ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΝ
ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ: 101
ΣΤΑΔΙΑ

Από την έναρξη της θητείας της, η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν εργάζεται για την
υλοποίηση της υπόσχεσής της να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο
πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο δίκαιη, καθώς και για την αντιμετώπιση ιστορικών
γεγονότων που επηρέασαν τη ζωή πολλών Ευρωπαίων —της πανδημίας του
κορονοϊού και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
Με αυτό το παιχνίδι μπορείτε να κάνετε αναδρομή στις δραστηριότητες της
Επιτροπής την τελευταία τριετία και να ελέγξετε τις γνώσεις σας σχετικά με τις
κυριότερες πρωτοβουλίες τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή προκειμένου να
υλοποιήσει τις υποσχέσεις της από την αρχή της θητείας της και να
αντιμετωπίσει τις πρωτοφανείς προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη.

Οδηγίες παιχνιδιού
Κάθε γεγονός συνοδεύεται από τρεις ερωτήσεις που συνδέονται με το θέμα.
Όταν ο παίκτης προσγειώνεται στο τετράγωνο, ο συμπαίκτης ή οι συμπαίκτες
του διαβάζουν μία από τις σχετικές ερωτήσεις του παρόντος φυλλαδίου. Εάν ο
παίκτης απαντήσει σωστά, μπορεί να ρίξει ξανά το ζάρι και να προσπαθήσει να
απαντήσει σε νέα ερώτηση. Εάν ο παίκτης απαντήσει λάθος, πρέπει να δώσει τη
σειρά του στον επόμενο παίκτη. Κάθε παίκτης μπορεί να ρίξει το ζάρι μέχρι τρεις
συνεχόμενες φορές. Εάν η τρίτη διαδοχική απάντηση είναι σωστή, ο παίκτης
πρέπει να δώσει τη σειρά του στον επόμενο, αλλά λαμβάνει ανταμοιβή που του
επιτρέπει να ρίξει άλλη μία φορά το ζάρι στους επόμενους γύρους σε περίπτωση
που απαντήσει λάθος. Νικητής είναι εκείνος που φτάνει πρώτος στη γραμμή
τερματισμού.

Σημείωση: οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο
αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στις 16 Αυγούστου 2022

1.12.2019

Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν
αναλαμβάνει καθήκοντα
Ε.1
Πόσες γυναίκες έχουν ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως πρόεδροι;


Μόνο μία! Τον Δεκέμβριο του 2019 η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
αντικατέστησε τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στη θέση του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε αυτόν
τον ρόλο.

Ε.2
Πότε εκλέχθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Α. Τον Μάιο του 2019
Β. Τον Ιούλιο του 2019
Γ. Τον Σεπτέμβριο του 2019

Ε.3
Μπορείτε να αναφέρετε μία από τις έξι πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής
φον ντερ Λάιεν;







Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,
μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή,
μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων,
μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο,
προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας,
μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

01
11.12.2019

Δρομολόγηση της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
Ε.1
Ποιος είναι ο κύριος στόχος τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να
επιτύχει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία;
Α. Να γίνει η Ευρώπη η πρώτη στον κόσμο κλιματικά ουδέτερη
ήπειρος έως το 2050
Β. Να γίνει η Ευρώπη η πιο πράσινη ήπειρος έως το 2050
Γ. Να γίνει η Ευρώπη ο πρώτος παραγωγός πράσινων προϊόντων έως το
2050.

Ε.2
Τι ποσοστό επενδύσεων από το NextGenerationEU και τον επταετή
προϋπολογισμό της ΕΕ θα χρηματοδοτήσει την Πράσινη Συμφωνία;
Α. Ένα τρίτο
Β. Δύο τρίτα
Γ. Τρία τρίτα

Ε.3
Κατά ποιο ποσοστό επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990);
Α. Κατά τουλάχιστον 15 %
Β. Κατά τουλάχιστον 35 %
Γ. Κατά τουλάχιστον 55 %

02
14.1.2020

Παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου
και του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας
Ε.1
Τι θα κάνει το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας?
 Θα παράσχει χρηματοδότηση από την ΕΕ για τις δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις που απαιτούνται ώστε η Ευρώπη να
καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη περιφέρεια στον κόσμο
έως το 2050.

Ε.2
Ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης αποτελεί βασικό εργαλείο ώστε να
διασφαλιστεί ότι η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία
πραγματοποιείται με δίκαιο τρόπο, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Πόση
χρηματοδότηση θα κινητοποιήσει ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης;
Α. Τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ
Β. Τουλάχιστον 60 δισ. ευρώ
Γ. Τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ

Ε.3
Ποιες περιφέρειες θα επωφεληθούν περισσότερο από τον μηχανισμό δίκαιης
μετάβασης;
 Στήριξη θα διατεθεί σε όλα τα κράτη μέλη, με έμφαση στις
περιφέρειες με την υψηλότερη ένταση άνθρακα ή με τον
μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στον τομέα των ορυκτών
καυσίμων.

03
31.1.2020

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από
την ΕΕ
Ε.1
Πότε συνάφθηκε η συμφωνία αποχώρησης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και πότε
άρχισε να ισχύει;


Η συμφωνία αποχώρησης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου συνάφθηκε
την 1η Οκτωβρίου 2019 και άρχισε να ισχύει την 1η
Φεβρουαρίου 2020.

Ε.2
Ποιος ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από την πλευρά της ΕΕ όσον
αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ;


Ο Μισέλ Μπαρνιέ

Ε.3
Ποια είναι η ονομασία της λύσης που βρέθηκε για την Ιρλανδία και τη Βόρεια
Ιρλανδία κατά τις διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου;
Α. Συμφωνία αποχώρησης
Β. Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας
Γ. Πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία

04
5.2.2020

Παρουσίαση της νέας
μεθοδολογίας για τις
διαπραγματεύσεις ένταξης στην ΕΕ
Ε.1
Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές αρχές της νέας μεθοδολογίας διεύρυνσης;


Αξιοπιστία, προβλεψιμότητα,
πολιτική καθοδήγηση.

δυναμισμός

και

ισχυρότερη

Ε.2
Ποια ευρωπαϊκή πόλη έδωσε το όνομά της στα κριτήρια ένταξης τα οποία πρέπει
να πληροί μια χώρα ώστε να της χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη
χώρας;
Α. Η Κοπεγχάγη
Β. Οι Βρυξέλλες
Γ. Η Λιουμπλιάνα

Ε.3
Σε ποιους εταίρους της ΕΕ αναφερόμαστε όταν μιλάμε για τα Δυτικά Βαλκάνια;


Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο,
Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

05
19.2.2020

Δημοσίευση του θεματολογίου για τη
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της
Ευρώπης
Ε.1
Μπορείτε να αναφέρετε έναν από τους τρεις κύριους πυλώνες του ευρωπαϊκού
ψηφιακού μετασχηματισμού;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων,
2) δίκαιη και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία, 3) ανοικτή,
δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία.

Ε.2
Στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Μπορείτε να σκεφτείτε έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να το επιτύχει αυτό;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) αποτελώντας παγκόσμιο πρότυπο για την
ψηφιακή οικονομία, 2) στηρίζοντας τις αναπτυσσόμενες οικονομίες
στην ψηφιακή μετάβαση, 3) αναπτύσσοντας ψηφιακά πρότυπα, τα
οποία θα προωθήσει σε διεθνές επίπεδο.

Ε.3
Μπορείτε να σκεφτείτε έναν τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή στρατηγική θα βοηθήσει
την ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) χάραξη νέας βιομηχανικής στρατηγικής της
ΕΕ, 2) ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προβλέπει και να
διαχειρίζεται περιβαλλοντικές καταστροφές, 3) στήριξη της
κυκλικής οικονομίας, 4) δρομολόγηση πρωτοβουλίας για την
ανακύκλωση των ηλεκτρονικών ειδών, 5) επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας των κέντρων δεδομένων και των υποδομών ΤΠΕ
έως το 2030, 6) αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, του 5G, του
υπολογιστικού νέφους και της υπολογιστικής παρυφών, καθώς και
του διαδικτύου των πραγμάτων· 7) υποστήριξη των
αυτοματοποιημένων και συνδεδεμένων μεταφορών, 8) ενίσχυση
του βιώσιμου χαρακτήρα των δημόσιων συμβάσεων, 9) καθιέρωση
κοινού προτύπου φορτιστή για τις ηλεκτρονικές συσκευές.

06
4.3.2020

Έγκριση του
ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το
κλίμα
Ε.1
Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να τεθεί σε ισχύ η πρόταση του ευρωπαϊκού
νομοθετήματος για το κλίμα;
Α. 1 έτος και 3 μήνες (Μάρτιος 2020 – Ιούλιος 2021)
Β. 2 έτη και 2 μήνες (Ιανουάριος 2020 – Μάρτιος 2022)
Γ. 2 έτη και 6 μήνες (Δεκέμβριος 2019 – Μάιος 2022)

Ε.2
Αναφέρατε έναν από τους 5 στόχους του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το
κλίμα.
 Πιθανές απαντήσεις: 1) καθορισμός της μακροπρόθεσμης
κατεύθυνσης πορείας για την επίτευξη του στόχου της
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 μέσω όλων των
πολιτικών, με κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό
τρόπο, 2) καθορισμός ενός πιο φιλόδοξου στόχου της ΕΕ για το
2030, ώστε να τεθεί η Ευρώπη σε υπεύθυνη πορεία για την
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, 3) δημιουργία
συστήματος παρακολούθησης της προόδου και ανάληψη
περαιτέρω δράσης εάν χρειάζεται, 4) παροχή προβλεψιμότητας
για τους επενδυτές και άλλους οικονομικούς παράγοντες, 5)
διασφάλιση της μη αναστρεψιμότητας της μετάβασης στην
κλιματική ουδετερότητα.

Ε.3
Ποιος είναι ο στόχος της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά τη μείωση των καθαρών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990);
Α. Τουλάχιστον 30 %
Β. Τουλάχιστον 55 %
Γ. Τουλάχιστον 72 %

07
5.3.2020

Έγκριση νέας
στρατηγικής για την ισότητα των
φύλων 2020-2025
Ε.1
Πότε θεσπίστηκε για πρώτη φορά η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών όσον αφορά την ισότητα των αμοιβών;
Α. Στη Συνθήκη της Ρώμης (1957)
Β. Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)
Γ. Στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2007)

Ε.2
Μπορείτε να αναφέρετε έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής για την
ισότητα των φύλων 2020-2025;


Πιθανές απαντήσεις: 1) τερματισμός της έμφυλης βίας, 2)
αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων, 3) γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας, 4) επίτευξη
ίσης συμμετοχής σε διάφορους τομείς της οικονομίας, 5)
αντιμετώπιση του μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού
χάσματος μεταξύ των φύλων, 6) γεφύρωση του χάσματος
μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη φροντίδα και 7) επίτευξη
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και στην πολιτική.

Ε.3
Ποιο είναι το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των μελών των εθνικών
κοινοβουλίων στην ΕΕ;
Α. 10 %
Β. 33 %
Γ. 49 %

08
9.3.2020

Έγκριση ολοκληρωμένης στρατηγικής
της ΕΕ με την Αφρική
Ε.1
Στην προτεινόμενη στρατηγική της ΕΕ με την Αφρική προτάθηκαν πέντε βασικές
εταιρικές σχέσεις μεταξύ των δύο ηπείρων. Μπορείτε να σκεφτείτε μία;


Πιθανές απαντήσεις: 1) βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας,
2) πράσινη μετάβαση και πρόσβαση στην ενέργεια, 3) ψηφιακός
μετασχηματισμός, 4) ειρήνη, ασφάλεια και διακυβέρνηση, 5)
μετανάστευση και κινητικότητα.

Ε.2
Ποιο είναι το ποσό που προβλέπεται να κινητοποιηθεί σε επενδύσεις στο
πλαίσιο της δέσμης επενδυτικών μέτρων Αφρικής-Ευρώπης της πρωτοβουλίας
Global Gateway;
Α. 100 δισ. ευρώ
Β. 150 δισ. ευρώ
Γ. 200 δισ. ευρώ

Ε.3
Πότε καθιερώθηκε επίσημα η εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ;
Α. Το 2000
Β. Το 2005
Γ. Το 2010
*Η εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ καθιερώθηκε επίσημα το 2000 κατά την
πρώτη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας (τον
οποίο διαδέχθηκε η Αφρικανική Ένωση) και της ΕΕ στο Κάιρο.

09
10.3.2020

Έγκριση
νέας βιομηχανικής στρατηγικής
Ε.1
Τι ποσοστό αντιπροσωπεύει η βιομηχανία στις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ;
Α. 20 %
Β. 40 %
Γ. 80 %

Ε.2
Τι ποσοστό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μπορούν να θεωρηθούν μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ);
Α. 10 %
Β. 50 %
Γ. 99 %

Ε.3
Τι ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας της ΕΕ παράγεται από την
ευρωπαϊκή βιομηχανία;
Α. 20 %
Β. 40 %
Γ. 80 %

10
Μάρτιος 2020

Δράση κατά του κορονοϊού
Ε.1
Το πρώτο ευρωπαϊκό κρούσμα COVID-19 αναφέρθηκε στις 24 Ιανουαρίου
2020. Σε ποια χώρα της ΕΕ;
Α. Στην Ισπανία
Β. Στην Ιταλία
Γ. Στη Γαλλία

Ε.2
Πότε δρομολόγησε η ΕΕ την πρώτη συμφωνία κοινής προμήθειας για την
προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων για τη νόσο COVID-19;
Α. Τον Φεβρουάριο του 2020
Β. Τον Μάρτιο του 2020
Γ. Τον Απρίλιο του 2020

Ε.3
Πότε ξεκίνησε ο εμβολιασμός κατά της νόσου COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ;
Α. Τον Δεκέμβριο του 2020
Β. Τον Ιανουάριο του 2021
Γ. Τον Φεβρουάριο του 2021

11
4.5.2020

Εκδήλωση συγκέντρωσης δωρεών
«Παγκόσμια Αντίδραση στον
Κορονοϊό»
Ε.1
Σε ένα ενιαίο μέτωπο κατά της πανδημίας COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ένωσε τις δυνάμεις της με παγκόσμιους εταίρους ώστε να διασφαλίσει ότι όλα
τα νέα εμβόλια, τα διαγνωστικά μέσα και οι θεραπείες διατίθενται σε όλους σε
προσιτή τιμή. Η παγκόσμια προσπάθεια συγκέντρωσης δωρεών —Αντίδραση
στον Κορονοϊό— ξεκίνησε στις 4 Μαΐου 2020. Πόση χρηματοδότηση
συγκεντρώθηκε τη συγκεκριμένη ημέρα;
Α. 4,4 δισ. ευρώ
Β. 7,4 δισ. ευρώ
Γ. 10,4 δισ. ευρώ

Ε.2
Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς που επωφελήθηκαν από τα κεφάλαια που
συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό;
Α. Εξετάσεις, θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόληψη
Β. Δράση, θεραπεία και μάθηση
Γ. Έρευνα, επενδύσεις και ανάπτυξη

Ε.3
Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, η απόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» —
η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα—
αυξήθηκε σε 53,7 δισ. ευρώ. Πόσες χώρες επωφελήθηκαν από αυτή τη στήριξη;
Α. 90
Β. 110
Γ. 140

12
7.5.2020

Έγκριση σχεδίου δράσης για την πρόληψη
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας
Ε.1
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί έγκλημα που
ανιχνεύεται δύσκολα. Οι συνέπειές της μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην
οικονομία της ΕΕ και στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να
υιοθετήσει μια πολύπλευρη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Απαιτείται δράση σε διάφορα επίπεδα. Μπορείτε να σκεφτείτε μία;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων
κανόνων της ΕΕ, 2) πιο εναρμονισμένο σύνολο κανόνων, 3) εποπτεία
σε επίπεδο ΕΕ, 4) μηχανισμός στήριξης και συνεργασίας για τις
μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, 5) επιβολή, σε ενωσιακό
επίπεδο, των διατάξεων του ποινικού δικαίου και ανταλλαγή
πληροφοριών, 6) μια ισχυρότερη ΕΕ στον κόσμο.

Ε.2
Η ΕΕ έχει καταρτίσει κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου οι οποίες
χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά το σύστημά τους για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μπορείτε να σκεφτείτε έναν στόχο αυτού του
καταλόγου;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) προστασία της ακεραιότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και της εσωτερικής αγοράς της
Ένωσης, 2) ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, 3) προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης.

