηση της 

Τεχνητής Νοημοσύνης στην ΕΕ, κατέθεσε  γνωμοδότηση για τη «Διαμόρφωση του Ψηφιακού 

Μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και 

βελτίωση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης για τους Ευρωπαίους Καταναλωτές» με την 

οποία ζήτησε  μεταξύ άλλων: 

• Κοινή  ευρωπαϊκή προσέγγιση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη βάση των θεμελιωδών 

αρχών της Ε.Ε. και με κοινωνική αποδοχή    

• Ουσιαστική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MμΕ) και των νεοφυών 

επιχειρήσεων (start-ups), για την ταχεία ψηφιακή μετάβασή τους και την ανάπτυξή τους. 

Μέχρι σήμερα, μόνο το 17% των ΜμΕ έχουν ενσωματώσει την ψηφιακή τεχνολογία  

• Την  ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου Kόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, με ευρεία 

γεωγραφική κάλυψη, για την  ευρεία υιοθέτηση και χρήση των νέων τεχνολογιών από ΜμΕ 

και start-ups, κυρίως σε απομακρυσμένες, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, για την 

αποφυγή περιοχών δυο ταχυτήτων στην ψηφιακή ανάπτυξη 

• Επαρκή  ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και  δέσμευση  των κρατών-μελών στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» να επενδύσουν το 3% του ΑΕΠ τους στην έρευνα και ανάπτυξη 

• Προστασία  των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των εργαζομένων από τους κινδύνους 

που ενέχει η ψηφιακή μετάβαση 

• Μέτρα και κίνητρα  για να παραμείνουν οι ταλαντούχοι νέοι στην ΕΕ για την εργασία τους, 

και να σταματήσει το brain drain 

• Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους πολίτες 

• Ευθυγράμμιση των μέτρων για την ψηφιακή μετάβαση με τους στόχους της ΕΕ για την 

ισότητα των φύλων και την προώθηση της ισότητας στους τομείς τεχνολογιών, 

πληροφορικής κ.α.   

• Στην εξασφάλιση μη αναπαραγωγής διακρίσεων μέσω των συστημάτων τεχνητής 

νοημοσύνης αλλά και της αρχής της διαφάνειας/ εξηγησιμότητας και της λογοδοσίας των 

τεχνολογιών και εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης  
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• Στην εξασφάλιση της ακεραιότητας, ασφάλειας, ανθεκτικότητας, αξιοπιστίας και 

βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών δικτύων και υποδομών, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης 

πρωτοκόλλων και εφαρμογών κυβερνοασφάλειας με βάση τις τεχνολογίες blockchain 

• Νέα επικοινωνιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκυρη και αξιόπιστη 

ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με την ανάπτυξη των δικτύων 5G και τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 

 

➢ Κυριότερες παρεμβάσεις στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς 

 

Δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης σε βάρος των καταναλωτών & 

 των μικρομεσαίων/νεοφυών επιχειρήσεων χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Η  Έλενα Κουντουρά σε παρέμβασή της σε κοινή  συνεδρίαση των 

Επιτροπών Τεχνητής Νοημοσύνης (AIDA) και Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) ζήτησε να 

μπουν δικλείδες για τη μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών. Κατήγγειλε την πρακτική 

ορισμένων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών που προβλέπουν τις αγοραστικές τάσεις και 

σχεδιάζουν το μάρκετινγκ με βάση τα δεδομένα συμπεριφοράς που συλλέγουν βάσει των 

καταναλωτικών συνηθειών των πελατών τους, ενώ ανέδειξε και τον κίνδυνο στοχοποίησης 

τους όσον αφορά την αγορά υπηρεσιών και προϊόντων όπως δάνεια και πιστωτικές κάρτες, 

αλλά και έκθεσής τους σε υψηλότερες τιμές ασφάλισης, μέσα από εφαρμογές τεχνητής 

νοημοσύνης. Επιπλέον έθεσε θέμα άνισου ανταγωνισμού σε βάρος των μικρότερων και 

νεοφυών επιχειρήσεων,  έναντι των εδραιωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον 

αφορά την πρόσβαση και κατοχή μαζικών δεδομένων (big data) που χρησιμοποιούνται για τις 

στρατηγικές προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους στο καταναλωτικό κοινό. Όπως 

επίσης και στην είσοδο στον χρηματοοικονομικό τομέα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, 

γνωστών ως Big Tech, και στον αντίκτυπο και τους κινδύνους για τους καταναλωτές, όσον 

αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια  των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που αγοράζουν.  
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Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

Β.1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Πυρήνας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά 

ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει κεντρικό ρόλο στην 

επίτευξη του κεντρικού στόχου , μέσα από την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, 

την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα του τομέα της ενέργειας. 

Συνεπάγεται τη δημιουργία μιας καθαρής κυκλικής οικονομίας στην ΕΕ, την αποκατάσταση 

της βιοποικιλότητας, τη   μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μείωση της 

εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, την επένδυση σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες και 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Απαιτεί δράση από όλους τους τομείς της 

οικονομίας: βιομηχανίας,  ενέργεια, μεταφορές-τουρισμός, παραγωγή τροφίμων, γεωργία, 

κατασκευές κ.α.  