Ε.3
Πόσες τρίτες χώρες αναφέρονται ως σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; (στις 13 Μαρτίου 2022)
Α. 20
Β. 25
Γ. 30

13
20.5.2020

Έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030
και της στρατηγικής «Από το
αγρόκτημα στο πιάτο»
Ε.1
Στόχος της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 είναι η
διεύρυνση των υφιστάμενων περιοχών Natura 2000. Τι ποσοστό των χερσαίων
και των θαλάσσιων εκτάσεων της ΕΕ αποτελούν μέρος του δικτύου Natura
2000;
A. Το 10 % των χερσαίων εκτάσεων και πάνω από το 8 % των θαλάσσιων
εκτάσεων
B. Το 18 % των χερσαίων εκτάσεων και πάνω από το 8 % των
θαλάσσιων εκτάσεων
C. Το 40 % των χερσαίων εκτάσεων και πάνω από το 8 % των θαλάσσιων
εκτάσεων

Ε.2
Με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή επιθυμεί να δώσει
ώθηση στην ανάπτυξη των εκτάσεων της ΕΕ υπό βιολογική καλλιέργεια. Τι
ποσοστό της συνολικής γεωργικής γης θα διατεθεί στη βιολογική γεωργία έως
το 2030;
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

Ε.3
Έως το 2030, κατά τι ποσοστό θα πρέπει να μειωθεί η χρήση λιπασμάτων;
A. Κατά τουλάχιστον 5 %
B. Κατά τουλάχιστον 10 %
C. Κατά τουλάχιστον 20 %

14
27.5.2020

Παρουσίαση του
NextGenerationEU
Ε.1
Ποιο είναι το συνολικό ποσό του NextGenerationEU (σε τρέχουσες τιμές);
A. 750 δισ. ευρώ
B. 806,9 δισ. ευρώ
C. 853 δισ. ευρώ

Ε.2
Ποιο είναι το ποσοστό των κονδυλίων του NextGenerationEU που προορίζονται
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής;
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

Ε.3
Ποιο είναι το ποσοστό των κονδυλίων του NextGenerationEU που προορίζονται
για την ψηφιακή μετάβαση;
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

15
17.6.2020

Παρουσίαση της
στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια
Ε.1
Η συνήθης διαδικασία ανάπτυξης και έγκρισης ενός εμβολίου διαρκεί 10 έτη.
Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, η διαδικασία
αυτή μειώθηκε σε ...;
A. 3-5 έτη
B. 1-2 έτη
C. 12-18 μήνες

Ε.2
Τι είναι ο COVAX;
A. Φαρμακευτική εταιρεία που αναπτύσσει εμβόλια κατά της νόσου
COVID-19.
B. Μηχανισμός που αποσκοπεί στη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση
στα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 παγκοσμίως.
C. Ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων που επανεξετάζουν τη διαδικασία
παραγωγής εμβολίων.

Ε.3
Ποια είναι η ονομασία του ευρωπαϊκού οργανισμού που αξιολόγησε την
ασφάλεια των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19;
A. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)
B. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
C. Παγκόσμια συμμαχία για τα εμβόλια και την ανοσοποίηση (GAVI)

16
24.6.2020

Δρομολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ
για τα δικαιώματα των θυμάτων για την
περίοδο 2020-2025
Ε.1
Μια σημαντική πτυχή της διαδικασίας επούλωσης των θυμάτων, η οποία καλύπτεται από
τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων, είναι οι υπηρεσίες
αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;
 Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης περιλαμβάνουν ένα
φάσμα υπηρεσιών όπως, για παράδειγμα, τη διαμεσολάβηση μεταξύ
θύματος και δράστη, τις ευρύτερες οικογενειακές συναντήσεις και
τους κύκλους καθορισμού της ποινής. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχουν
στα θύματα ένα ασφαλές περιβάλλον για να ακουστεί η φωνή τους.

Ε.2
Τι αφορά αυτός ο αριθμός: 116 006;
A. Είναι ο αριθμός των κυβερνοεγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην ΕΕ το
δεύτερο εξάμηνο του 2021.
B. Είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε ειδική κατάρτιση σχετικά με την
απαγόρευση των διακρίσεων για την αστυνομία.
C. Είναι ο αριθμός της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για τα θύματα
εγκληματικών πράξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ε.3
Αναφέρατε έναν από τους πέντε βασικούς τομείς της στρατηγικής της ΕΕ για τα
δικαιώματα των θυμάτων.
 Πιθανές απαντήσεις: 1) καταγγελία εγκλημάτων και επικοινωνία με τα
θύματα, 2) παροχή υποστήριξης και προστασίας στα πλέον ευάλωτα
θύματα, 3) πρόσβαση σε αποζημίωση, 4) συνεργασία και συντονισμός
μεταξύ δικαστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου,
εργαζομένων στον τομέα της υγείας, κοινωνικών λειτουργών και
άλλων, 5) δικαιώματα των θυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

17
1.7.2020

Παρουσίαση της δέσμης μέτρων για τη
στήριξη της απασχόλησης των νέων και
του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων
Ε.1
Τι είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση;
 Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί βασικό
στοιχείο της διά βίου μάθησης, το οποίο εφοδιάζει τα άτομα με
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται
για συγκεκριμένα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας. Αποτελεί
τον χώρο από τον οποίο προέρχονται περίπου οι μισοί
εκπαιδευόμενοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην ΕΕ και δίνει τη δυνατότητα στα δύο τρίτα των
εργαζομένων της ΕΕ να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να
αναβαθμίσουν εκείνες που ήδη έχουν. Βοηθά τους νέους να
προετοιμαστούν για την πρώτη θέση εργασίας τους και παρέχει
στους ενήλικες τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες
και να εξελίξουν τη σταδιοδρομία τους.

Ε.2
Πόσοι νέοι απέκτησαν πρόσβαση στην αγορά εργασίας χάρη στις Εγγυήσεις για
τη Νεολαία;
A. Πάνω από 24 εκατομμύρια νέοι
B. Πάνω από 20 εκατομμύρια νέοι
C. Πάνω από 16 εκατομμύρια νέοι

Ε.3
Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων του Μαρτίου 2021, τι ποσοστό όλων των ενηλίκων θα πρέπει να
συμμετέχει σε κατάρτιση ετησίως έως το 2030;
A. Τουλάχιστον 60 %
B. Τουλάχιστον 45 %
C. Τουλάχιστον 55 %

18
8.7.2020

Παρουσίαση της στρατηγικής για το
υδρογόνο και της στρατηγικής της ΕΕ
για την ενοποίηση του ενεργειακού
συστήματος
Ε.1
Ποιο είναι το μερίδιο του υδρογόνου στη σημερινή κατανάλωση ενέργειας στην
Ευρώπη;
A. 10 %
B. 5 %
C. Κάτω του 2 %

Ε.2
Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό
Υδρογόνο είναι η διευκόλυνση των επενδύσεων σε καθαρό υδρογόνο. Για τον
σκοπό αυτό, η συμμαχία ετοίμασε μια δεξαμενή βιώσιμων επενδυτικών έργων.
Πόσα έργα περιλαμβάνονται;
A. 60
B. 750
C. 900

Ε.3
Πόσο ανανεώσιμο υδρογόνο θα παράγεται στην ΕΕ έως το 2030;
A. 5 εκατομμύρια τόνοι
B. 10 εκατομμύρια τόνοι
C. 2 εκατομμύρια τόνοι

19
21.7.2020

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν επί του
σχεδίου ανάκαμψης και του ΠΔΠ για
την περίοδο 2021-2027
Ε.1
Ποιο είναι το συνολικό ποσό του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για
την περίοδο 2021-2027 (σε τρέχουσες τιμές);
A. 1,211 τρισ. ευρώ
B. 0,5 τρισ. ευρώ
C. 3 τρισ. ευρώ

Ε.2
Τι δεν είναι το NextGenerationEU;
A. Πρόγραμμα της ΕΕ για την επόμενη γενιά ψηφιακών προϊόντων
B. Προσωρινό μέσο ανάκαμψης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού
C. Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την παροχή δανείων και
επιχορηγήσεων στα κράτη μέλη

Ε.3
Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και του σχεδίου
ανάκαμψης, τι σημαίνει «μηχανισμός αιρεσιμότητας»;
A. Οι όροι υπό τους οποίους τρίτες χώρες μπορούν να υποβάλουν αίτηση
για τα δάνεια.
B. Οι όροι για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε
περίπτωση παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου σε ένα
κράτος μέλος.
C. Οι όροι υπό τους οποίους οι ΜΜΕ επενδύουν χρήματα στην οικεία
παραγωγή βιώσιμων προϊόντων.

20
27.8.2020

Υπογραφή της πρώτης σύμβασης
με φαρμακευτική εταιρεία για την
αγορά εμβολίων κατά της νόσου
COVID-19
Ε.1
Πόσες δόσεις εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 έχει εξασφαλίσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τα μέσα του 2022;
A. Έως 4,2 δισεκατομμύρια δόσεις
B. Έως 3 δισεκατομμύρια δόσεις
C. Έως 1,5 δισεκατομμύρια δόσεις

Ε.2
Με πόσες εταιρείες έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάσεις για την
εξασφάλιση εμβολίων κατά της νόσου COVID-19;
A. Με 5 εταιρείες
B. Με 8 εταιρείες
C. Με 11 εταιρείες

Ε.3
Πόσα εμβόλια έχουν εγκριθεί στην ΕΕ μέχρι σήμερα; Γνωρίζετε τις σχετικές
εταιρείες;



Έξι εμβόλια έχουν εγκριθεί στην ΕΕ. Τα εμβόλια αυτά
παράγονται από τις εξής εταιρείες: BioNTech και Pfizer,
Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Novavax
και Valneva.

21
18.9.2020

Παρουσίαση του πρώτου
σχεδίου δράσης της ΕΕ για την
καταπολέμηση του ρατσισμού
Ε.1
Πότε διορίστηκε ο πρώτος συντονιστής της ΕΕ για την καταπολέμηση του
ρατσισμού;
A. Το 2020
B. Το 2021
C. Το 2022

Ε.2
Μπορείτε να σκεφτείτε έναν στόχο την επίτευξη του οποίου επιδιώκει η ΕΕ με
το σχέδιο δράσης της για την καταπολέμηση του ρατσισμού;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) βελτίωση της εφαρμογής της
νομοθεσίας της ΕΕ για τη διασφάλιση της προστασίας από τις
διακρίσεις, 2) κατάρτιση των αρχών επιβολής του νόμου (π.χ.
εθνική αστυνομία) για την πρόληψη της κατάρτισης φυλετικών
ή εθνοτικών προφίλ με σκοπό τη διασφάλιση δίκαιης
αστυνόμευσης και προστασίας, 3) ενίσχυση της εφαρμογής των
εθνικών σχεδίων δράσης των κρατών μελών για την πρόληψη
και την καταπολέμηση του ρατσισμού, 4) καταπολέμηση της
ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, 5) βελτίωση της πολυμορφίας
του προσωπικού της ΕΕ και πρόληψη τυχόν διακρίσεων κατά τη
διαδικασία πρόσληψης, 6) ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με
φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ε.3
Ποιο είναι το σύνθημα της ΕΕ που αντιπροσωπεύει τη θετική επίδραση
διαφορετικών πολιτισμών, παραδόσεων και γλωσσών και αντικατοπτρίζει τις
ιδέες του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού;
 «Ενωμένοι στην πολυμορφία»

22
23.9.2020

Παρουσίαση του νέου συμφώνου για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Ε.1
Πόσοι άνθρωποι μετανάστευσαν στην ΕΕ το 2020;
A. 3,1 εκατομμύρια άνθρωποι
B. 1,92 εκατομμύρια άνθρωποι
C. 530 000 άνθρωποι

Ε.2
Από πόσες χώρες ήρθαν στην ΕΕ αιτούντες άσυλο το 2021;
A. Από περίπου 140 χώρες
B. Από περίπου 80 χώρες
C. Από περίπου 60 χώρες

Ε.3
Σε ποιες τρεις χώρες της ΕΕ παρατηρήθηκε ο μεγαλύτερος κατά κεφαλήν
αριθμός φιλοξενούμενων αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά το 2021;
A. Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα
B. Κύπρος, Αυστρία και Σλοβενία
C. Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχική Δημοκρατία

23
24.9.2020

Έγκριση
δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό
χρηματοοικονομικό τομέα
Ε.1
Μία από τις μεγάλες φιλοδοξίες της ΕΕ είναι η ψηφιακή μετάβαση για τη μετατροπή της
Ευρώπης σε παγκόσμιο ψηφιακό παράγοντα. Για τον σκοπό αυτό, καταρτίστηκε η
στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αναφέρατε έναν τομέα τον
οποίο η ΕΕ σκοπεύει να βελτιώσει με την εν λόγω στρατηγική.
 Πιθανές απαντήσεις: 1) διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
χρηματοπιστωτικά προϊόντα για τους καταναλωτές, 2) καινοτομία
βάσει δεδομένων, 3) διαχείριση δεδομένων, π.χ. προστασία και
εποπτεία δεδομένων, 4) χρηματοδότηση των ΜΜΕ, 5) ανταγωνισμός
μεταξύ των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Ε.2
Τι είναι τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία;
 Τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις
αξιών ή δικαιωμάτων, τα οποία μπορούν να μεταβιβαστούν και να
αποθηκευτούν ηλεκτρονικά, με τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας
αλυσίδας συστοιχιών (blockchain). Μπορούν να χρησιμοποιούνται με
τη μορφή ψηφιακών κερμάτων ή νομισμάτων για την πρόσβαση σε
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή ως μέσα πληρωμής.

Ε.3
Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, η Επιτροπή
πρότεινε πράξη για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA). Τι αφορά η DORA;
A. Το να τονωθεί η υπεύθυνη καινοτομία και ο ανταγωνισμός μεταξύ των
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
B. Το να διευκολυνθούν οι καταναλωτές να πληρώνουν στα καταστήματα και να
καταστούν ασφαλείς και εύκολες οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου
C. Το να διασφαλιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα διαθέτουν τις αναγκαίες διασφαλίσεις για τον μετριασμό των
κυβερνοεπιθέσεων και άλλων κινδύνων.

24
6.10.2020

Έγκριση οικονομικού και επενδυτικού
σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια
Ε.1
Πόση χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιηθεί από το επενδυτικό σχέδιο
για τα Δυτικά Βαλκάνια;
A. έως 29 δισ. ευρώ
B. έως 16 δισ. ευρώ
C. έως 13 δισ. ευρώ

Ε.2
Μπορείτε να αναφέρετε έναν τομέα στον οποίο θα χρηματοδοτηθούν έργα χάρη
στο επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια;


Πιθανές απαντήσεις: 1) βιώσιμες μεταφορές, 2) καθαρή
ενέργεια, 3) περιβάλλον και κλίμα, 4) ψηφιακός τομέας, 5)
ιδιωτικός τομέας, 6) ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ε.3
Η ΕΕ στηρίζει την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια με
οικονομικά και τεχνικά μέσα. Ποια είναι η ονομασία ενός από τα βασικά
προγράμματα μέσω των οποίων η ΕΕ παρέχει σήμερα αυτή τη βοήθεια;
A. Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (IPA)
B. Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ στην αγροτική ανάπτυξη (IPARD)
C. Κοινοτική βοήθεια για την ανασυγκρότηση, την ανάπτυξη και τη
σταθεροποίηση (CARDS)

25
7.10.2020

Έγκριση δεκαετούς σχεδίου για τη
στήριξη των Ρομά στην ΕΕ
Ε.1
Πόσοι Ρομά ζουν στην ΕΕ;
A. Περίπου 3,5 εκατομμύρια
B. Περίπου 8 εκατομμύρια
C. Περίπου 6 εκατομμύρια

Ε.2
Πόσοι Ρομά έχουν υποστεί διακρίσεις τα τελευταία 5 χρόνια;
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

Ε.3
Το δεκαετές σχέδιο για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ περιλαμβάνει επτά
βασικούς τομείς δράσης. Μπορείτε να αναφέρετε έναν;


Πρόκειται για τους εξής: ισότητα, ένταξη,
εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και στέγαση.

συμμετοχή,

26
14.10.2020

Έγκριση νέας στρατηγικής για τα
χημικά προϊόντα
Ε.1
Τα χημικά προϊόντα αποτελούν βασική συνιστώσα της καθημερινής μας ζωής,
αλλά ορισμένα χημικά προϊόντα μπορούν να βλάψουν σοβαρά την υγεία μας ή
το περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε νέα στρατηγική για τα χημικά προϊόντα. Υπάρχουν συγκεκριμένες
ομάδες χημικών προϊόντων που καλύπτονται από δική τους νομοθεσία.
Μπορείτε να αναφέρετε μία;



Πιθανές απαντήσεις: 1) βιοκτόνα, 2) φυτοφάρμακα, 3)
φαρμακευτικά προϊόντα, 4) καλλυντικά προϊόντα, 5)
ενδοκρινικοί διαταράκτες κ.λπ.

Ε.2
Ποιοι είναι οι στόχοι της στρατηγικής για τα χημικά προϊόντα;


Πιθανές απαντήσεις: 1) προστασία της ανθρώπινης υγείας και
του περιβάλλοντος, 2) δημιουργία ασφαλών και βιώσιμων
χημικών προϊόντων, 3) δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς
τοξικές ουσίες.

Ε.3
Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα προϊόντος καθημερινής χρήσης στο οποίο
μπορούν να βρεθούν χημικές ουσίες;


Πιθανές απαντήσεις: 1) παιχνίδια και άλλα προϊόντα για παιδιά,
2) τρόφιμα, 3) καλλυντικά, 4) έπιπλα, 5) κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα.

27
27.10.2020

Μετά τη δρομολόγηση του SURE τον
Απρίλιο,
πραγματοποιούνται οι πρώτες
εκταμιεύσεις
Ε.1
Τι σημαίνει SURE;
A. Στρατηγική για την ανεργία, την ανάκαμψη και την οικονομία
B. Στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης
C. Πρόγραμμα για την καταχωρισμένη απασχόληση στην Ένωση

Ε.2
Ποια κρίση οδήγησε στη δρομολόγηση του μέσου SURE; Και ποιοι είναι οι κύριοι
τομείς τους οποίους σκοπεύει να καλύψει το μέσο αυτό;
1. Πανδημία κορονοϊού
2. Προστασία των θέσεων εργασίας, παραμονή των ατόμων στην
εργασία,
κάλυψη
του
κόστους
των
συστημάτων
βραχυπρόθεσμης εργασίας

Ε.3
Ποιες ήταν οι πρώτες τρεις χώρες που έλαβαν την πρώτη εκταμίευση στο
πλαίσιο του SURE;
A. Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία
B. Γαλλία, Πορτογαλία και Σλοβενία
C. Ελλάδα, Σλοβακία και Γερμανία

28
11.11.2020

Δρομολόγηση του νέου θεματολογίου
για τους καταναλωτές
Ε.1
Με ποιον τρόπο το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές θα δώσει στους καταναλωτές
τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πράσινη μετάβαση; Μπορείτε να
σκεφτείτε ένα παράδειγμα;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) διασφάλιση της διάθεσης βιώσιμων προϊόντων
στους καταναλωτές στην αγορά της ΕΕ και της καλύτερης ενημέρωσης
των καταναλωτών ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τεκμηριωμένες
επιλογές, 2) εφοδιασμός των καταναλωτών με καλύτερη ενημέρωση
σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων, 3) προστασία των
καταναλωτών
από ορισμένες πρακτικές, όπως η προβολή
ψευδοοικολογικής ταυτότητας ή η πρόωρη αχρήστευση, 4) προώθηση της
επισκευής και ενθάρρυνση πιο βιώσιμων και «κυκλικών» προϊόντων, 5)
ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να στηρίξουν τη βιώσιμη κατανάλωση.

Ε.2
Οι καταναλωτικές δαπάνες περιγράφουν το σύνολο των χρημάτων που δαπανώνται από
ιδιώτες για τελικά αγαθά και υπηρεσίες. Τι ποσοστό του ΑΕΠ της ΕΕ προέρχεται από τις
καταναλωτικές δαπάνες;
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

Ε.3
Η ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην
πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα στην επιλογή πιο βιώσιμων προϊόντων. Μία από τις
ενέργειες της ΕΕ είναι η προστασία των καταναλωτών από πρακτικές προβολής
ψευδοοικολογικής ταυτότητας. Τι σημαίνει ο όρος «προβολή ψευδοοικολογικής
ταυτότητας»;
A. Τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες στην παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
B. Η πρακτική στο πλαίσιο της οποίας εταιρείες δίνουν ψευδή εντύπωση για
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή τα περιβαλλοντικά οφέλη των
προϊόντων τους
C. Η πρακτική των εταιρειών να παρέχουν δωρεάν προϊόντα με βάση το πλαστικό

29
11.11.2020

Γίνονται τα πρώτα βήματα για την
οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υγείας
Ε.1
Στο πλαίσιο της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η ΕΕ σχεδιάζει να
ενισχύσει την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και την αντιμετώπιση κρίσεων για δύο
βασικούς οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα αυτό. Για ποιους οργανισμούς
πρόκειται;
A. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών
Προϊόντων
B. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών
Προϊόντων και Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των
Ασθενειών
C. Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Οργανισμός της
ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια

Ε.2
Βασικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας αποτελεί το ευρωπαϊκό σχέδιο
για την καταπολέμηση του καρκίνου. Μπορείτε να εξηγήσετε τι αφορά;


Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου
αποσκοπεί στην πρόληψη του καρκίνου και στη διασφάλιση
υψηλής ποιότητας ζωής για τους καρκινοπαθείς, τους επιζώντες,
τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους.

Ε.3
Σε ποια χώρα της ΕΕ βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC);
A. Στο Βέλγιο
B. Στη Σουηδία
C. Στην Πολωνία

30
12.11.2020

Παρουσίαση της πρώτης στρατηγικής της
ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ
Ε.1
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τη δράση της για την προώθηση μιας Ένωσης
ισότητας για όλους, υιοθετώντας την πρώτη ενωσιακή στρατηγική για την ισότητα
των ΛΟΑΤΚΙ. Η στρατηγική αυτή θέτει μια σειρά από βασικούς στόχους σε τέσσερις
πυλώνες οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025. Τι πιστεύετε ότι
καλύπτουν οι πυλώνες αυτοί; Μπορείτε να σκεφτείτε έναν τομέα στον οποίο
απαιτείται περισσότερη δράση;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, 2) διασφάλιση της ασφάλειάς τους, 3) οικοδόμηση
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, 4) ηγετικός ρόλος στο αίτημα υπέρ
της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ε.2
Πώς θα περιγράφατε μια οικογένεια «ουράνιο τόξο»;
 Μια οικογένεια «ουράνιο τόξο» είναι μια οικογένεια με ένα ή
περισσότερα μέλη ΛΟΑΤΚΙ ή οικογένεια με γονείς ΛΟΑΤΚΙ.
Λόγω των διαφορών στις εθνικές νομοθεσίες μεταξύ των κρατών
μελών, οι οικογενειακοί δεσμοί μπορεί να μην αναγνωρίζονται
πάντοτε όταν οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» διασχίζουν τα
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική
πρωτοβουλία για την αμοιβαία αναγνώριση της ιδιότητας του
γονέα και θα διερευνήσει πιθανά μέτρα για τη στήριξη της
αμοιβαίας αναγνώρισης ομόφυλων σχέσεων μεταξύ των κρατών
μελών.

Ε.3
Το 2019 τι ποσοστό των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ αισθάνθηκαν ότι υπέστησαν διακρίσεις;
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %

31
25.11.2020

Παρουσίαση του σχεδίου δράσης για
την ισότητα των φύλων
Ε.1
Η ΕΕ έχει προτείνει φιλόδοξα σχέδια για την προώθηση της ισότητας των φύλων
και της χειραφέτησης των γυναικών μέσω της εξωτερικής της δράσης. Οι
γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάπτυξης και
αλλαγής. Ταυτόχρονα, πολλές σύγχρονες προκλήσεις τις επηρεάζουν
δυσανάλογα. Τι ποσοστό του πληθυσμού που έχει εκτοπιστεί λόγω της
κλιματικής αλλαγής αποτελείται από γυναίκες;
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

Ε.2
Τι αφορά η Διακήρυξη του Πεκίνου;


Η Διακήρυξη του Πεκίνου και η Πλατφόρμα Δράσης, που
εγκρίθηκαν ομόφωνα από 189 χώρες το 1995, θεωρούνται το
πιο ολοκληρωμένο παγκόσμιο πλαίσιο πολιτικής για τα
δικαιώματα των γυναικών.

Ε.3
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2021-2025,
τι ποσοστό όλων των νέων εξωτερικών δράσεων θα συμβάλει στην ισότητα
των φύλων και στην προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών το 2025;
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %

32
2.12.2020

Πρόταση για νέο διατλαντικό
θεματολόγιο για παγκόσμια
συνεργασία
Ε.1
Το νέο διατλαντικό θεματολόγιο για παγκόσμια συνεργασία εστιάζει σε τέσσερις
τομείς. Μπορείτε να αναφέρετε έναν;


Πιθανές απαντήσεις: 1) αντίδραση στον τομέα της υγείας, 2)
πράσινη ηγεσία, 3) εμπόριο και τεχνολογία, 4) παγκόσμια δράση
και ασφάλεια.

Ε.2
Τι είδους συμβούλιο συνεργασίας συγκρότησαν η ΕΕ και οι ΗΠΑ βάσει του εν
λόγω θεματολογίου το 2021;
A. Συμβούλιο άμυνας και ασφάλειας
B. Συμβούλιο εμπορίου και τεχνολογίας
C. Συμβούλιο ετοιμότητας έναντι κρίσεων

Ε.3
Οι συνολικές επενδύσεις των ΗΠΑ στην ΕΕ είναι υψηλότερες απ’ ό,τι σε
ολόκληρη την Ασία. Πόσο υψηλότερες;
A. Διπλάσιες
B. Τριπλάσιες
C. Τετραπλάσιες
*Οι συνολικές επενδύσεις των ΗΠΑ στην ΕΕ είναι τριπλάσιες απ’ ό,τι σε
ολόκληρη την Ασία. Οι επενδύσεις της ΕΕ στις ΗΠΑ είναι περίπου οκταπλάσιες
από το ποσό των επενδύσεων της ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα μαζί.

33
3.12.2020

Παρουσίαση του σχεδίου δράσης για
την ευρωπαϊκή δημοκρατία
Ε.1
Ποια είναι τα κύρια μέτρα του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία;
A. Δίκαιες εκλογές, ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και αντιμετώπιση
της παραπληροφόρησης
B. Ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής και να
ψηφίζουν στις εκλογές
C. Ενίσχυση της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο

Ε.2
Ποιες προτάσεις για την προστασία των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών
περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία; Μπορείτε
να σκεφτείτε ένα παράδειγμα;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) νέοι κανόνες για τη διαφάνεια στην
πολιτική διαφήμιση, 2) αναθεώρηση των υφιστάμενων
κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών
πολιτικών κομμάτων, 3) δημιουργία νέου μηχανισμού της ΕΕ για
την ανθεκτικότητα των εκλογών με σκοπό την αντιμετώπιση
των απειλών κατά της εκλογικής διαδικασίας, 4) προώθηση του
σεβασμού στον δημόσιο διάλογο και καταπολέμηση της
ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Ε.3
Η καλύτερη προστασία των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την
ευρωπαϊκή δημοκρατία. Πόσες σωματικές και νομικές επιθέσεις κατά
δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης σε 24 κράτη μέλη της
ΕΕ καταγγέλθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού «Media Freedom Rapid
Response» το 2021;
A. 147
B. 439
C. 651

34
15.12.2020

Παρουσίαση των
πράξεων για τις ψηφιακές υπηρεσίες
και τις ψηφιακές αγορές
Ε.1
Αναφέρατε ορισμένους από τους νέους κανόνες που θεσπίστηκαν με την πράξη
για τις ψηφιακές υπηρεσίες.










Πιθανές απαντήσεις:
Μέτρα για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο
διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων αγαθών και
υπηρεσιών.
Νέοι κανόνες για τον εντοπισμό των πωλητών στις διαδικτυακές
αγορές, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την ευκολότερη
αντιμετώπιση των απατεώνων.
Οι όροι και προϋποθέσεις των πλατφορμών είναι σαφείς, κατανοητοί
και διαφανείς για όλους και η εφαρμογή τους δεν είναι αυθαίρετη.
Οι χρήστες έχουν δικαίωμα το καταγγελίας και προσφυγής κατά
αποφάσεων ελέγχου περιεχομένου.
Τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του
λόγου, προστατεύονται πλήρως στο διαδίκτυο.
Οι πλατφόρμες πρέπει να μετριάσουν τους κινδύνους, όπως η
παραπληροφόρηση ή η χειραγώγηση των εκλογών, η βία κατά των
γυναικών στον κυβερνοχώρο ή οι βλάβες σε ανηλίκους στο διαδίκτυο.
Απαγορεύσεις της στοχευμένης διαφήμισης μέσω της κατάρτισης
προφίλ παιδιών ή βάσει ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως η εθνοτική καταγωγή, οι πολιτικές απόψεις ή ο
γενετήσιος προσανατολισμός —και απαγόρευση της χρήσης των
λεγόμενων «σκοτεινών μοτίβων».
Νέες διατάξεις που επιτρέπουν την πρόσβαση ερευνητών στα δεδομένα
βασικών πλατφορμών, ώστε να ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας τους
και ο τρόπος εξέλιξης των κινδύνων στο διαδίκτυο.
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Ε.2
Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προστατεύει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του διαδικτύου;
A. Ναι, αλλά χωρίς σχετικό προσδιορισμό.
B. Ναι, το άρθρο 8 του Χάρτη προβλέπει το δικαίωμα κάθε
προσώπου στην προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν.
C. Όχι, ο Χάρτης πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει την
πλήρη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ε.3
Τι σημαίνει ο όρος «ρυθμιστές πρόσβασης»;
A. Πλατφόρμες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική
αγορά και χρησιμεύουν ως σημαντική πύλη πρόσβασης των
επιχειρηματικών χρηστών στους τελικούς χρήστες τους.
B. Πλατφόρμες που ελέγχουν τη συμμόρφωση άλλων εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο με τον ΓΚΠΔ.
C. Εταιρείες που διαθέτουν ειδικές γνώσεις σε έναν τομέα.

35
21.12.2020

Η Επιτροπή εγκρίνει
το πρώτο ασφαλές και
αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της
νόσου COVID-19
Ε.1
Ποια είναι η ονομασία του πρώτου εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 που
ενέκρινε η Επιτροπή για χρήση στην ΕΕ;
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

Ε.2
Ο εμβολιασμός ενισχύει την ανοσοποιητική άμυνα του οργανισμού για την
αντιμετώπιση κοινών νόσων στις οποίες μπορεί να εκτίθενται οι άνθρωποι.
Μπορείτε να σκεφτείτε μια νόσο από την οποία προστατεύουν τα εμβόλια;


Πιθανές απαντήσεις: 1) ηπατίτιδα B, 2) μόλυνση με τον ιό των
ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), 3) γρίπη, 4) ιλαρά, παρωτίτιδα
και ερυθρά, 5) πολιομυελίτιδα, 6) τέτανος, 7) φυματίωση.

Ε.3
Τι ποσοστό ενηλίκων πολιτών της ΕΕ εμβολιάστηκαν κατά το πρώτο έτος από
την έναρξη του εμβολιασμού;
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %

36
27.12.2020

Οι πρώτοι Ευρωπαίοι
εμβολιάστηκαν κατά της νόσου
COVID-19
Εμβολιαστήκατε. Ξαναρίξτε το ζάρι.

37
1.1.2021

2021 — Ευρωπαϊκό Έτος
Σιδηροδρόμων
Ε.1
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων υπογραμμίστηκαν τα οφέλη
των σιδηροδρόμων ως βιώσιμου, έξυπνου και ασφαλούς μέσου μεταφοράς. Οι
σιδηρόδρομοι αποτελούν έναν από τους πλέον βιώσιμους τρόπους μεταφοράς
επιβατών και εμπορευμάτων. Περίπου τι ποσοστό των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις μεταφορές στην ΕΕ παράγεται από τις
σιδηροδρομικές μεταφορές;
A. 10 %
B. 5 %
C. Κάτω του 0,5 %

Ε.2
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων, ένα ειδικό τρένο της ΕΕ, το
Connecting Europe Express, διέσχισε την ήπειρο από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις
7 Οκτωβρίου 2021. Σε πόσες χώρες έκανε στάση το τρένο;
A. Σε 20 χώρες
B. Σε 26 χώρες
C. Σε 27 χώρες

Ε.3
Πόσες αμαξοστοιχίες για διαφορετικά εύρη τροχιάς περιλάμβανε το Connecting
Europe Express;
A. Τρεις αμαξοστοιχίες για διαφορετικά εύρη τροχιάς, τις οποίες
εκμεταλλεύονται σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από διαφορετικά
κράτη μέλη της ΕΕ.
B. Τέσσερις αμαξοστοιχίες για διαφορετικά εύρη τροχιάς, τις οποίες
εκμεταλλεύονται σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από τα κράτη μέλη της
ΕΕ και την Ελβετία.
C. Μία αμαξοστοιχία για συγκεκριμένο εύρος τροχιάς από κάθε κράτος
μέλος.