 

Β.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ 

 

 Η ΕΕ καλείται να μετασχηματίσει το ενεργειακό της σύστημα, που ευθύνεται για το 75% των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Η ηλεκτρική ενέργεια το 2050 θα πρέπει να 

αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού ενεργειακού μείγματος, ενώ και το  30% της μελλοντικής 

ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα τροφοδοτείται από υπεράκτια αιολική ενέργεια.  

Αναγνωρίζοντας ότι το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ είναι υπερβολικά άκαμπτο και σπάταλο, η 

Επιτροπή δημοσίευσε τον Ιούλιο 2020 τη  στρατηγική για την ενοποίηση του ενεργειακού 

συστήματος, με  τρεις κύριους πυλώνες-στόχους: εξηλεκτρισμό μεγάλης κλίμακας, 

μεγαλύτερη κυκλικότητα, ανάπτυξη καθαρών καυσίμων, συμπληρωματικά και με τη 

στρατηγική της για την ανάπτυξη του  ανανεώσιμου υδρογόνου, ιδίως σε οικονομικούς τομείς 

όπου ο εξηλεκτρισμός είναι δυσκολότερος όπως η βαριά βιομηχανία και μεταφορικές 

δραστηριότητες.  

Τον Οκτώβριο παρουσίασε επίσης τη στρατηγική της «Κύμα ανακαινίσεων» για τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, που χρησιμοποιούν το  40% της ενέργειας στην ΕΕ και 

ευθύνονται για το 36% των εκπομπών CO2 στην ενέργεια. Πρόκειται για μία εμβληματική 

στρατηγική για την ανάκαμψη, η οποία πρωταγωνιστεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας. Στόχος είναι ο  διπλασιασμός του ποσοστού ανακαινίσεων στη δεκαετία, για 

να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, και να τονωθεί η 

ανάπτυξη και η απασχόληση. Έως το 2030 μπορούν να ανακαινιστούν 35 εκατ. κτίρια  και να 

δημιουργηθούν έως και 160 000 πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψηφίσματα του 2019 και 2020 έχει θέσει γενικό στόχο τη 

μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου κατά 60% έως το 2030, σταδιακή κατάργηση όλων των 

άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα έως το 2025, την ανάπτυξη των 

ενεργειακών διασυνδέσεων στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη κατά μήκος ενός άξονα Βορρά-

Νότου, τη διαφοροποίηση των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και την 

ανάπτυξη αγωγών για το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς.  Επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο 

της έρευνας στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, τάχθηκε υπέρ της έμφασης σε 
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επενδύσεις νέων ενεργειακών τεχνολογιών (ΑΠΕ, βιώσιμες τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων)  

και ενίσχυση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης τους. 

 

Β.3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2027  

 

• Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)  

 Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κρατών Μελών πρέπει να 

περιλαμβάνουν επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη των 

μείζονων στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την πράσινη 

μετάβαση Το 37% των συνολικών πόρων που θα κατευθυνθούν σε κάθε Κράτος Μέλος θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε έργα τα οποία θα προωθούν την πράσινη μετάβαση. 

Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα εθνικά σχέδια θα πρέπει να είναι συμβατές 

με την αρχή μη πρόκλησης μείζονος ζημιάς στο περιβάλλον (do no significant harm principle). 

• Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027  

Το 30% της συνολικής δαπάνης από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 θα 

κατευθυνθεί σε έργα σχετικά με το κλίμα. Οι δαπάνες θα συμμορφώνονται με τον στόχο 

της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα για 

το 2030 και με τη συμφωνία των Παρισίων. 

- Ταμεία Συνοχής, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

- Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης: στοχευμένη χρηματοδότηση πληττομένων περιφερειών 

για την αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, προσαρμοσμένη 

χρηματοδοτική και πρακτική στήριξη εργαζομένων 

- Connecting Europe Facility CEF:  ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών 

- Invest EU: κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας και 

των μεταφορών επωφελών για τις περιφέρειες 

- Μηχανισμός REFM : επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

- LIFE: πρόγραμμα για καθαρή ενέργεια 

 

Β.4.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 

 

➢ Καταπολέμηση Ενεργειακής Φτώχειας  

Την αντιμετώπιση του ενεργειακής φτώχειας ως βασικό στοιχείο του προγράμματος 

ανάκαμψης της ΕΕ ανέδειξε η Έλενα Κουντουρά και έχει ζητήσει από την Επίτροπο Ενέργειας 

Κάντρι Σίμσον την  εξασφάλιση πόρων προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ για τη στήριξη  των 

νοικοκυριών της Ευρώπης. Λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας,  είχε ζητήσει από το 

2020 την αναστολή της  διακοπής ηλεκτροδότησης στα νοικοκυριά με αδυναμία πληρωμής, 