38
18.1.2021

Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη φάση
σχεδιασμού του Νέου Ευρωπαϊκού
Μπάουχαους
Ε.1
Ποια είναι η έννοια του Μπάουχαους;
A. Ιαπωνική λέξη που σημαίνει «βιωσιμότητα»
B. Ελληνική σχολή σκέψης που περιγράφει μια μορφή οικονομίας και
κοινωνίας που έχει διάρκεια και μπορεί να συνεχιστεί σε παγκόσμια
κλίμακα
C. Γερμανική σχολή καλών τεχνών που λειτούργησε από το 1919
έως το 1933
*Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους εμπνέεται από την ομώνυμη σχολή καλών
τεχνών που ιδρύθηκε στη Γερμανία από τον Walter Gropius το 1919 σχετικά
με τις πειραματικές αρχές της λειτουργικότητας και της αλήθειας στα υλικά.
Μετά το κλείσιμο της σχολής από τους Ναζί το 1933, οι ιδέες της διαδόθηκαν
ευρέως από τους φοιτητές και το προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένων των
Kandinsky, Klee, Feininger, Moholy Nagy και Mies van der Rohe.

Ε.2
Ποιες είναι οι τρεις βασικές αξίες του κινήματος του Νέου Ευρωπαϊκού
Μπάουχαους;
A. Βιωσιμότητα, αισθητική και συμπεριληπτικότητα
B. Βιωσιμότητα, ενσωμάτωση και πολυμορφία
C. Σεβασμός, πρόοδος και συμπεριληπτικότητα

Ε.3
Με ποια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδέεται κυρίως το κίνημα
του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους;
A. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
B. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
C. Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής

39
9.2.2021

Πρόταση για νέο
θεματολόγιο για τη Μεσόγειο
Ε.1
Το νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο αποσκοπεί στην επανεκκίνηση και την
ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας
Γειτονίας της. Μπορείτε να αναφέρετε τουλάχιστον μία από τις χώρες της Νότιας
Γειτονίας;


Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο,
Παλαιστίνη*, Συρία και Τυνησία.
* Η ονομασία αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση κράτους της
Παλαιστίνης και δεν θίγει τις επιμέρους θέσεις των κρατών μελών σχετικά με
το θέμα αυτό.

Q.2
Πόσα χρήματα έχουν διατεθεί στην εφαρμογή του νέου θεματολογίου για τη
Μεσόγειο για την περίοδο 2021–2027;
A. Έως 15 δισ. ευρώ
B. Έως 26 δισ. ευρώ
C. Έως 30 δισ. ευρώ

Ε.3
Ποια είναι η ονομασία της δήλωσης που υπεγράφη το 1995, με την οποία
δημιουργήθηκε εταιρική σχέση μεταξύ των υπογραφόντων μερών από την ΕΕ
και τις χώρες της νότιας Μεσογείου;
A. Δήλωση της Βαρκελώνης
B. Δήλωση του Καΐρου
C. Δήλωση της Βηρυτού

40
17.2.2021

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία
του εκκολαπτηρίου HERA
Ε.1
Τι σημαίνει HERA;
A. Ευρωπαϊκή Αρχή Αποδεικτικών Στοιχείων και Έρευνας στον τομέα της
Υγείας
B. Ευρωπαϊκή Αρχή Δαπανών και Ρύθμισης στον τομέα της Υγείας
C. Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης
Υγειονομικής Ανάγκης

Ε.2
Η HERA λειτουργεί με δύο τρόπους. Ποιοι είναι αυτοί;
A. Το στάδιο της ετοιμότητας και το στάδιο της κρίσης
B. Το στάδιο της ανάλυσης και το στάδιο της δράσης
C. Το στάδιο της πρόβλεψης και το επιχειρησιακό στάδιο

Ε.3
Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που διατέθηκε αρχικά στο εκκολαπτήριο HERA;
A. 6 δισ. ευρώ από το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για
την περίοδο 2022-2027, μέρος των οποίων θα προέλθει από τη
συμπληρωματική χρηματοδότηση του NextGenerationEU.
B. 9 δισ. ευρώ από το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την
περίοδο 2022-2027, μέρος των οποίων θα προέλθει από τη
συμπληρωματική χρηματοδότηση του NextGenerationEU.
C. 3,5 δισ. ευρώ από το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την
περίοδο 2022-2027, το σύνολο των οποίων θα προέλθει από τη
συμπληρωματική χρηματοδότηση του NextGenerationEU.

41
3.3.2021

Παρουσίαση της στρατηγικής για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
2021-2030
Ε.1
Ποια είναι η πρώτη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην οποία
προσχώρησε η ΕΕ;
A. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης
B. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία
C. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ε.2
Ποιο είναι το ποσοστό των εργαζόμενων ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ;
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

Ε.3
Υπάρχει ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας που επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση
του καθεστώτος αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ;
A. Ναι.
B. Όχι.
C. Όχι ακόμη. Θα υποβληθεί πρόταση της Επιτροπής στα τέλη του
2023, βάσει πιλοτικής μελέτης που θα πραγματοποιηθεί σε 8
κράτη μέλη.

42
4.3.2021

Παρουσίαση του σχεδίου δράσης για
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων
Ε.1
Πόσες βασικές αρχές και δικαιώματα ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων;
A. 18
B. 20
C. 25

Ε.2
Ποιος από τους τρεις παρακάτω φιλόδοξους στόχους της ΕΕ δεν τίθεται στο
σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων;
A. Τουλάχιστον το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών θα
πρέπει να εργάζεται έως το 2030.
B. Τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων θα κατέχει θέσεις
ευθύνης έως το 2030.
C. Τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει σε
καταρτίσεις κάθε χρόνο έως το 2030.

Ε.3
Πόσα κράτη μέλη έχουν παρουσιάσει τους εθνικούς τους στόχους για συμβολή
στην επίτευξη των κοινωνικών πρωταρχικών στόχων της ΕΕ;
A. 18
B. 23
C. 27

43
9.3.2021

Παρουσίαση των
ψηφιακών στόχων της ΕΕ για το 2030
Ε.1
Τι ποσοστό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να
διατεθεί στην ψηφιακή μετάβαση σε κάθε χώρα της ΕΕ;
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

Ε.2
Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί στόχο για το 2030 στην πορεία προς την
ψηφιακή δεκαετία;
A. Το 90 % των πολιτών διαθέτει ιδιωτικό υπολογιστή στο σπίτι.
B. Τα τρία τέταρτα του πληθυσμού χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
C. Τουλάχιστον το 80 % των πολιτών διαθέτει τουλάχιστον
βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Ε.3
Ποια είναι η δημοφιλής ονομασία νεοφυών επιχειρήσεων των οποίων η αξία
εκτιμάται σε πάνω από 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ;
A. Νεοφυείς επιχειρήσεις μονόκεροι
B. Νεοφυείς επιχειρήσεις πύραυλοι
C. Νεοφυείς επιχειρήσεις γατόπαρδοι

44
24.3.2021

Καθορισμός
ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά
Ε.1
Ποια αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αφορά την
ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά;
A. Αρχή 16: Υγειονομική περίθαλψη
B. Αρχή 11: Φροντίδα και στήριξη των παιδιών
C. Αρχή 20: Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

Ε.2
Πόσο χρόνο χρειάστηκαν τα κράτη μέλη για να εγκρίνουν την ευρωπαϊκή
εγγύηση για τα παιδιά;
A. Ένα ολόκληρο έτος
B. Μισό έτος
C. Λιγότερο από τρεις μήνες

Ε.3
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, συνιστάται στα κράτη μέλη
να παρέχουν δωρεάν και αποτελεσματική πρόσβαση στα παιδιά που έχουν
ανάγκη από... (αναφέρετε έναν τομέα)
A.
B.
C.
D.

προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα·
εκπαίδευση και σχολικές δραστηριότητες·
τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα για κάθε σχολική ημέρα·
υγειονομική περίθαλψη.

45
25.3.2021

Παρουσίαση
σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της
βιολογικής παραγωγής
Ε.1
Τι σημαίνει CAP;
A. Κροατική Ένωση για την υπεράσπιση των επικονιαστών
B. Κοινή Γεωργική Πολιτική
C. Σύμφωνο για το κλίμα και τη γεωργία

Ε.2
Τι είναι η βιολογική γεωργία;


Η βιολογική γεωργία είναι μια γεωργική μέθοδος που
αποσκοπεί στην παραγωγή τροφίμων με τη χρήση φυσικών
ουσιών και διεργασιών.

Ε.3
Ποια είναι η μορφή του λογότυπου για τη βιολογική παραγωγή της ΕΕ;
A. Ροζ μήλο
B. Κίτρινο άνθος
C. Πράσινο φύλλο

46
14.4.2021

Παρουσίαση στρατηγικής της ΕΕ για την
αντιμετώπιση του οργανωμένου
εγκλήματος και στρατηγικής για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
Ε.1
Η στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος έχει
καθορίσει τα εργαλεία και τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξάρθρωση των
επιχειρηματικών μοντέλων και δομών των εγκληματικών οργανώσεων σε
διασυνοριακό επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Μπορείτε να σκεφτείτε
έναν συγκεκριμένο τομέα στον οποίο γίνεται αυτό;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) ενίσχυση της συνεργασίας των αρχών
επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών, 2)
αποτελεσματικότερες έρευνες για την εξάρθρωση των δομών του
οργανωμένου εγκλήματος, 3) διασφάλιση ότι το έγκλημα δεν είναι
προσοδοφόρο, 4) προσαρμογή των αρχών επιβολής του νόμου και
των δικαστικών αρχών στην ψηφιακή εποχή.

Ε.2
Η εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή στην ΕΕ παρά την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες
και κορίτσια που διακινούνται με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Περίπου τι
ποσοστό των θυμάτων αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες και τα κορίτσια;
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

Ε.3
Μπορείτε να κατονομάσετε μία από τις κύριες εγκληματικές αγορές στην Ευρώπη;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) παράνομα ναρκωτικά, 2) εμπορία
ανθρώπων, 3) λαθραία διακίνηση μεταναστών, 4) απάτη,
περιβαλλοντικό έγκλημα, 5) παράνομα πυροβόλα όπλα, 6)
παράνομος καπνός, 7) δραστηριότητες κυβερνοεγκλήματος, 8)
οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας.

47
15.4.2021

Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
για νέα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και
των κρατών ΑΚΕ
Ε.1
Πώς αλλιώς είναι γνωστή η συμφωνία εταιρικής σχέσης που προέκυψε από
διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής
και του Ειρηνικού (ΑΚΕ);
A. Συμφωνία «μετά το Κοτονού»
B. Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΑΚΕ
C. Σύμβαση του Λομέ

Ε.2
Πόσες χώρες είναι μέλη του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής
και του Ειρηνικού (OACPS);
A. 69 Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
B. 79 Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
C. 89 Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού

Ε.3
Αναφέρατε έναν από τους έξι βασικούς τομείς προτεραιότητας στους οποίους
θα βασιστεί η συμφωνία εταιρικής σχέσης που θα αποτελέσει αντικείμενο
διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΑΚΕ.







Πιθανές απαντήσεις:
Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και διακυβέρνηση στις
ανθρωποκεντρικές κοινωνίες και στις κοινωνίες που βασίζονται στα
δικαιώματα·
ειρήνη και ασφάλεια·
ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη·
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κλιματική αλλαγή·
βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·
μετανάστευση και κινητικότητα.

48
21.4.2021

Πρόταση για νέους κανόνες και
δράση για αριστεία και εμπιστοσύνη
στην τεχνητή νοημοσύνη
Ε.1
Ποιο από τα παρακάτω τρία έργα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει
χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ;
A. Νευροαποκατάσταση που συμβάλλει στην ανάρρωση ασθενών σε
μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω της νόσου COVID-19
B. Πρόβλεψη τιμής στέγασης
C. Διαδικτυακά εργαλεία ελέγχου γεγονότων και διάψευσης

Ε.2
Πόσα χρήματα σχεδιάζει να δαπανά κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο των προγραμμάτων της «Ψηφιακή Ευρώπη» και
«Ορίζων Ευρώπη»;
A. 0,5 δισ. ευρώ ετησίως
B. 800 εκατ. ευρώ ετησίως
C. 1 δισ. ευρώ ετησίως

Ε.3
Ποιο είναι το ποσοστό των βιομηχανικών ρομπότ και των ρομπότ ατομικής
εξυπηρέτησης που παράγονται στην Ευρώπη;
A. Τουλάχιστον 50 %
B. Τουλάχιστον 25 %
C. Τουλάχιστον 15 %

49
5.5.2021

Παρουσίαση της επικαιροποιημένης
βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ
Ε.1
Ποιες δύο μεταβάσεις είναι γνωστές ως «διττή μετάβαση»;
A. Κοινωνική και πολιτική
B. Πράσινη και ψηφιακή
C. Ψηφιακή και οικονομική

Ε.2
Μπορείτε να αναφέρετε έναν τομέα στον οποίο η ΕΕ έχει στρατηγικές
εξαρτήσεις;


Πιθανές απαντήσεις: 1) σπάνιες γαίες και μαγνήσιο, 2) χημικές
ουσίες, 3) ηλιακοί συλλέκτες, 4) λογισμικό ΤΠ υπολογιστικού
νέφους και υπολογιστικής παρυφών, 5) κυβερνοασφάλεια.

Ε.3
Η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ξένους προμηθευτές για τουλάχιστον 137
προϊόντα. Πάνω από τις μισές από αυτές τις εξαρτήσεις αφορούν προϊόντα που
προέρχονται από τρεις χώρες. Αναφέρατε μία από τις τρεις.


Κίνα, Βιετνάμ και Βραζιλία

50
9.5.2021

Εγκαινίαση της Διάσκεψης για το
μέλλον της Ευρώπης
Ε.1
Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της;
A. Ναι. Η έκθεση σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα της
διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων 49 προτάσεων, υποβλήθηκε
στις 9 Μαΐου 2022.
B. Όχι. Η έκθεση σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα της διάσκεψης,
συμπεριλαμβανομένων 50 προτάσεων, θα υποβληθεί στις 9 Μαΐου
2023
C. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη προθεσμία για την παρουσίαση της έκθεσης
σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα της διάσκεψης.

Ε.2
Ποια θεσμικά όργανα της ΕΕ θα δώσουν συνέχεια στις προτάσεις που
διατύπωσαν οι πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης;


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Ε.3
Ποιο είναι το σύνθημα της έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης
για το μέλλον της Ευρώπης;
A. «Η Ευρώπη που όλοι θέλουμε»
B. «Το μέλλον είναι στα χέρια σας»
C. «Ζήτω η Ευρώπη!»

51
12.5.2021

Έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για
μηδενική ρύπανση του αέρα, των υδάτων
και του εδάφους
Ε.1
Τι σημαίνει «μηδενική ρύπανση»;
 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έθεσε ως φιλοδοξία την
επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης έως το 2050, έτσι
ώστε να μπορούμε όλοι να ζούμε σε ένα περιβάλλον χωρίς
τοξικές ουσίες. Για να εξασφαλιστεί αυτό θα πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι η ρύπανση θα μειωθεί σε επίπεδα που δεν
θα είναι πλέον επιβλαβή για την υγεία και τα φυσικά
οικοσυστήματα και ότι θα σεβόμαστε τα όρια αντοχής του
πλανήτη μας. Αυτό σημαίνει «μηδενική ρύπανση».

Ε.2
Κατά τι ποσοστό πρέπει να μειώσουμε τα απόβλητα στη θάλασσα για να
βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων έως το 2030;
A. Κατά 20 %
B. Κατά 50 %
C. Κατά 80 %

Ε.3
Πώς μπορούμε να μειώσουμε τη ρύπανση από την παραγωγή και την
κατανάλωση; Αναφέρατε μία δράση.
 Πιθανές απαντήσεις: 1) μείωση της ρύπανσης από τις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 2) μείωση της ρύπανσης από τη
γεωργία, 3) ενθάρρυνση των λιγότερο ρυπογόνων επιλογών
για τους καταναλωτές, 4) να καταστούν οι χημικές ουσίες, τα
υλικά και τα προϊόντα όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και βιώσιμα
εκ σχεδιασμού και κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 5)
ορθή τιμολόγηση της ρύπανσης και θέσπιση κινήτρων για
εναλλακτικές λύσεις.

52
17.5.2021

Παρουσίαση μιας νέας προσέγγισης
για βιώσιμη γαλάζια οικονομία
Ε.1
Πόσες θέσεις εργασίας υπάρχουν στην ευρωπαϊκή γαλάζια οικονομία (όλοι οι
κλάδοι και οι τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις
ακτές);
A. 4,5 εκατομμύρια
B. 6,5 εκατομμύρια
C. 8 εκατομμύρια

Ε.2
Τι ποσοστό των υδάτων μας είναι αποθηκευμένο στους ωκεανούς;
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

Ε.3
Πόσοι τόνοι πλαστικών εισέρχονται κάθε χρόνο στις ευρωπαϊκές θάλασσες;
A. Περίπου 27 000 τόνοι
B. Περίπου 15 000 τόνοι
C. Περίπου 7 000 τόνοι

53
18.5.2021

Έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με τη
φορολογία των επιχειρήσεων για τον
21ο αιώνα
Ε.1
Τι ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων στην ΕΕ-27 προέρχεται από
φόρους επί της εργασίας;
A. Πάνω από 25 %
B. Πάνω από 50 %
C. Πάνω από 65 %
* Οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους
φόρους επί της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εισφορών,
οι οποίοι παρέχουν άνω του 50 % των συνολικών φορολογικών εσόδων στην
ΕΕ-27.