ενεργοποίηση των διαδικασιών για τη διαγραφή χρεών απλήρωτων λογαριασμών, 

αναθεώρηση των οφειλών με βάση την οικονομική δυνατότητα των πολιτών, εκπτώσεις στις 

τιμές ρεύματος για τους πληγέντες, και χορήγηση βάουτσερ προμήθειας καυσίμων για τα 

χαμηλότερα εισοδήματα.  Είχε επίσης ζητήσει να αποτελέσει τμήμα του Σχεδίου Ανάκαμψης 

το σχέδιο δράσης της Κομισιόν «Κύμα Ανακαινίσεων» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
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Συμφωνίας και θα περιλαμβάνει κίνητρα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τη 

μείωση του οικιακού κόστους ενέργειας. 

 

➢ Γνωμοδότηση για τα Αιολικά Πάρκα 

Κατέθεσε γνωμοδότηση για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, που αποτελεί 

έναν από τους στρατηγικούς στόχους στην ΕΕ στην πράσινη ενέργεια. Παρότι οι σύγχρονες 

τεχνολογίες στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, μπορούν να συμβάλλουν με πολλαπλά  οφέλη 

συνολικά στην οικονομία της ΕΕ την απασχόληση και το περιβάλλον, ωστόσο πρέπει να 

διασφαλιστεί  ότι η ανάπτυξη τους  δεν θα γίνει σε βάρος άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 

όπως η αλιεία, και θα προστατευτεί το συμφέρον των τοπικών κοινοτήτων. Πρόκειται για ένα 

κρίσιμο ζήτημα που αφορά ολόκληρες περιοχές, από τη  Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική μέχρι 

τη  Μεσόγειο και ιδιαίτερα την  Ελλάδα, και για το  οποίο έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες στην 

ΙTRE.  

Ζήτησε η  Κομισιόν να λάβει υπόψη ότι η πλειοψηφία των αλιευτικών επιχειρήσεων στην ΕΕ, 

σε ποσοστό δηλαδή 80%, είναι επιχειρήσεις μικρής κλίμακας, κυρίως οικογενειακές, με 

παραδοσιακή δραστηριοποίηση, που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και να υπάρχει 

πρόβλεψη πολιτικών, που να μπορούν να εφαρμοστούν  από κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα, για 

την προστασία του κλάδου της αλιείας, την αποφυγή τριβών και συγκρούσεων από την 

ταχύτατη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τον περιορισμό τυχόν 

επιπτώσεων που θα υποστούν επιχειρήσεις, οικογένειες και ολόκληρες παράκτιες κοινότητες. 

Έθεσε ως επιτακτική ανάγκη: 

• Nα ενθαρρυνθούν περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη νέων 

τεχνολογικών λύσεων, και ιδιαίτερα στην τεχνολογία πλωτών αιολικών πάρκων 

• να υπάρχει απαραιτήτως σαφής θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στα κράτη-μέλη, 

ώστε  να  μπορέσει να αξιοποιηθεί επομένως  η Ευρωπαϊκή εμπειρία μέσα από  

επιτυχημένα παραδείγματα  συνύπαρξής του τομέα της αλιείας με την παραγωγή  

υπεράκτιας αιολικής ενέργειας,  για τη χρήση βέλτιστων πρακτικών πολλαπλής χρήσης 

του ίδιου θαλάσσιου χώρου  

• Να διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις αυτές  έχουν την αποδοχή  των τοπικών παράκτιων 

κοινωνιών, και φυσικά να εξασφαλίζεται  κάλυψη των τοπικών αναγκών σε ενεργειακή 

επάρκεια και η  δημιουργία  βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας. Είναι μάλιστα απολύτως 

απαραίτητο οι επενδύσεις αυτές να περνούν  μέσα από συστήματα που εξασφαλίζουν τη 

δημόσια και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, όπως οι ενεργειακές 

κοινότητες. 

• Να διενεργήσει η Κομισιόν άμεσα εκτίμηση επιπτώσεων (impact assessment), όπου θα 

εξεταστούν συνολικά οι επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον, τη 

βιοποικιλότητα, και στο κλίμα, που τυχόν προκύπτουν από την  κατασκευή νέων 

υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων σε περιοχές όπου μπορεί να αποτραπούν 

διατομεακές συγκρούσεις.  
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3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - FEMM  

 

3.1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αρχή της ΕΕ, θεμελιώδες δικαίωμα, κεφαλαιώδη αρχή 

του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και ουσιώδη προϋπόθεση για μία 

ανταγωνιστική, καινοτόμο και ακμάζουσα ευρωπαϊκή οικονομία. Η ΕΕ οφείλει να προωθεί την 

ισότητα των φύλων, όπως ορίζεται από το σύνολο των Συνθηκών που διέπουν τη λειτουργία 

της. Παρότι πρωτοστατεί παγκοσμίως,  με τους σημερινούς ρυθμούς προόδου, βάσει του 

Δείκτη Ισότητας, θα χρειαστούν ακόμη 60 χρόνια για να επιτευχθεί η πλήρης ισότητα των 

φύλων στην ΕΕ. Η πανδημία επέτεινε τις υφιστάμενες ανισότητες, δημιουργώντας συνθήκες 

που απαιτούν πιο δραστικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της  στρατηγική 

της Κομισιόν για την Ισότητα των Φύλων έως το 2030  με οριζόντια αρχή τη διατομεακότητα, 

ώστε να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου   σε όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ στο 

εσωτερικό της και διεθνώς.  