Ε.2
Ο OECD είναι οργανισμός που ηγείται της διεθνούς φορολογικής
μεταρρύθμισης. Τι σημαίνει OECD;
A. Οργανισμός για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό του Ελλείμματος
B. Οργανισμός Ευρωπαϊκών Πιστώσεων και Οφειλών
C. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Ε.3
Τι είναι η εικονική εταιρεία;
A. Εταιρεία που έχει μόνο έναν εταίρο ως μοναδικό μέτοχο
B. Εταιρεία με μηδενική ή ελάχιστη ουσιαστική παρουσία (χωρίς
γραφείο ή υπαλλήλους) και καμία πραγματική οικονομική
δραστηριότητα
C. Εταιρεία με φιλανθρωπικούς σκοπούς

54
1.6.2021

Έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας
Ε.1
Πού βρίσκεται η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;
A. Στη Ρώμη
B. Στο Άμστερνταμ
C. Στο Λουξεμβούργο

Ε.2
Πόσες περίπου αναφορές εγκλημάτων διεκπεραίωσε η Εισαγγελία κατά το
πρώτο έτος εργασίας της;
A. Περισσότερες από 1 000
B. Περισσότερες από 4 000
C. Περισσότερες από 7 000
Ο ακριβής αριθμός είναι 4 006.

Ε.3
Από ποια χώρα της ΕΕ προέρχεται η Laura Codruța Kövesi, η Ευρωπαία Γενική
Εισαγγελέας;
A. Πολωνία
B. Βουλγαρία
C. Ρουμανία

55
2.6.2021

Παρουσίαση της νέας στρατηγικής
Σένγκεν
Ε.1
Πόσες χώρες είναι μέλη του χώρου Σένγκεν;
A. 23
B. 26
C. 28

Ε.2
Ποιες τρίτες χώρες είναι μέλη του χώρου Σένγκεν;


Η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Ε.3
Ποιες χώρες της ΕΕ δεν είναι επί του παρόντος μέλη του χώρου Σένγκεν;


Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Κύπρος και η Ιρλανδία.

56
3.6.2021

Πρόταση σχετικά με πλαίσιο για μια
αξιόπιστη και ασφαλή ευρωπαϊκή
ψηφιακή ταυτότητα
Ε.1
Ποιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα;
A. Μόνο πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ που κατοικούν/εδρεύουν στην ΕΕ
B. Μόνο πολίτες από οποιαδήποτε από τις 26 χώρες που είναι μέλη του
χώρου Σένγκεν
C. Κάθε πολίτης, κάτοικος της ΕΕ και επιχείρηση στην ΕΕ που
επιθυμεί να τη χρησιμοποιεί

Ε.2
Στο πλαίσιο της πρότασης για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, οι χώρες της
ΕΕ θα προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ψηφιακά πορτοφόλια που
θα τους επιτρέπουν να ταυτοποιούνται ψηφιακά, να αποθηκεύουν και να
διαχειρίζονται δεδομένα ταυτότητας και επίσημα έγγραφα σε ηλεκτρονική
μορφή. Ποια άλλη χρήση μπορείτε να σκεφτείτε για ένα ψηφιακό πορτοφόλι;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό· 2)
υποβολή αίτησης για δάνειο· 3) υποβολή φορολογικής δήλωσης·
4) εγγραφή σε πανεπιστήμιο· 5) απόδειξη της ηλικίας· 6)
ενοικίαση αυτοκινήτου· 7) καταχώριση ως κατοίκου σε άλλη
χώρα της ΕΕ· 8) αγορά κάρτας SIM· 9) απόκτηση κάρτας
δημόσιων συγκοινωνιών κ.λπ.

Ε.3
Η Επιτροπή έχει θέσει διάφορους στόχους για την επίτευξη της ψηφιακής
μετάβασης έως το 2030. Πόσοι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την
ηλεκτρονική ταυτότητα έως τότε;
A) Το 70 % των πολιτών της ΕΕ
B) Το 75 % των πολιτών της ΕΕ
C) Το 80 % των πολιτών της ΕΕ

57
1.7.2021

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της
ΕΕ τίθεται σε εφαρμογή
Ε.1
Τι μπορείτε να αποδείξετε με το ψηφιακό πιστοποιητικό σας COVID;


Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αποτελεί ψηφιακή
απόδειξη ότι ένα άτομο 1) έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου
COVID-19, 2) έχει υποβληθεί σε τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα ή
3) έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Ε.2
Μπορείτε να αναφέρετε
πιστοποιητικού COVID;


ένα

βασικό

χαρακτηριστικό

του

ψηφιακού

Πιθανές απαντήσεις: 1) ψηφιακή και/ή έντυπη μορφή· 2) με
κωδικό QR· 3) δωρεάν· 4) έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ· 5)
στην εθνική γλώσσα και στα αγγλικά.

Ε.3
Πόσες τρίτες χώρες έχουν προσχωρήσει μέχρι στιγμής στο σύστημα ψηφιακού
πιστοποιητικού COVID της ΕΕ;
A. 37 τρίτες χώρες.
B. 42 τρίτες χώρες.
C. 48 τρίτες χώρες.
*Έως τα τέλη Ιουλίου 2022, 48 τρίτες χώρες είχαν προσχωρήσει στο σύστημα.
Τα πιστοποιητικά COVID που εκδίδονται στις εν λόγω χώρες (και εδάφη)
γίνονται δεκτά στην ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με το ψηφιακό πιστοποιητικό
COVID της ΕΕ. Ομοίως, το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ γίνεται δεκτό
από τις εν λόγω 48 χώρες.

58
14.7.2021

Έγκριση της δέσμης προσαρμογής
στον στόχο του 55 %
Ε.1
Σε τι αναφέρεται το 55 στον όρο «δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 %»;


55 %. Είναι ο στόχος μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του
1990.

Ε.2
Για να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους μας, πρέπει να θέσουμε τις
μεταφορές σε πορεία μηδενικών εκπομπών. Πόσες εκπομπές πρέπει να
εξαλείψουμε από τις μεταφορές;
A) Πρέπει να εξαλείψουμε το 90 % των εκπομπών από τις
μεταφορές έως το 2050 για να επιτύχουμε κλιματική
ουδετερότητα
B) Πρέπει να εξαλείψουμε το 95 % των εκπομπών από τις μεταφορές έως
το 2055 για να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα
C) Πρέπει να εξαλείψουμε το 75 % των εκπομπών από τις μεταφορές έως
το 2030 για να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα

Ε.3
Περίπου πόσα νέα ηλεκτρικά οχήματα (αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά
αυτοκίνητα με ρευματολήπτη) ταξινομήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020;
A. 1 εκατομμύριο
B. 1,5 εκατομμύρια
C. 1,8 εκατομμύρια

59
16.7.2021

Παρουσίαση της δασικής στρατηγικής
της ΕΕ
Ε.1
Τι ποσοστό των εκτάσεων της ΕΕ είναι δάση;
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
*Το 43,5 % (σχεδόν 182 εκατομμύρια εκτάρια) των εκτάσεων της ΕΕ είναι
δάση και άλλες δασικές εκτάσεις.

Ε.2
Πόσα επιπλέον δέντρα δεσμευτήκαμε να φυτέψουμε στην ΕΕ έως το 2030;
A) 1 δισεκατομμύριο
B) 2,5 δισεκατομμύρια
C) 3 δισεκατομμύρια

Ε.3
Η βιοενέργεια με βάση την ξυλεία αποτελεί επί του παρόντος την κύρια πηγή
ανανεώσιμης ενέργειας. Σε τι ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
αντιστοιχεί;
A) Παρέχει το 50 % της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην
ΕΕ
B) Παρέχει το 60 % της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
στην ΕΕ
C) Παρέχει το 75 % της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην
ΕΕ

60
23.9.2021

Πρόταση για κοινού τύπου φορτιστή
για τις ηλεκτρονικές συσκευές
Ε.1
Η Επιτροπή πρότεινε μια εναρμονισμένη θύρα φόρτισης για τις ηλεκτρονικές
συσκευές. Ποια θύρα θα πρέπει να είναι η κοινή θύρα;


Η USB-C.

Ε.2
Πόσα ηλεκτρονικά απόβλητα δημιουργούν ετησίως οι φορτιστές που πετιούνται
ή δεν χρησιμοποιούνται ποτέ;
Α. 11 000 τόνους
Β. 15 000 τόνους
Γ. 20 000 τόνους

Ε.3
Κατά μέσο όρο, πόσους φορτιστές κινητών τηλεφώνων διαθέτουν οι
καταναλωτές;


Τρεις.

61
29.9.2021

Έκδοση της ανακοίνωσης για τις
ευρωπαϊκές αποστολές
Ε.1
Οι αποστολές αποτελούν ένα νέο, φιλόδοξο μέσο για την αντιμετώπιση
ορισμένων από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι αποστολές
θέτουν σαφείς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν εντός συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος. Θα αποφέρουν αποτελέσματα δίνοντας νέο ρόλο στην
έρευνα και την καινοτομία, σε συνδυασμό με νέες μορφές διακυβέρνησης και
συνεργασίας. Σε ποιο πρόγραμμα της ΕΕ βασίζονται κατά κύριο λόγο;
Α. Στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Β. Στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας της ΕΕ
Γ. Στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ε.2
Μία από τις ευρωπαϊκές αποστολές είναι η «Καταπολέμηση του καρκίνου: μια
εφικτή αποστολή». Στόχος της Επιτροπής είναι να βελτιώσει τη ζωή
περισσότερων από 3 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω της πρόληψης, της
θεραπείας και της εξεύρεσης λύσεων για μεγαλύτερη σε διάρκεια και καλύτερη
ζωή. Πότε επιθυμεί η Επιτροπή να επιτύχει αυτόν τον στόχο;


Έως το 2030.

Ε.3
Καθώς παράγουν πάνω από το 70 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2, οι πόλεις
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως
το 2050. Μέσω αποστολής της ΕΕ, πόσες πόλεις θα υποστηριχθούν για την
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030;
Α. 50 πόλεις
Β. 78 πόλεις
Γ. 100 πόλεις

62
5.10.2021

Παρουσίαση της πρώτης στρατηγικής
της ΕΕ για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού

Ε.1
Από πότε διαθέτει η Επιτροπή συντονιστή για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού και την προώθηση της εβραϊκής ζωής;
Α. Από το 2005
Β. Από το 2010
Γ. Από το 2015

Ε.2
Ποια είναι η εβραϊκή λέξη για το ολοκαύτωμα;
Α. Shalom
Β. Shoah
Γ. Todah

Ε.3
Ποιο είναι το κατά προσέγγιση μέγεθος του εβραϊκού πληθυσμού στην ΕΕ
σήμερα;
A. Μέχρι 1,5 εκατομμύριο
B. Μέχρι 3 εκατομμύρια
C. Μέχρι 4,5 εκατομμύρια

63
12.10.2021

Έκδοση του πρώτου πράσινου
ομολόγου
Ε.1
Πόσα χρήματα συγκέντρωσε η Επιτροπή από την έκδοση πράσινων ομολόγων;
A. Συγκέντρωσε 10 δισ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
τη διττή μετάβαση
B. Συγκέντρωσε 12 δισ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις σε
ολόκληρη την ΕΕ
C. Συγκέντρωσε 15 δισ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα

Ε.2
Κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να διαθέτει
χρηματοδότηση στην πράσινη μετάβαση. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό;
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
*Τουλάχιστον το 37 % κάθε σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να
είναι αφιερωμένο στην πράσινη μετάβαση, ενώ πολλά κράτη μέλη προσπαθούν
να υπερβούν αυτό το ποσοστό.

Ε.3
Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου
για την ενίσχυση της ανάκαμψης της ΕΕ;
A. Πάνω από 750 δισ. ευρώ
B. Πάνω από 800 δισ. ευρώ
C. Πάνω από 900 δισ. ευρώ
*Ο ακριβής αριθμός είναι 806,9 δισ. EUR.

64
13.10.2021

Παρουσίαση της
πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική
Ε.1
Η περιοχή της Αρκτικής έχει καίρια στρατηγική σημασία για την ΕΕ, λόγω της
κλιματικής αλλαγής, των πρώτων υλών, καθώς και της γεωστρατηγικής
επιρροής. Με μια νέα πολιτική, η ΕΕ πρότεινε σειρά ενεργειών για την ενίσχυση
της συνεργασίας της με την περιοχή. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα συγκεκριμένο
παράδειγμα ενεργειών της ΕΕ;


Ε.2


Πιθανές απαντήσεις: 1) αντιμετώπιση των οικολογικών,
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, 2)
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της
Αρκτικής, 3) αντιμετώπιση των εκπομπών μαύρου άνθρακα και
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος των θαλάσσιων μεταφορών, 4) στήριξη της
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των περιοχών της
Αρκτικής, 5) ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Ποιοι είναι οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Αρκτικής;
Οι Ινουίτ.

Ε.3
Πόσοι περίπου άνθρωποι ζουν βόρεια του Αρκτικού Κύκλου;
A. 3,5 εκατομμύρια
B. 4 εκατομμύρια
C. 4,5 εκατομμύρια

65
17.11.2021

Κανονισμός για τον περιορισμό της
αποψίλωσης των δασών που
προκαλείται από την ΕΕ και των
μεταφορών αποβλήτων, και νέα
στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος
Ε.1
Αναφέρατε ένα προϊόν που καλύπτεται από τους κανόνες της ΕΕ για την
καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών.


Πιθανές απαντήσεις: 1) φοινικέλαιο, 2) βόειο κρέας, 3) σόγια, 4)
καφές, 5) κακάο, 6) ξυλεία.

Ε.2
Το 2020 η ΕΕ εξήγαγε σε τρίτες χώρες περίπου 32,7 εκατ. τόνους αποβλήτων.
Ποια χώρα εισήγαγε το μεγαλύτερο μέρος αυτών;


Η Τουρκία, ακολουθούμενη από την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ελβετία.

Ε.3
Τι ποσοστό ζώντων οργανισμών περιέχεται στο έδαφος;
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
*Το έδαφος αποτελεί σημαντικό οικοσύστημα που περιέχει πάνω από το ένα
τέταρτο όλων των ζώντων οργανισμών στον πλανήτη.

66
25.11.2021

Προτάσεις για τη διαφάνεια και τη
στόχευση της πολιτικής διαφήμισης και
μέτρα για τη βελτίωση της ικανότητας των
εταιρειών να αντλούν κεφάλαια
Ε.1
Οι προτάσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δέσμης πρωτοβουλιών
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, και
συγκεκριμένα...
A. Του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία (EDAP)
B. Του προγράμματος της Επιτροπής για τη δημοκρατία (DCP)
C. Του συμφώνου για τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση (DGP)

Ε.2
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια
και η λογοδοσία σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων και των δαπανών
στο πλαίσιο της πολιτικής διαφήμισης από τα πολιτικά κόμματα και τους
υποψηφίους τους, οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει:
A. Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πολιτικούς δεσμούς
και τη χρηματοδότηση των διαφημίσεων.
B. Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πολιτικούς δεσμούς και τη
χρηματοδότηση των διαφημίσεων, αλλά μόνο εάν η εκστρατεία
πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο.
C. Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πολιτικούς δεσμούς και τη
χρηματοδότηση των διαφημίσεων, αλλά μόνο εάν η εκστρατεία
πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ.