 

3.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Τα  κύρια μέτωπα στην ΕΕ είναι: 

 

• Εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος των φύλων για εργασία ίσης αξίας (16% κατά μ.ο. 

στις αμοιβές και υπερδιπλάσιο στις συντάξεις). Σε συνέχεια ψηφίσματος του ΕΚ, η 

Κομισιόν παρουσίασε το Μάρτιο 2021  μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια: υποχρέωση 

των εργοδοτών να δημοσιοποιούν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα, δικαιώματα των 

εργαζομένων να ενημερώνονται για τα επίπεδα αμοιβών στο χώρο εργασίας τους, και 

πρόβλεψη αναδρομικής αποζημίωσης για τις μισθολογικές διαφορές με βάση το φύλο. 

• Ισότιμη  πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση/κατάρτιση/αγορά εργασίας, ειδικά σε 

δυναμικούς τομείς όπου σήμερα υποεκπροσωπούνται (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική 

και STEM: επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) 

• Εφαρμογή της Οδηγίας Women on Boards, για ποσόστωση τουλάχιστον 40%  των 

γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.  

• Εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία προσωπικής - επαγγελματικής ζωής  

• Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων στην τηλεργασία, που αυξήθηκε κατακόρυφα 

λόγω της πανδημίας: 1 στους 3 στην ΕΕ εργάζεται με τηλεργασία και οι γυναίκες 

πλήττονται ιδιαίτερα. Το ΕΚ έχει ζητήσει από την Κομισιόν νομοθετική πρόταση για την 

προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας και το δικαίωμά 

τους στην ψηφιακή αποσύνδεση, χωρίς επιπτώσεις από τους εργοδότες.  

• Η καταπολέμηση της βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, με την 

επικείμενη κύρωση από την ΕΕ της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ILO 

• Η  δίωξη, εξάλειψη και πρόληψη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από  

κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και εφαρμογή της από την ΕΕ και όλα τα 

κράτη-μέλη ως το  πρώτο διεθνές νομικό δεσμευτικό κείμενο.  
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• Πρόσβαση και ενημέρωση για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και προγράμματα, 

δεδομένου ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό έλλειμμα ενημέρωσης των γυναικών για τις 

δυνατότητες και ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους. Και αυτό δεν αφορά 

μόνο την Ελλάδα.  

 

3.3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2027  

 

• Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)- Υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις 

και επενδύσεις από τα κράτη-μέλη σε όλους τους τομείς   που ενισχύουν την ισότητα: Τα 

κράτη μέλη κλήθηκαν ιδιαίτερα να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια 

μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τον περιορισμό του κοινωνικού και οικονομικού 

αντικτύπου της κρίσης στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης και της 

ενδοοικογενειακής βίας, και για την προώθηση του 5ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του 

ΟΗΕ.  

 

• Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027  

- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, Ταμείο Συνοχής, Invest EU, Tαμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης:  για τη χρηματοδότηση δράσεων και επενδύσεων στη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα και εργασία  

- Ηorizon Europe: Πρόγραμμα για την προώθηση της Ηγεσίας των Γυναικών για καινοτόμους  

επιχειρηματίες και ερευνητές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας  

- Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: χρηματοδότηση των γυναικών στην γαλάζια οικονομία, 

«Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» - ειδικές επιχορηγήσεις  

- Ιnterreg & Erasmus+ για διακρατικά προγράμματα  

- Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027: ενθάρρυνση σπουδών και ψηφιακών δεξιοτήτων των 

γυναικών στους τομείς STEM  

 

 

3.4.  ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 

Από την αρχή της θητείας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Έλενα Κουντουρά έχει 

συμμετάσχει ενεργά στην προώθηση των ζητημάτων της ισότητας των φύλων και των 

δικαιωμάτων των γυναικών, ως μέλος της Αρμόδιας Επιτροπής και ιδιαίτερα για την 

προστασία τους από τις ανισότητες που ενέτεινε η πανδημία. Έχει  ήδη αναλάβει εισηγήτρια 

μίας σειράς κρίσιμων εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είτε ολοκληρώθηκαν ή 

πρόκειται σύντομα να ψηφιστούν. Συγκεκριμένα : 

 

➢ Έκθεση των Επιτροπών FEMM και JURI για τον «Αντίκτυπο της Ενδοοικογενειακής Βίας 

στις Γυναίκες και τα Παιδιά & τα Δικαιώματα Γονικής Επιμέλειας».  

Η εξαιρετικά κρίσιμη και επίκαιρη έκθεση που κατάρτισε η Έλενα Κουντουρά ως εισηγήτρια 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον “Αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας στις γυναίκες 

και τα παιδιά και τα δικαιώματα γονικής επιμέλειας” υπερψηφίστηκε  με συντριπτική 

πλειοψηφία από τις δύο Επιτροπές για τα Δικαιώματα των Γυναικών & την Ισότητα των Φύλων 
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(FEMM)  και Νομικών Θεμάτων (JURI). Πρόκειται για μία προοδευτική εμβληματική έκθεση 

που η Έλενα Κουντουρά διαμόρφωσε εκ μέρους της Επιτροπής FEMM, με στόχο να 

δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και ολιστικό πλαίσιο στην ΕΕ για την αποτελεσματική 

προστασία των γυναικών και των παιδιών από την ενδοοικογενειακή βία και για τα ζητήματα 

γονικής επιμέλειας.   

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετείται ξεκάθαρα: η αποτυχία της αναγνώρισης και της 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τον 

καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των παιδιών, αποτελεί παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών στη ζωή, σε μια ζωή χωρίς βία, 

και συνιστά εμπόδιο στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Οι ξεκάθαρες θέσεις που παίρνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της έκθεσης αυτής έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η 

ενδοοικογενειακή βία στα ζητήματα της επιμέλειας αποτελεί μείζον θέμα που δεν έχει 

επαρκώς αντιμετωπιστεί πολιτικά και νομοθετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο μία 

μειοψηφία κρατών μελών της ΕΕ έχουν σε ισχύ νόμους που καθιστούν τη βίαιη συμπεριφορά 

ενός γονιού καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση για τα ζητήματα επιμέλειας.H Έκθεση 

καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη και να υιοθετήσουν: 

 

• Η βία μεταξύ των συντρόφων είναι ξεκάθαρα ασυμβίβαστη με το βέλτιστο συμφέρον  του 

παιδιού και με την κοινή επιμέλεια και φροντίδα, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που 

επιφέρει στις γυναίκες και τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου  του κινδύνου βίας και μετά 

το χωρισμό και του κινδύνου ακραίων πράξεων γυναικοκτονιών και παιδοκτονιών. 

• Η προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία και το βέλτιστο συμφέρον του 

παιδιού πρέπει να είναι ύψιστης σημασίας και να υπερισχύουν οποιοδήποτε άλλων 

κριτηρίων κατά τον καθορισμό της επιμέλειας, των δικαιωμάτων πρόσβασης και 

επισκέψεων. 

• Η ανάκληση των δικαιωμάτων επιμέλειας και επίσκεψης του κακοποιητικού συντρόφου 

και η ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στη μητέρα, εάν είναι θύμα βίας, μπορεί να 

αποτελέσει τον μοναδικό τρόπο για την αποτροπή περαιτέρω βίας και δευτερογενούς 

θυματοποίησης. 

• Τα νομικά προστατευτικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη για 

την αποτελεσματική προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία και δεν πρέπει 

να περιορίζονται λόγω της άσκησης των γονικών δικαιωμάτων 

• Οι αποφάσεις  για υποθέσεις συνεπιμέλειας θα πρέπει να αναβάλλονται  έως ότου 

διενεργηθούν επαρκείς έρευνες για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και 

διενεργηθεί σχετική εκτίμηση κινδύνου. 

• Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πρώτο διεθνώς δεσμευτικό νομικό κείμενο για την 

πρόληψη, δίωξη και εξάλειψη της έμφυλης βίας , πρέπει άμεσα να κυρωθεί και να 

εφαρμοστεί στο σύνολο της από τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει και από 

την ίδια την ΕΕ. 

• Καλείται η Κομισιόν να προσθέσει τη βία με βάση το φύλο στη λίστα των εγκλημάτων στην 

ΕΕ (Eurocrimes)  και να το χρησιμοποιήσει ως βάση για να προτείνει δεσμευτικά μέτρα και 

μια ολιστική ευρωπαϊκή οδηγία,  συμπληρωματικά της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών έμφυλης βίας, 

συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της ενδοσυντροφικής και ενδοοικογενειακής βίας.  

 

Με την έκθεση ακόμη αντιμετωπίζονται επίσης εξαιρετικά κομβικά ζητήματα και έχουν 

διαμορφωθεί συγκεκριμένες προτάσεις: κατά της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, την απόρριψη 
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του συνδρόμου γονικής αποξένωσης, την απόρριψη της διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις 

ενδοσυντροφικής βίας, την εκδίκαση υποθέσεων οικογενειακού δικαίου από εξειδικευμένα 

δικαστήρια/δικαστές, τη διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης του παιδιού, την 

εξειδικευμένη εκπαίδευση των αρχών που αντιμετωπίζουν περιστατικά ενδοοικογενειακής 

βίας,  την καλύτερη πρόσβαση των θυμάτων σε δομές και υπηρεσίες, την αντιμετώπιση της 

οικονομικής βίας εναντίον των γυναικών, προγράμματα για την αποτροπή της βίας, τη 

δημιουργία συστήματος συλλογής εναρμονισμένων στοιχείων στην ΕΕ και την δημιουργία 

ενός μηχανισμού πρόληψης της βίας στην ΕΕ σε περιόδους κρίσεων όπως πχ. η πανδημία.   