Ε.3
Πότε θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;


Το 2024.
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1.12.2021

Δρομολόγηση της Global Gateway
Ε.1
Τι ποσό αναμένεται να κινητοποιήσει σε επενδύσεις η Global Gateway, η
ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση έξυπνων, καθαρών και ασφαλών
συνδέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο;
A. 100 δισ. ευρώ
B. 200 δισ. ευρώ
C. 300 δισ. ευρώ
*Η Global Gateway θα κινητοποιήσει έως και 300 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την
ανάπτυξη παγκόσμιων υποδομών και τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής
μετάβασης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Q.2
Η αφρικανική ρηξικέλευθη πρωτοβουλία του μεγάλου πράσινου τείχους, η οποία
δρομολογήθηκε το 2007 από την Αφρικανική Ένωση, έχει ως στόχο την
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων τοπίων της ηπείρου και τη μεταμόρφωση
της ζωής εκατομμυρίων κατοίκων του Sahel. Ποια θα είναι η έκτασή του από τη
μία ακτή στην άλλη (δηλαδή από τον Ατλαντικό στη Σενεγάλη έως τον Ινδικό
Ωκεανό στο Τζιμπουτί):
A. 2 000 km
B. 8 000 km
C. 30 000 km

Ε.3
Πού άνοιξε ο πρώτος κόμβος μεταφοράς τεχνολογίας για εμβόλια mRNA;
A. Στο Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική
B. Στο Ντακάρ στη Σενεγάλη
C. Στην Αμπούτζα στη Νιγηρία
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9.12.2021

Παρουσίαση σχεδίου δράσης που θα
βοηθήσει την ευρωπαϊκή κοινωνική
οικονομία να ευδοκιμήσει
Ε.1
Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας είναι φορείς που δίνουν
προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, επενδύοντας
το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους εκ νέου στην ίδια την οργάνωση. Πόσες
οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας υπάρχουν κατά προσέγγιση στην
Ευρώπη;
A. 800 000
B. 1,8 εκατομμύρια
C. 2,8 εκατομμύρια

Ε.2
Γνωρίζετε κάποιο είδος οντότητας της κοινωνικής οικονομίας;


Πιθανές απαντήσεις: 1) συνεταιρισμοί, 2) εταιρείες
αλληλασφάλισης, 3) ενώσεις (συμπεριλαμβανομένων των
φιλανθρωπικών οργανώσεων), 4) ιδρύματα ή 5) κοινωνικές
επιχειρήσεις.

Ε.3
Τι θα βελτιωθεί με το σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία; Μπορείτε να
σκεφτείτε έναν τομέα;


Πιθανές απαντήσεις: 1) το επιχειρηματικό περιβάλλον: πλαίσιο
πολιτικής και νομικό πλαίσιο, 2) ευκαιρίες και ανάπτυξη
ικανοτήτων: πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στήριξη για
μεγέθυνση, 3) ευαισθητοποίηση: ενίσχυση της προβολής της
κοινωνικής οικονομίας και προώθηση του θετικού της
αντικτύπου.
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9.12.2021

Πρόταση για καταχώριση της ρητορικής
μίσους και των εγκλημάτων μίσους στον
κατάλογο των ευρωεγκλημάτων
Ε.1
Η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα,
καθώς υπονομεύουν τις κοινές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ. Μπορείτε να
αναφέρετε μία από τις αξίες της ΕΕ;
 Οι αξίες της ΕΕ κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για την ΕΕ (άρθρο 2)
που ορίζει τα εξής: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της
ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες».

Ε.2
Τα ευρωεγκλήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα που διαπράττονται στο σύνολο
της ΕΕ και έχουν αντίκτυπο πέραν των εθνικών συνόρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο ποινικοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και περιλαμβάνονται στη Συνθήκη ΕΕ. Επί του
παρόντος υπάρχουν 10 ευρωεγκλήματα. Η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους
δεν περιλαμβάνονται ακόμη στον κατάλογο. Θα μπορούσατε να αναφέρετε ένα από τα
ευρωεγκλήματα που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στη Συνθήκη ΕΕ;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) τρομοκρατία, 2) εμπορία ανθρώπων, 3)
γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, 4) παράνομη εμπορία
ναρκωτικών, 5) παράνομη εμπορία όπλων, 6) ξέπλυμα χρήματος, 7)
διαφθορά, 8) παραχάραξη μέσων πληρωμής, 9) εγκληματικότητα στον
χώρο της πληροφορικής και 10) οργανωμένο έγκλημα.

Ε.3
Πότε ανακοίνωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν την πρόθεση να επεκταθεί ο κατάλογος
των ευρωεγκλημάτων ώστε να συμπεριληφθούν η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα
μίσους;
 Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης του 2020.
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9.12.2021

Πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των ατόμων που εργάζονται
μέσω ψηφιακών πλατφορμών
Ε.1
Πόσα άτομα περίπου εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στην
ΕΕ;
A. Πάνω από 8 εκατομμύρια
B. Πάνω από 18 εκατομμύρια
C. Πάνω από 28 εκατομμύρια
*Η οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς
και το 2025 ο αριθμός τους αναμένεται να ανέλθει σε
43 εκατομμύρια άτομα

Ε.2
Πόσες ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας λειτουργούν στην ΕΕ;
A. Πάνω από 400
B. Πάνω από 500
C. Πάνω από 600

Ε.3
Από τα 28 εκατομμύρια άτομα που εκτιμάται ότι εργάζονται μέσω πλατφορμών
στην ΕΕ, έως και 5,5 εκατομμύρια μπορεί να χαρακτηρίζονται επί του παρόντος
εσφαλμένα ως αυτοαπασχολούμενοι. Θα μπορούσατε να αναφέρετε ένα όφελος
το οποίο θα αποκόμιζαν από τον χαρακτηρισμό τους ως εργαζομένων;


Πιθανές απαντήσεις: 1) εγγυημένη διάρκεια ανάπαυσης και
άδειες μετ’ αποδοχών, 2) προστασία της ασφάλειας και της
υγείας, 3) παροχές ανεργίας, ασθένειας και υγειονομικής
περίθαλψης, 4) γονική άδεια, 5) συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 6)
παροχές για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.
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14.12.2021

Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων μεταφορών της ΕΕ
Ε.1
Ποιοι είναι ορισμένοι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να εκσυγχρονιστεί
το σύστημα μεταφορών της ΕΕ;


Η Επιτροπή πρότεινε 4 δράσεις στο πλαίσιο αυτό: 1) μέσω της
αύξησης της συνδεσιμότητας και της μετατόπισης περισσότερων
επιβατών και εμπορευμάτων προς τις σιδηροδρομικές και τις
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, 2) μέσω της ανάπτυξης σημείων
φόρτισης, εναλλακτικών υποδομών ανεφοδιασμού και νέων
ψηφιακών τεχνολογιών, 3) μέσω της απόδοσης μεγαλύτερης
έμφασης στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και 4) μέσω της
διευκόλυνσης της επιλογής διαφορετικών δυνατοτήτων
μεταφοράς.

Ε.2
Τι είναι το ΔΕΔ-Μ;


Το ΔΕΔ-Μ είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρόμων,
εσωτερικών πλωτών οδών, σύντομων θαλάσσιων διαδρομών
και οδών.
*Συνδέει 424 μεγάλες πόλεις με λιμένες, αερολιμένες και σιδηροδρομικούς
σταθμούς. Όταν ολοκληρωθεί το ΔΕΔ-Μ, ο χρόνος μετακίνησης μεταξύ αυτών
των πόλεων θα μειωθεί. Για παράδειγμα, οι επιβάτες θα μπορούν να
ταξιδεύουν μεταξύ Κοπεγχάγης και Αμβούργου σε 2,5 ώρες με το τρένο, έναντι
των 4,5 ωρών που χρειάζονται σήμερα.

Ε.3
Πόσα χιλιόμετρα σιδηροδρόμων υπάρχουν στην ΕΕ;
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Στοιχεία του 2018, ΕΕ-27)
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14.12.2021

Πρόταση για την ενίσχυση
της ανθεκτικότητας του χώρου
Σένγκεν
Ε.1
Μπορείτε να σκεφτείτε έναν λόγο να καταστεί ο χώρος Σένγκεν ανθεκτικότερος;


Πιθανές απαντήσεις: 1) για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση
νέων προκλήσεων, όπως οι απειλές για τη δημόσια υγεία· 2) για
να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επαναφορά των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα παραμένει μέτρο έσχατης ανάγκης· 3) για να
αξιοποιηθούν τα διδάγματα από την πανδημία COVID-19 και να
βελτιωθεί ο συντονισμός σε περίπτωση κρίσης.

Ε.2
Όσον αφορά την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση
απρόβλεπτων γεγονότων, τι χρονικό όριο πρότεινε η Επιτροπή;
A. 30 ημέρες, χωρίς δυνατότητα παράτασης
B. 30 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες
C. 30 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες

Ε.3
Πόσα περίπου άτομα διασχίζουν εσωτερικά σύνορα στην ΕΕ σε καθημερινή
βάση;
A. Περίπου 1,5 εκατομμύρια
B. Περίπου 2,5 εκατομμύρια
C. Περίπου 3,5 εκατομμύρια
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15.12.2021

Πρόταση για νέο πλαίσιο της ΕΕ για την
απανθρακοποίηση των αγορών αερίου,
την προώθηση του υδρογόνου και τη
μείωση των εκπομπών μεθανίου
Ε.1
Ποιες είναι οι τρεις κύριες πηγές ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου στην
Ευρώπη και παγκοσμίως;


Η γεωργία, τα απόβλητα και η ενέργεια.

Ε.2
Με ποια χώρα δρομολόγησε η ΕΕ την παγκόσμια δέσμευση για το μεθάνιο, μια
πρωτοβουλία για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου;
A. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες
B. Με τον Καναδά
C. Με την Ιαπωνία
*Περισσότερες από 100 χώρες έχουν προσχωρήσει μέχρι στιγμής στην
πρωτοβουλία.

Ε.3
Τι ποσοστό της τρέχουσας υπερθέρμανσης του πλανήτη οφείλεται στις εκπομπές
μεθανίου;
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
*Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής
μετά το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται περίπου για το 30 % της
τρέχουσας υπερθέρμανσης του πλανήτη.
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1.1.2022

20 χρόνια χαρτονομίσματα
και κέρματα ευρώ στις τσέπες μας
Ε.1
Πόσες χώρες της ΕΕ είχαν το ευρώ ως νόμισμα την πρώτη ημέρα του ευρώ, την
1η Ιανουαρίου 2002;
A. 12
B. 13
C. 14
*Ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η
Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η
Φινλανδία.

Ε.2
Ποια χώρα της ΕΕ θα είναι η τελευταία που θα ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, την
1η Ιανουαρίου 2023;
A. Η Ρουμανία
B. Η Βουλγαρία
C. Η Κροατία

Ε.3
Πόσες ονομαστικές αξίες έχουν τα κέρματα ευρώ;
A. 8
B. 9
C. 10
*Οκτώ διαφορετικές ονομαστικές αξίες. 1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτά, 1 ευρώ και
2 ευρώ.
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1.1.2022

Έναρξη του
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας
Ε.1
Ποια είναι η ονομασία της πρωτοβουλίας που προσφέρει σε νέους ηλικίας 18
ετών την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να ανακαλύψουν την Ευρώπη, χορηγώντας
σε επιλεγμένους νέους μια ταξιδιωτική κάρτα;
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

Ε.2
Για νέους ηλικίας 18-30 ετών, ποιο πρόγραμμα μπορεί να τους παράσχει
χρηματοδότηση και στήριξη για τη συμμετοχή τους σε βραχυπρόθεσμα ή
μακροπρόθεσμα έργα διάρκειας έως 12 μηνών, τα οποία ωφελούν κοινότητες
είτε στο εξωτερικό είτε στη χώρα τους;
A. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
B. ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) (Στοχεύω, Μαθαίνω, Κατακτώ,
Επιτυγχάνω)
C. Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ

Ε.3
Σε ποια χώρα της ΕΕ ήταν υψηλότερο το ποσοστό των νέων (άτομα ηλικίας 029 ετών) το 2019;
A. Στην Ιρλανδία
B. Στην Κύπρο
C. Στη Σουηδία
*Η Ιρλανδία ήταν το κράτος μέλος της ΕΕ-27 με τους περισσότερους νέους,
καθώς τα άτομα ηλικίας 0-29 ετών αντιπροσώπευαν σχεδόν 4 στους 10
κατοίκους στις αρχές του 2019 (39,0 %).
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18.1.2022

Νέες πρωτοβουλίες ώστε
τα πανεπιστήμια στην ΕΕ
να είναι έτοιμα για το μέλλον
Ε.1
Πόσα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα επωφεληθούν από την ευρωπαϊκή στρατηγική
για τα πανεπιστήμια;
A. 250
B. 500
C. 750
*Έως τα μέσα του 2024 ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα στηρίξει έως και 60
συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με περισσότερα από 500 ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ε.2
Πόσων ετών είναι το Erasmus, το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό;
A. 25
B. 35
C. 45
*Το 2022 σηματοδοτεί το 35ο έτος ύπαρξης του Erasmus, του εμβληματικού
προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό.

Ε.3
Η πολυμορφία, η συμμετοχικότητα και η ισότητα των φύλων στον τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν καταστεί πιο σημαντικές από ποτέ. Πόσοι από
τους επικεφαλής ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ είναι γυναίκες;
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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8.2.2022

Πρόταση ευρωπαϊκής πράξης για τα
μικροκυκλώματα
Ε.1
Ποιο είναι περίπου το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά μικροκυκλωμάτων;
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %

*Είναι 10 %. Με την πράξη της ΕΕ για τα μικροκυκλώματα, το σχέδιο είναι να τεθεί σε
εφαρμογή ένα πλαίσιο για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στο 20 % της
παγκόσμιας αγοράς έως το 2030.

Ε.2
Πόσα χρήματα θα κινητοποιήσει η πράξη για τα μικροκυκλώματα για την αντιμετώπιση
των ελλείψεων ημιαγωγών και την ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής της Ευρώπης;
A. Πάνω από 23 δισ. ευρώ
B. Πάνω από 33 δισ. ευρώ
C. Πάνω από 43 δισ. ευρώ
*Η πράξη για τα μικροκυκλώματα θα κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις
ύψους άνω των 43 δισ. ευρώ και θα θεσπίσει μέτρα για την προετοιμασία, την πρόληψη
και την ταχεία αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού,
από κοινού με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς εταίρους μας.

Ε.3
Μπορείτε να αναφέρετε ένα προϊόν ή υπηρεσία όπου χρησιμοποιούνται
μικροκυκλώματα ημιαγωγών;
 Τα μικροκυκλώματα ημιαγωγών αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία
των ψηφιακών και ψηφιοποιημένων προϊόντων. Από τα έξυπνα
τηλέφωνα και τα αυτοκίνητα μέχρι εφαρμογές και υποδομές ζωτικής
σημασίας για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ενέργεια, την
κινητικότητα, τις επικοινωνίες και τη βιομηχανία, τα μικροκυκλώματα
έχουν κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Είναι επίσης
ζωτικής σημασίας για βασικές ψηφιακές τεχνολογίες του μέλλοντος,
συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του 5G και της
υπολογιστικής παρυφών. Με απλά λόγια, δεν νοούνται ψηφιακές
τεχνολογίες χωρίς μικροκυκλώματα.
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15.2.2022

Παρουσίαση της δέσμης μέτρων για
την ευρωπαϊκή άμυνα
Ε.1
Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας;
A. 7 δισ. ευρώ
B. 8 δισ. ευρώ
C. 9 δισ. ευρώ
*Σχεδόν 8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 προορίζονται για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. 2,7 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση συνεργατικής
έρευνας στον τομέα της άμυνας και 5,3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση
συνεργατικών έργων ανάπτυξης ικανοτήτων που συμπληρώνουν τις εθνικές
συνεισφορές.

Ε.2
Τον Φεβρουάριο του 2022 η Επιτροπή παρουσίασε σειρά δράσεων ζωτικής
σημασίας για την άμυνα και την ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και για μια πιο ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά στον
τομέα της άμυνας. Ποια από τις παρακάτω δεν ήταν πρόταση της Επιτροπής;
A. Μείωση των επενδύσεων για την έρευνα στον τομέα της άμυνας
και των ικανοτήτων που αναπτύσσονται εντός πλαισίων
συνεργασίας της ΕΕ
B. Παροχή κινήτρων για την από κοινού προμήθεια αμυντικών ικανοτήτων
που αναπτύσσονται με συνεργατικό τρόπο εντός της ΕΕ
C. Ενίσχυση της διάστασης ασφάλειας και άμυνας του διαστήματος σε
επίπεδο ΕΕ

Ε.3
Ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα των κοινών προμηθειών στον τομέα της
άμυνας; Μπορείτε να σκεφτείτε ένα;
 Τα πλεονεκτήματα είναι, για παράδειγμα, τα εξής: 1) αύξηση της
διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών εθνικών ενόπλων
δυνάμεων, 2) στήριξη της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής
τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης της ΕΕ
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23.2.2022

Πρόταση για νέα πράξη για τα δεδομένα
Ε.1
Με τη νέα πράξη για τα δεδομένα, η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες σχετικά με το
ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που παράγονται στην
ΕΕ σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ποια πιθανά οφέλη πιστεύετε ότι μπορεί να
αποφέρει η νέα πράξη για τα δεδομένα;


Η πράξη για τα δεδομένα θα διασφαλίσει τη δικαιοσύνη στο ψηφιακό
περιβάλλον, θα δώσει ώθηση για μια ανταγωνιστική αγορά δεδομένων, θα
προσφέρει νέες ευκαιρίες για καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα και θα
καταστήσει τα δεδομένα πιο προσβάσιμα για όλους και όλες. Η πράξη για τα
δεδομένα θα παρέχει τόσο στα άτομα όσο και στις επιχειρήσεις μεγαλύτερο
έλεγχο επί των δεδομένων τους μέσω ενός ενισχυμένου δικαιώματος
φορητότητας των δεδομένων, με την εύκολη αντιγραφή ή διαβίβαση
δεδομένων από διαφορετικές υπηρεσίες, όπου τα δεδομένα παράγονται μέσω
έξυπνων αντικειμένων, μηχανών και συσκευών. Θα είναι ευκολότερη η
διαβίβαση δεδομένων προς παρόχους υπηρεσιών και μεταξύ τους, γεγονός
που θα ενθαρρύνει περισσότερους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των
ΜΜΕ, να συμμετέχουν στην οικονομία των δεδομένων.

Ε.2
Οι νέοι κανόνες για τα δεδομένα αναμένεται να δημιουργήσουν πρόσθετους πόρους
στο ΑΕΠ για τα κράτη μέλη της ΕΕ έως το 2028, με την αντιμετώπιση των νομικών,
οικονομικών και τεχνικών ζητημάτων που οδηγούν σε υποχρησιμοποίηση των
δεδομένων. Πόση περίπου θα είναι αυτή η αύξηση;
A.
B.
C.

70 δισ. ευρώ
170 δισ. ευρώ
270 δισ. ευρώ

Ε.3
Η τεχνολογία μπορεί, για παράδειγμα, να βοηθήσει τους γεωργούς να βελτιστοποιήσουν
και να αυξήσουν την απόδοση, να βελτιώσουν τον σχεδιασμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, να λαμβάνουν πιο έξυπνες αποφάσεις σχετικά με τους πόρους και να
μειώσουν το κόστος. Αυτό ονομάζεται «καλλιέργεια ακριβείας» ή «γεωργία ακριβείας».
Τι είδους δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν στον τομέα αυτό;



Πιθανές απαντήσεις: 1) δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον καιρό,
τη θερμοκρασία, την υγρασία, 2) σήματα GPS, 3) δεδομένα για το έδαφος, 4)
δεδομένα για τις ανάγκες των φυτών κ.λπ.
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25.2.2022

Έγκριση της πρώτης δέσμης
κυρώσεων μετά την επίθεση της
Ρωσίας στην Ουκρανία
Ε.1
Ποιας πολιτικής της ΕΕ αποτελούν βασικό εργαλείο τα περιοριστικά μέτρα ή οι
«κυρώσεις»;
A. Αναπτυξιακή πολιτική
B. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
C. Πολιτική γειτονίας της ΕΕ

Ε.2
Από πότε λαμβάνει η ΕΕ περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας όσον αφορά την
Ουκρανία;
A. Από το 2014
B. Από το 2018
C. Από το 2022
*Από τον Μάρτιο του 2014 η ΕΕ επέβαλε σταδιακά περιοριστικά μέτρα στη
Ρωσία ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας.

Ε.3
Μία από τις κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων συνίσταται στη δέσμευση
περιουσιακών στοιχείων. Τι σημαίνει αυτό;
 Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων: όλοι οι λογαριασμοί που
ανήκουν στα καταχωρισμένα πρόσωπα και οντότητες σε
τράπεζες της ΕΕ δεσμεύονται, γεγονός που σημαίνει ότι
απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση κεφαλαίων ή
περιουσιακών στοιχείων σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται ότι τα χρήματά τους δεν μπορούν πλέον να
χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του ρωσικού καθεστώτος ούτε
μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν ασφαλές καταφύγιο στην
ΕΕ.
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2.3.2022

Ενεργοποίηση της οδηγίας για την
προσωρινή προστασία για τα άτομα
που εγκαταλείπουν την Ουκρανία
Ε.1
Τι είναι η οδηγία για την προσωρινή προστασία;


Η προσωρινή προστασία αποτελεί έκτακτο μέτρο για την παροχή
άμεσης και προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μεγάλου
αριθμού αφίξεων ή επικείμενων αφίξεων εκτοπισθέντων
ατόμων από τρίτες χώρες, τα οποία δεν μπορούν να
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Ε.2
Η οδηγία για την προσωρινή προστασία εκδόθηκε μετά τις συγκρούσεις στην
πρώην Γιουγκοσλαβία. Πότε όμως χρησιμοποιήθηκε η εν λόγω οδηγία για
πρώτη φορά;


Η οδηγία ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2022
ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ε.3
Αναφέρατε ένα δικαίωμα των δικαιούχων προσωρινής προστασίας.


Πιθανές απαντήσεις: 1) άδεια διαμονής καθ’ όλη τη διάρκεια της
προστασίας, 2) πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια, στην ιατρική
περίθαλψη, στην εκπαίδευση, σε στέγαση ή κατάλυμα, σε
τραπεζικές υπηρεσίες, στη διαδικασία ασύλου, σε ενημέρωση
σχετικά με την προσωρινή προστασία, 3) πρόσβαση στην
απασχόληση (*υπό προϋποθέσεις), 4) ελεύθερη κυκλοφορία (για
90 ημέρες εντός περιόδου 180 ημερών μετά την έκδοση άδειας
διαμονής στη χώρα υποδοχής της ΕΕ), 5) μετακόμιση σε άλλη
χώρα της ΕΕ (πριν από την έκδοση άδειας διαμονής), 6)
ευκαιρίες επανένωσης οικογενειών σε ορισμένες περιπτώσεις.
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8.3.2022

Πρόταση για κανόνες σε επίπεδο ΕΕ
για την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών
και της ενδοοικογενειακής βίας
Ε.1
Με τη θέσπιση κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η Επιτροπή αποσκοπεί, μεταξύ άλλων,
στην ποινικοποίηση της κυβερνοβίας, συμπεριλαμβανομένης της
παρενοχλητικής κυβερνοπαρακολούθησης και της κυβερνοπαρενόχλησης.
Γνωρίζετε τι καλύπτουν τα τρία αυτά αδικήματα;






Η παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση είναι σύγχρονη μορφή
βίας που συχνά διαπράττεται κατά μελών της οικογένειας ή προσώπων
που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό, αλλά και από πρώην συντρόφους ή
γνωστούς. Κατά κανόνα, ο δράστης κάνει κατάχρηση της τεχνολογίας
για την άσκηση εξαναγκασμού ή ελέγχου, χειραγώγησης και
παρακολούθησης, αυξάνοντας έτσι τον φόβο, το άγχος και τη σταδιακή
απομόνωση του θύματος από φίλους και συγγενείς.
Η κυβερνοπαρενόχληση καλύπτει επιθέσεις, όπως απειλές,
προσβολές ή άλλες επιθετικές συμπεριφορές, κατά προσώπων, ιδίως
γυναικών και κοριτσιών, οι οποίες λαμβάνουν συνήθως χώρα μέσω
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών.
Η μη συναινετική κοινοχρησία προσωπικών ή παραποιημένων
εικόνων είναι μια άλλη σύγχρονη μορφή βίας, η οποία συνίσταται στην
παροχή πρόσβασης σε φωτογραφίες, βίντεο ή άλλο υλικό προσωπικής
φύσης ενός άλλου προσώπου με μέσα ΤΠΕ (π.χ. μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, κινητά τηλέφωνα), χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου
αυτού ή, πριν από αυτό, στην παραποίηση προσωπικών εικόνων ώστε
να φαίνεται ότι ένα άλλο πρόσωπο συμμετέχει σε σεξουαλικές
δραστηριότητες («deepfake»).
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Ε.2
Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
αποτελεί το σημείο αναφοράς για τα διεθνή πρότυπα στον συγκεκριμένο τομέα.
Με ποια ονομασία είναι επίσης γνωστή αυτή η σύμβαση;
A. Σύμβαση της Γενεύης
B. Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
C. Σύμβαση του Σικάγου

Ε.3
Πόσες γυναίκες (σε εκατοστιαίες μονάδες) εντός της ΕΕ έχουν υποστεί
σεξουαλική παρενόχληση;
A. 50 % – 1 στις 2
B. 38 %
C. 29 %
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21.3.2022

Συμφωνία σχετικά με τη
στρατηγική πυξίδα
Ε.1
Για ποιον τομέα πολιτικής αναπτύχθηκε η στρατηγική πυξίδα;
A. Ανταγωνισμός
B. Περιφερειακή πολιτική
C. Ασφάλεια και άμυνα
*Η στρατηγική πυξίδα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα φιλόδοξο σχέδιο
δράσης για την ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ έως το
2030.

Ε.2
Ποιοι είναι οι 4 πυλώνες της στρατηγικής πυξίδας, της κοινής πορείας δράσης
της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα;
A. Δράση, επένδυση, εταίροι και ασφάλεια
B. Ανάλυση, αξιολόγηση, συμμετοχή και υλοποίηση
C. Δημιουργία, δοκιμή, βελτίωση και ανάπτυξη

Ε.3
Τι είναι η ικανότητα ταχείας ανάπτυξης της ΕΕ (EU RDC);
A. 5 000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (δρόνοι) με κάμερα για λήψη
φωτογραφιών και βίντεο
B. 5 000 στρατιώτες που μπορούν να αναπτυχθούν για την
αντιμετώπιση επικείμενων απειλών και την αντίδραση σε
καταστάσεις κρίσης
C. 5 000 κουτιά πρώτων βοηθειών που μπορούν να αποσταλούν σε μια
συγκεκριμένη χώρα εντός της ΕΕ.
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23.3.2022

Παρουσίαση των μέτρων για την
ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής
ασφάλειας
Ε.1
Λαμβανομένης υπόψη της απότομης αύξησης των παγκόσμιων τιμών των
βασικών εμπορευμάτων, η οποία επιταχύνθηκε περαιτέρω από την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, σε τι ενέργειες προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σειρά βραχυπρόθεσμων και
μεσοπρόθεσμων ενεργειών για την ενίσχυση της παγκόσμιας
επισιτιστικής ασφάλειας και τη στήριξη των γεωργών και των
καταναλωτών στην ΕΕ. Οι εν λόγω ενέργειες συνίστανται, για
παράδειγμα, στα εξής:
 συμβολή στην έξοδο σιτηρών από την Ουκρανία,
 στήριξη των γεωργών και των ευάλωτων πληθυσμών της ΕΕ,
 ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων μας,
 άρση των περιορισμών στο εμπόριο τροφίμων,
 ανάληψη του ρόλου του κύριου παρόχου ανθρωπιστικής και
αναπτυξιακής βοήθειας όσον αφορά τα τρόφιμα και τα
συστήματα τροφίμων,
 κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τον επισιτιστικό
εφοδιασμό και την επισιτιστική ασφάλεια
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Ε.2
Η ΕΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμβάλει στην παγκόσμια
επισιτιστική ασφάλεια. Σε πόσες χώρες σχεδιάζει η ΕΕ να στηρίξει τη
βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων;
A. 65
B. 70
C. 75
*Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη διεθνή συνεργασία 2021-27, η ΕΕ θα
εργαστεί από κοινού με περίπου 70 χώρες εταίρους για την ανάπτυξη της
βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων. Επιπλέον, στη σύνοδο κορυφής
«Διατροφή για την ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο τον Δεκέμβριο
του 2021, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να
αντιμετωπίζουν τον υποσιτισμό με σημαντική δέσμευση κεφαλαίων ύψους
4,3 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ από την ΕΕ
για διεθνή συνεργασία με στόχο τη διατροφή κατά την περίοδο 2021-2024.

Ε.3
Ένας από τους συγκεκριμένους στόχους για τον μετασχηματισμό του
συστήματος τροφίμων της ΕΕ είναι η στρατηγική της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο
πιάτο». Κατά τι ποσοστό σκοπεύει η στρατηγική αυτή να μειώσει τη χρήση και
τον κίνδυνο των φυτοφαρμάκων έως το 2030;
A. Κατά 25 %
B. Κατά 40 %
C. Κατά 50 %
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23.3.2022

Παρουσίαση επιλογών για τη μείωση των
υψηλών τιμών ενέργειας με από κοινού
αγορές αερίου και ελάχιστες υποχρεώσεις
αποθήκευσης αερίου
Ε.1
Τον Μάρτιο του 2022 η Επιτροπή παρουσίασε επιλογές για τη μείωση των υψηλών
τιμών ενέργειας με από κοινού αγορές αερίου και ελάχιστες υποχρεώσεις
αποθήκευσης αερίου. Ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο αποθήκευσης αερίου για τον
επόμενο χειμώνα (2022-2023);
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

Ε.2
Πώς θα λειτουργούσε στην πράξη η «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον τομέα της
αποθήκευσης αερίου»;
 Μολονότι δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη εγκαταστάσεις
αποθήκευσης στην επικράτειά τους, θα πρέπει να υπάρχει ένα
ελάχιστο απόθεμα αποθήκευσης αερίου στο οποίο πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε άλλα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν
εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι
διαχειριστές στην επικράτειά τους έχουν εξασφαλίσει την
αποθήκευση σε γειτονικό κράτος μέλος που καλύπτει το 15 % της
δικής τους ετήσιας κατανάλωσης αερίου. Εναλλακτικά, τα κράτη
μέλη χωρίς δυναμικότητα αποθήκευσης μπορούν να θέσουν σε
εφαρμογή μηχανισμό επιμερισμού των βαρών.

Ε.3
Το 73 % της συνολικής ικανότητας αποθήκευσης αερίου της ΕΕ συγκεντρώνεται σε
5 κράτη μέλη. Ποια είναι αυτά;
A. Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Κάτω Χώρες και Αυστρία
B. Πολωνία, Ιταλία, Αυστρία, Κροατία και Ουγγαρία
C. Σουηδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα και Λετονία
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30.3.2022

Πρόταση για νέους κανόνες στον τομέα
της κυκλικής οικονομίας, ώστε τα βιώσιμα
προϊόντα να γίνουν ο κανόνας στην ΕΕ
Ε.1
Η ΕΕ κινείται προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, το οποίο βασίζεται σε πιο
βιώσιμα και αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων προϊόντα. Ποια οφέλη
πιστεύετε ότι θα αποφέρει αυτό σε εσάς ως καταναλωτή;
 Για παράδειγμα: 1) παράταση της διάρκειας ζωής των
προϊόντων σας, 2) εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων και
δαπανών, 3) περισσότερες πληροφορίες για να κάνετε βιώσιμες
επιλογές

Ε.2
Η Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τους
καταναλωτές, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν
τεκμηριωμένες και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές κατά την αγορά των
προϊόντων τους. Ποιες από τις ακόλουθες πληροφορίες θα υποχρεούνται να
παρέχουν οι έμποροι στους καταναλωτές;
A. Πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση
των προϊόντων
B. Πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα
επισκευής των προϊόντων
C. Πληροφορίες σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό και το κλιματικό
αποτύπωμα των προϊόντων

Ε.3
Πόσα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα απορρίπτονται κάθε χρόνο στην ΕΕ;
A. Περίπου 3 kg ανά άτομο
B. Περίπου 6 kg ανά άτομο
C. Περίπου 11 kg ανά άτομο
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Διεξαγωγή της εκδήλωσης δωρητών
«Stand Up for Ukraine»
Ε.1
Τον Απρίλιο του 2022 η παγκόσμια εκδήλωση δωρητών και εκστρατεία «Stand
Up for Ukraine» συγκέντρωσε πάνω από 10 δισ. ευρώ για άτομα που
προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή. Σε ποια πόλη
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση;
A. Στις Βρυξέλλες
B. Στη Βαρσοβία
C. Στην Μπρατισλάβα

Ε.2
Με ποια χώρα συνεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διοργάνωση της
παγκόσμιας εκδήλωσης δωρητών «Stand Up for Ukraine»;
A. Με τις ΗΠΑ
B. Με τον Καναδά
C. Με την Αυστραλία

Ε.3
Πόση χρηματοδότηση συγκεντρώθηκε από τους δωρητές στο πλαίσιο της
εκδήλωσης δωρητών «Stand Up for Ukraine»;
A. Πάνω από 1 δισ. ευρώ
B. Πάνω από 5 δισ. ευρώ
C. Πάνω από 10 δισ. ευρώ
*Η παγκόσμια εκδήλωση δωρητών και εκστρατεία «Stand Up for Ukraine»
συγκέντρωσε 9,1 δισ. ευρώ για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από
τη ρωσική εισβολή, εντός και εκτός Ουκρανίας, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ανακοίνωσε πρόσθετο δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ για την
κάλυψη των αναγκών των ατόμων που εκτοπίστηκαν λόγω της εισβολής.
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30 χρόνια επιχειρήσεων
ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής
προστασίας
Ε.1
Η ανθρωπιστική δράση της ΕΕ διέπεται από τέσσερις αρχές. Μπορείτε να
σκεφτείτε μία;
 Ανθρωπισμός, ουδετερότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία

Ε.2
Οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί
τους ή ένας σχετικός διεθνής οργανισμός, μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από
τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Το 2021 ο μηχανισμός
ενεργοποιήθηκε 114 φορές. Για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση i) της νόσου
COVID-19 στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ii) των πλημμυρών στο Βέλγιο, iii) των
δασικών πυρκαγιών στη Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Αυστρία, iv)
επαναπατρισμών από το Αφγανιστάν και v) ενός σεισμού και ενός τυφώνα στην
Αϊτή. Ποια ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρηση;


Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία ενεργοποίησε τη
μεγαλύτερη επιχείρηση έκτακτης ανάγκης από τη δημιουργία
του μηχανισμού.