.  

.  

➢ Φάκελος για την Προσχώρηση της ΕΕ στην Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας.  

Ορίστηκε  εισηγήτρια της πολιτικής  της Ομάδας στο φάκελο για την Προσχώρηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), που  στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζεται  ως κρίσιμο ζήτημα για την προστασία των θυμάτων από 

τη σεξουαλική παρενόχληση και βία στους χώρους εργασίας.  

Είναι το πρώτο διεθνές μέσο που καθορίζει ειδικά και παγκοσμίως ισχύοντα πρότυπα για την 

αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της βίας στην εργασία και είναι εξαιρετικά σημαντική και 

επείγουσα η κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ILO. Όχι μόνο θα 

θεσμοθετηθεί ως αυτοτελές ποινικό αδίκημα η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους 

εργασίας, αλλά θα ενισχυθούν οι κυρώσεις, και θα εξασφαλιστεί ο πιο αποτελεσματικός 

έλεγχος και η διερεύνηση περιπτώσεων βίας μέσω των Επιθεωρήσεων εργασίας ή άλλων 

αρμοδίων φορέων. 

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 1 στις 2 γυναίκες έχει 

δηλώσει ότι έχει βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης τουλάχιστον μία φορά από 

την ηλικία των 15, και στο 32% του συνόλου των δηλωμένων περιστατικών σεξουαλικής 

παρενόχλησης, ο θύτης σχετιζόταν με το επαγγελματικό περιβάλλον της γυναίκας (εργοδότης, 

συνάδελφος, πελάτης).  

 

➢ Προοδευτική έκθεση για την «Ισότητα των Φύλων στην Εξωτερική Πολιτική και την 

Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ» 

Ήταν εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας THE LEFT στην Προοδευτική έκθεση της Επιτροπής 

FEMM που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε στα τέλη του  2020 για την «Ισότητα των 

Φύλων στην Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ». Στην έκθεση αυτή 

ενσωματώθηκε μία σειρά προτάσεών και θέσεων που στήριξε, με έμφαση στην ανάγκη:  

• Να θεσπιστεί  νέα, επίσημη ειδική σύνθεση του Συμβουλίου της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τη συμμετοχή των υπουργών Κρατών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, για να 

ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. (Η πρόταση αυτή 

υιοθετήθηκε σε ειδικό ψήφισμα του ΕΚ το Δεκέμβριο του 2020).   

• Να ενισχυθεί δυναμικά η συνεργασία της ΕΕ και των Κρατών Μελών με τις τρίτες χώρες 

για την καταπολέμηση όλων των μορφών εμπορίας ανθρώπων (τράφικινγκ), που 

πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά, και να θεσπιστούν αυστηρές 

προϋποθέσεις και σχετικοί όροι κατά τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες. 
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• Να ενταχθεί συστηματικά στην εμπορική πολιτική και τις εξωτερικές εμπορικές 

συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ η διάσταση του αντίκτυπου που αυτές έχουν στις 

γυναίκες και την ισότητα των φύλων.  

• Να   υπάρξει συστηματική συνεργασία και πραγματική στήριξη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση των οργανώσεων γυναικών και των θεσμών υπεράσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν πιο ουσιαστικά τα έμφυλα στερεότυπα στις 

κοινωνίες. 

 

➢ Έκθεση για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και τα επαγγέλματα 

των τομέων STEM 

Ορίστηκε εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας στην έκθεση της FEMM για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και τα επαγγέλματα στους τομείς της επιστήμης, των 

τεχνολογιών, της μηχανικής και των μαθηματικών, γνωστών ως τομείς STEM, όπου σήμερα 

υπάρχει σημαντική υποεκπροσώπηση των γυναικών. Έχει  καταθέσει συγκεκριμένες 

προτάσεις για να ενισχυθούν οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης των 

γυναικών στους δυναμικούς αυτούς τομείς, συνολικά να αποκτήσουν πρόσβαση σε  υψηλής 

ποιότητας απασχόληση, να στηριχθεί πιο δυναμικά η γυναικεία επιχειρηματικότητα, και 

ιδιαίτερα η νεοφυής,  και να εξασφαλιστεί και η αναγκαία χρηματοδότησή τους.  

Οι προτάσεις της συνδέονται και με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέες να ακολουθήσουν σπουδές 

στους τομείς STEM και να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ενώ και σε  πρόσφατο 

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητήθηκε   από τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν 

αντίστοιχες δράσεις στα εθνικά ή περιφερειακά σχέδιά τους. 

Ταυτόχρονα, ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τεχνητή 

Νοημοσύνη ΑIDA, επεξεργάζεται και καταρτίζει  θέσεις για τη στήριξη των γυναικών στις 

πολιτικές διείσδυσης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς οικονομικής κι 

παραγωγικής δραστηριότητας.  

 

3.5.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 

 Έχει υποβάλλει πρόταση στην Επιτροπή  FEMM ζητώντας να  γίνει μελέτη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για το  Σπιράλ της Σιωπής, δεδομένου ότι τα επίσημα στοιχεία βάσει των 

καταγγελιών δεν αποτυπώνουν την πραγματικά εκρηκτική διάσταση του προβλήματος. 

Μεγάλος  αριθμός περιστατικών βίας δεν καταγγέλλονται από τα ίδια τα θύματα λόγω φόβου, 

ντροπής και προκαταλήψεων, και αποθάρρυνσής τους από τις ίδιες τις Αρχές. Ταυτόχρονα δεν 

υπάρχει ένα κοινό εναρμονισμένο πλαίσιο στην ΕΕ συγκέντρωσης και αξιολόγησης των 

στοιχείων και δεδομένων, που οφείλεται σε διαφορετικές μεθοδολογίες ανά κράτος-μέλος 

στην καταγραφή των περιστατικών, στην υποδήλωση των περιστατικών και σε ελλιπή 

διαχείριση από πλευράς των αρμοδίων Αρχών. 

 

Με πρωτοβουλία επίσης της Έλενας Κουντουρά, οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική 

Συμμαχία έστειλαν  επιστολή στους επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και 

της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,  με την οποία  καταδίκασαν την προσβλητική 

ευθεία  επίθεση του Ερντογάν σε βάρος των θεσμών της ΕΕ, κατά την κοινή συνάντησή τους 

στην Άγκυρα. Ταυτόχρονα, επέκριναν την απουσία αντίδρασης και των δύο εκπροσώπων των 
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θεσμών, για την ανοχή τους που νομιμοποίησε  την πολιτική στάση της Τουρκίας για την πλήρη 

απαξίωση του ρόλου της ΕΕ και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των γυναικών, που επιβάλλει ο Τούρκος Πρόεδρος στη γείτονα χώρα (Απρίλιος 

2021). 

 

Επιπλέον, με παρεμβάσεις της στην Ολομέλεια το φθινόπωρο του 2020,  απευθυνόμενη στον  

Ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,  Ζοζέπ 

Μπορέλ, ζήτησε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία, ως μονόδρομο για να 

σταθεί η Ευρώπη ενωμένα και αποφασιστικά απέναντι στη συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική  

της Τουρκίας, επικρίνοντας το γεγονός ότι το  Συμβούλιο δεν έχει δείξει την πολιτική βούληση 

να αρθρώσει ηχηρή απάντηση απέναντι στις τουρκικές απειλές.  

 

Ταυτόχρονα, κάλεσε την ΕΕ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων που επιβάλλει η 

ανθρωπιστική κρίση με επίκεντρο τη Μόρια και να αναλάβει την ευθύνη που της  αναλογεί στο 

προσφυγικό ζήτημα, ως ζήτημα αμιγώς ευρωπαϊκό, απαλλάσσοντας από το βάρος της ευθύνης 

τα ελληνικά νησιά.  Αναφερόμενη στη Μόρια, εγκάλεσε τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές ότι 

δημιούργησαν μία μορφή άτυπων φυλακών, παραβιάζοντας κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο των 

προσφύγων, και πρόταξε  ως επιτακτική ανάγκη τη σύγκλιση έκτακτης Συνόδου Κορυφής της 

Ε.Ε. για την επίλυση της ανθρωπιστικής καταστροφής και την αποσυμφόρηση των νησιών. 

 

Είχε ενεργό ρόλο στη γνωμοδότηση εκ μέρους της FEMM προς την αρμόδια Επιτροπή 

Πολιτικών Ελευθεριών, για να συμπεριληφθούν σε σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου οι ανάγκες των κοριτσιών και γυναικών προσφύγων σε όλη τη διαδικασία του 

ασύλου,  με την παροχή ειδικής ψυχολογικής βοήθειας και πρόσβασης στα δικαιώματα 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας για τις γυναίκες που έχουν υποστεί τραύμα και 

συγκεκριμένα έμφυλη βία.  

Καταδίκασε  τη χρήση μέτρων εξαναγκασμού από υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου 

στο πλαίσιο των μεταφορών που γίνονται βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου, που έχει 

καταγγελθεί σε διάφορα κράτη μέλη, καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι αιτούντες άσυλο 

φορούσαν χειροπέδες, ήταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών και υφίσταντο αστυνομική βία, την 

αποφυγή κράτησης των εγκύων ή μητέρων με νεογνά. Και τάχθηκε υπέρ της οικογενειακής 

επανένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου ΙΙΙ, για τον καθορισμό του κράτους 

μέλους που είναι υπεύθυνο για το άσυλο. 

 

Στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει  επίσης καταθέσει ερωτήσεις στην Κομισιόν 

για: 

✓ Τα θιγόμενα δικαιώματα των πολιτών με απώλεια ακοής, λόγω της ευρείας και 

υποχρεωτικής σε πολλά κράτη-μέλη χρήση της απλής μάσκας προσώπου, με αίτημα να 

στηριχθεί πανευρωπαϊκά η χρήση διάφανης μάσκας. 

✓ Τον αποκλεισμό των κωφών/βαρήκοων από την ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 

της ΕΡΤ από το φθινόπωρο του 2019 εξαιτίας της κατάργησης της ταυτόχρονης μετάδοσης 

στη νοηματική.  

 

 

3.6.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

➢ Διοργάνωση εκδηλώσεων της Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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 Οι δύο πρώτες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Έλενα Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς αφορούσαν 

στα κρίσιμα ζητήματα της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, καθώς και την προστασία της 

υγείας των γυναικών. Συγκεκριμένα: 

✓ «Έμφυλη Βία και οι Κοινωνικο-πολιτικές Πρακτικές. Η ακραία περίπτωση της 

Γυναικοκτονίας». Συμμετείχαν η πρόεδρος της Επιτροπής FEMM του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων που εργάζονται για την 

καταπολέμηση της βίας (Ευρωπαϊκό Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων 

Εθνών, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων EIGE,  Ευρωπαϊκό Λόμπι 

Γυναικών, GREVIO) και αντιπροσωπεία του τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου 

του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. (Νοέμβριος 2019) 

✓ «Το Φύλο στην Υγεία: οι προκλήσεις για ένα μέλλον υγείας για τις γυναίκες στην 

Ευρώπη». Συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της ΕΕ και συγκεκριμένα το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων EIGE, το τμήμα της Β. Ευρώπης της  

Ένωσης των Γυναικών στην Ιατρική MWIA, η Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού 

Προγραμματισμού IPPF, ο πρόεδρος του Ομάδας Ευρωβουλευτών κατά του 

Καρκίνου, μέλη του Δ.Σ. της Europa Donna Hellas και επιστήμονες με εξειδίκευση στην 

αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών καρκίνου που πλήττουν τις γυναίκες. 

(Δεκέμβριος 2019) 

 

➢ Συμμετοχή σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και ελληνικές εκδηλώσεις για την ισότητα  

 

✓ «Impact of W20 in the lives of European Women», σε συνδιοργάνωση του Συνδέσμου 

Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος ΣΕΓΕ με την Ιταλική Προεδρία του W20 (Ιούνιος 

2021)  

✓ «Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης – 40 χρόνια Ελλάδα-ΕΕ»-  Εκδήλωση του γραφείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  (Απρίλιος 2021) 

✓ «Ελλάδα: 40 χρόνια Ευρωπαία» - Διαδικτυακή εκδήλωση του Γραφείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,   του Ευρωπαϊκού Κέντρου  Πληροφόρησης 

Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας και του Μεγάρου Μουσικής  Θεσσαλονίκης 

(Μάρτιος 2021)  

✓ «Ισότητα μέχρι το 100: Φύλο και Εργασία»- Eκδήλωση του Μεσογειακού Ινστιτούτου 

Μελετών Κοινωνικού Φύλου - MIGS της Κύπρου (Μάρτιος 2021) 

✓ «Η ζωή των ανθρώπων με Σύνδρομο Down στην Ελλάδα» - εκδήλωση του Συλλόγου 

Συνδρόμου Down Ελλάδος και του Δήμου Καλαμαριάς με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα του Συνδρόμου Down (Mάρτιος 2021)  

✓ «Ημέρα της Γυναίκας» - Διαδικτυακή συζήτηση με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών του 

Λυκείου Μούδρου Λήμνου (Μάρτιος 2021) 

✓ «Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 της Ε.Ε. - επίδραση της πανδημίας 

στην επίτευξη των στόχων για την ισότητα» - Διαδικτυακή Εκδήλωση του Πολιτικού 

Συνδέσμου Γυναικών Ελλάδος (Ιανουάριος 2021) 

✓ «Εβδομάδα Καρκίνου» - Ετήσιο Συνέδριο  Cancer Week Conference της Boussias 

Communications (Οκτώβριος 2020)  
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✓ «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις γυναίκες εργαζόμενες στον τουρισμό και στην 

εστίαση» – Διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου του 

ΣΥΡΙΖΑ (Ιούλιος 2020)  

✓ «Αγνοούμενα Παιδιά» - Εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ευρωπαϊκού 

Φορέα MISSING CHILDREN EUROPE και του Χαμόγελου του Παιδιού (Οκτώβριος 2019) 

 

 

➢ Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για την ισότητα  

 

✓ «Γυναικοκτονίες και έμφυλη βία: Από την Ελένη και την Καρολάιν στη φρίκη της 

Ηλιούπολης» (Ιούλιος 2021) 

✓ «Σπάμε τη Σιωπή» – εκδήλωση για τη σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση  με 

τη συμμετοχή της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου (Φεβρουάριος 2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