Ε.3
Οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξήθηκαν κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, λόγω
της νόσου COVID-19 και της κλιματικής αλλαγής. Πόσα άτομα χρειάστηκαν
ανθρωπιστική βοήθεια το 2021 σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών;
A. 150 εκατομμύρια
B. 430 εκατομμύρια
C. 235 εκατομμύρια
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Πρόταση για μια νέα πολιτική νόμιμης
μετανάστευσης
Ε.1
Έως το 2070 σε τι ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ θα αντιστοιχεί ο
πληθυσμός σε ηλικία εργασίας;
A. Περίπου 45 %
B. Περίπου 55 %
C. Περίπου 65 %

Ε.2
Σε ποιους τομείς παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά εργασίας της ΕΕ;


Μεταξύ άλλων, στον τουρισμό, την εστίαση, την πληροφορική
και την υγεία

Ε.3
Γιατί χρειάζεται η ΕΕ νόμιμη μετανάστευση;


Πιθανές απαντήσεις: 1) για τη στήριξη της ανάκαμψης της
οικονομίας της ΕΕ· 2) για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην
αγορά εργασίας της ΕΕ· 3) για την αντιμετώπιση των
δημογραφικών προκλήσεων· 4) για προετοιμασία για τις
μελλοντικές
ανάγκες·
5)
για
την
προσέλκυση
ταλαντούχων/εξειδικευμένων ατόμων· 6) για τη δημιουργία
ασφαλών διαύλων πρόσβασης στην Ευρώπη· 7) για την
υποστήριξη της μετάβασης της ΕΕ προς μια πράσινη και
ψηφιακή οικονομία.
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Έναρξη λειτουργίας του ευρωπαϊκού
χώρου δεδομένων για την υγεία
Ε.1
Ο ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία είναι ο πρώτος κοινός χώρος
δεδομένων της ΕΕ σε έναν συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος προέκυψε από τη
στρατηγική της ΕΕ για τα δεδομένα. Σε ποιους άλλους τομείς σχεδιάζονται χώροι
δεδομένων; Μπορείτε να αναφέρετε έναν;


Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα του Φεβρουαρίου
2020 ανακοινώθηκε η δημιουργία χώρων δεδομένων σε 10
στρατηγικούς τομείς: υγεία, γεωργία, μεταποίηση, ενέργεια,
κινητικότητα,
χρηματοοικονομικά,
δημόσια
διοίκηση,
δεξιότητες, Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης και οριζόντια
βασική προτεραιότητα της επίτευξης των στόχων της Πράσινης
Συμφωνίας.

Ε.2
Μπορείτε να σκεφτείτε ένα όφελος που θα προκύψει για εσάς από τον
ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία;






Θα έχετε πρόσβαση στα δεδομένα υγείας σας σε ηλεκτρονική
μορφή άμεσα και χωρίς κανένα κόστος.
Θα μπορείτε να μοιραστείτε τα δεδομένα σας με επαγγελματίες
του τομέα της υγείας σε εθνικό ή διασυνοριακό επίπεδο.
Θα μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες, να διορθώσετε
σφάλματα, να περιορίσετε την πρόσβαση και να λάβετε
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας.
Θα έχετε δικαίωμα σε δεδομένα υγείας που εκδίδονται και
γίνονται δεκτά σε κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο.
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Ε.3
Τι αντίκτυπο θα έχει ο ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία για τους
γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας; Μπορείτε να σκεφτείτε
ένα παράδειγμα;





Θα έχουν ταχύτερη πρόσβαση στα αρχεία υγείας των ασθενών,
μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο.
Με την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε συναφή
δεδομένα υγείας, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα
είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει συνέχεια στην
περίθαλψη των ασθενών.
Θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αρχεία υγείας από
διαφορετικά συστήματα, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται ο
διοικητικός φόρτος που θα είχαν εάν έπρεπε να αντιγράφουν ή
να φωτοτυπούν οι ίδιοι ιατρικά αρχεία μέσα από διαφορετικά
συστήματα.
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Η Διάσκεψη για το μέλλον της
Ευρώπης υποβάλλει την τελική της
έκθεση
Ε.1
Πόσες περίπου προτάσεις διατύπωσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια
της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης;
A. 29
B. 49
C. 69
*Κατά την τελετή λήξης στο Στρασβούργο, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου έλαβαν τελική έκθεση από
τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη, η οποία περιείχε 49 ευρείες, φιλόδοξες και
μακρόπνοες προτάσεις και 326 επιμέρους μέτρα.

Ε.2
Ποια ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν από τους πολίτες κατά τη Διάσκεψη για το
μέλλον της Ευρώπης; Μπορείτε να αναφέρετε ένα;
 Υπήρχαν 9 κύρια θέματα: 1) ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική
δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, 2) εκπαίδευση, πολιτισμός,
νεολαία και αθλητισμός, 3) ψηφιακός μετασχηματισμός, 4)
ευρωπαϊκή δημοκρατία, 5) αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου,
ασφάλεια, 6) κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, 7) υγεία, 8) η ΕΕ στον
κόσμο και 9) μετανάστευση.

Ε.3
Τρεις ηγέτες της ΕΕ υπέγραψαν την κοινή δήλωση τον Μάρτιο του 2021,
προετοιμάζοντας το έδαφος για την έναρξη της Διάσκεψης για το μέλλον της
Ευρώπης. Ποιοι ήταν αυτοί;
 Η κοινή δήλωση για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
υπογράφηκε από τον εκλιπόντα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, από τον πρωθυπουργό της
Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, εξ ονόματος του Συμβουλίου της ΕΕ,
και από την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
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Πρόταση νέας νομοθεσίας της ΕΕ για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο
διαδίκτυο
Ε.1
Το 2010 υπήρξαν 23 000 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην ΕΕ.
Πόσες ήταν περίπου το 2020;
A. Πάνω από 250 000
B. Πάνω από 500 000
C. Πάνω από 1 εκατομμύριο
*Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε τεράστια αύξηση των καταγγελιών σεξουαλικής
κακοποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις, η κακοποίηση έρχεται στο φως μόνο όταν
εντοπίζονται οι ενέργειες των δραστών στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή πρότεινε νέα
νομοθεσία της ΕΕ για τη στήριξη των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε να
εντοπίζουν, να καταγγέλλουν και να προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα περιπτώσεις
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Ε.2
Η ΕΕ πρότεινε νέα νομοθεσία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Ποιους θα αφορούν οι νέοι κανόνες;
 Οι προτεινόμενοι κανόνες θα αφορούν τους παρόχους επιγραμμικών
υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ, δηλαδή υπηρεσίες
φιλοξενίας και υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών (όπως
υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων), καταστήματα εφαρμογών και
παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ε.3
Τα δικαιώματα των παιδιών κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για
τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ. Μπορείτε να αναφέρετε ένα δικαίωμα των παιδιών;
 Πιθανές απαντήσεις: 1) δικαίωμα στη ζωή, 2) δικαίωμα σε όνομα και
ιθαγένεια, 3) δικαίωμα στην ταυτότητα, 4) απαγόρευση των
διακρίσεων, 5) δικαίωμα στην οικογένεια, 6) υγεία, 7) προστασία από
βλάβη, 8) εκπαίδευση, 9) ελευθερία σκέψης, 10) πρόσβαση σε
πληροφορίες.
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Παρουσίαση του REPowerEU
Ε.1
Μπορείτε να προτείνετε έναν τρόπο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στην
καθημερινή μας ζωή;


Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό. Για παράδειγμα: 1) με
μείωση των θερμοκρασιών θέρμανσης / περιορισμό της χρήσης
του κλιματισμού, 2) με πιο οικονομική οδήγηση, 3) με
μεγαλύτερη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς και ενεργό
κινητικότητα, 4) με αποδοτικότερη χρήση των οικιακών
συσκευών.

Ε.2
Ποια είναι ορισμένα από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που πρότεινε η ΕΕ στο σχέδιο
REPowerEU για τον τερματισμό της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα;
Μπορείτε να αναφέρετε ένα;


Πιθανές απαντήσεις: 1) εξοικονόμηση ενέργειας, 2) κοινές
αγορές αερίου, ΥΦΑ και υδρογόνου, 3) νέες ενεργειακές
εταιρικές σχέσεις με αξιόπιστους προμηθευτές, 4) ταχεία
υλοποίηση έργων ηλιακής και αιολικής ενέργειας, 5) αύξηση της
παραγωγής βιομεθανίου, 6) πλήρωση της αποθήκευσης αερίου
στο 80 % της δυναμικότητάς της έως την 1η Νοεμβρίου 2022

Ε.3
Με ποιες χώρες υπέγραψε η Επιτροπή τριμερές μνημόνιο συμφωνίας τον Ιούνιο
του 2022 για τη διασφάλιση της εξαγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη;
A. Με την Αίγυπτο και το Ισραήλ
B. Με τη Νορβηγία
C. Με την Αλγερία
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Ανάλυση των επενδυτικών κενών στον
τομέα της άμυνας και προτάσεις
περαιτέρω μέτρων για την ενίσχυση της
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της
Ευρώπης στον τομέα της άμυνας
Ε.1
Ποια είναι τα κύρια επενδυτικά κενά στον τομέα της άμυνας στην ΕΕ; Μπορείτε
να αναφέρετε ένα;


Πρόκειται για τα εξής: κενά στις αμυντικές δαπάνες, κενά στην
αμυντική βιομηχανία και κενά στις αμυντικές δυνατότητες.

Ε.2
Η Επιτροπή πρότεινε ειδικό βραχυπρόθεσμο μέσο για την παροχή κινήτρων στα
κράτη μέλη που είναι πρόθυμα να επιδιώξουν την από κοινού προμήθεια για την
κάλυψη των πλέον επειγόντων και κρίσιμων κενών με συνεργατικό τρόπο. Πόσα
χρήματα είναι η Επιτροπή έτοιμη να επενδύσει σε αυτό το πρόγραμμα;
A. 250 εκατ. ευρώ
B. 500 εκατ. ευρώ
C. 750 εκατ. ευρώ

Ε.3
Το 2020 πόσα χρήματα δαπάνησαν από κοινού τα κράτη μέλη της ΕΕ στον τομέα
της άμυνας;
A. 50 δισ. ευρώ
B. 100 δισ. ευρώ
C. 200 δισ. ευρώ
*Δαπάνησαν περισσότερα από 200 δισ. ευρώ. Το 2021 οι συνδυασμένες
δαπάνες τους εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 220 δισ. ευρώ.
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Παρουσίαση μιας στρατηγικής
εταιρικής σχέσης με τα κράτη του
Κόλπου
Ε.1
Ποια χώρα δεν είναι μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου;
A. Το Μπαχρέιν
B. Η Ιορδανία
C. Το Κουβέιτ

Ε.2
Πότε υπεγράφη η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου;
A. το 1988
B. το 1989
C. το 1990

Ε.3
Μπορείτε να αναφέρετε έναν τομέα που καλύπτεται από την εταιρική σχέση της
ΕΕ με τον Κόλπο;


Η εταιρική σχέση καλύπτει διάφορους τομείς, για παράδειγμα:
εμπόριο και επενδύσεις, μεταφορές, ενέργεια, ψηφιοποίηση,
έρευνα και καινοτομία, διάστημα, πράσινη μετάβαση,
περιφερειακή ασφάλεια, ανθρωπιστική βοήθεια, κράτος δικαίου
και ανθρώπινα δικαιώματα.

96
23.5.2022

Έγκριση σχεδίου έκτακτης ανάγκης
για τις μεταφορές, με μέτρα για την
προστασία των μεταφορών της ΕΕ σε
περιόδους κρίσης
Ε.1
Τι σημαίνει EASA;
A. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη στρατηγική αυτονομία
B. Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Βιώσιμη Γεωργία
C. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της
Αεροπορίας
*Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
είναι οργανισμός της ΕΕ που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια της πολιτικής
αεροπορίας. Στόχος του είναι η επίτευξη των υψηλότερων κοινών προτύπων
ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στην πολιτική αεροπορία και η
εξασφάλιση των ασφαλέστερων δυνατών πτήσεων.

Ε.2
Η Επιτροπή εργάζεται για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορών της
ΕΕ σε περιόδους κρίσης. Το προτεινόμενο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις
μεταφορές αντλεί διδάγματα από την πανδημία COVID-19 και λαμβάνει υπόψη
τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών της ΕΕ από
την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
Περιλαμβάνει 10 βασικά μέτρα. Μπορείτε να αναφέρετε ένα;



Πιθανές απαντήσεις: 1) προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον
τομέα των μεταφορών για την αντιμετώπιση καταστάσεων
κρίσης, 2) εξασφάλιση επαρκούς στήριξης για τον τομέα των
μεταφορών,
3)
εξασφάλιση
ελεύθερης
κυκλοφορίας
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εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων, 4) διαχείριση των
προσφυγικών ροών και επαναπατρισμός αποκλεισμένων
επιβατών και εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, 5)
διασφάλιση ελάχιστης συνδεσιμότητας και προστασίας των
επιβατών, 6) ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις
μεταφορές, 7) ενίσχυση του συντονισμού της πολιτικής
μεταφορών, 8) ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, 9) δοκιμή του
σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές, 10) συνεργασία
με διεθνείς εταίρους.

Ε.3
Τι είναι οι πράσινες λωρίδες;
A. Λωρίδες και γέφυρες ώστε τα ζώα να διασχίζουν με ασφάλεια
αυτοκινητοδρόμους εντός της ΕΕ
B. Λωρίδες για τη μεταφορά εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 σε όλες
τις χώρες της ΕΕ
C. Σημεία διέλευσης των συνόρων που διασφαλίζουν τη συνεχή
ροή των εμπορευμάτων
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23.5.2022

Πρόταση κανόνων για την παραβίαση
των περιοριστικών μέτρων και για τη
δέσμευση και δήμευση περιουσιακών
στοιχείων προσώπων που
παραβιάζουν περιοριστικά μέτρα και
άλλων εγκληματιών
Ε.1
Τον Μάρτιο του 2022 η ΕΕ συγκρότησε ειδική ομάδα για τον συντονισμό της
επιβολής κυρώσεων κατά Ρώσων και Λευκορώσων ολιγαρχών. Ποια είναι η
ονομασία της εν λόγω ειδικής ομάδας;
A. Ειδική ομάδα «Δήμευση και διάθεση»
B. Ειδική ομάδα «Ανίχνευση και δέσμευση»
C. Ειδική ομάδα «Δέσμευση και κατάσχεση»

Ε.2
Σε πόσα πρόσωπα έχει επιβάλει κυρώσεις η ΕΕ μέχρι σήμερα (έως τον Ιούλιο
του 2022) για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας;
A. 905
B. 1212
C. 1342
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Ε.3
Στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων, η ΕΕ έχει επιβάλει στη Ρωσία
ορισμένους περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Ποια εμπορεύματα
δεν μπορούν να εξαχθούν στη Ρωσία από την ΕΕ; Μπορείτε να σκεφτείτε ένα;
Ο κατάλογος των προϊόντων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 τεχνολογία αιχμής (π.χ. κβαντικοί υπολογιστές και προηγμένοι
ημιαγωγοί, ηλεκτρονικά και λογισμικό υψηλών προδιαγραφών)
 ορισμένοι τύποι μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών
 ειδικά εμπορεύματα και τεχνολογία που απαιτούνται για τη
διύλιση πετρελαίου
 ενεργειακός βιομηχανικός εξοπλισμός, τεχνολογία και
υπηρεσίες
 αεροπορικά και διαστημικά προϊόντα και τεχνολογία (π.χ.
αεροσκάφη, ανταλλακτικά ή κάθε είδους εξοπλισμός για
αεροσκάφη και ελικόπτερα, καύσιμα αεριωθουμένων)
 εμπορεύματα θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και τεχνολογία
ραδιοεπικοινωνιών
 ορισμένα αγαθά διπλής χρήσης (αγαθά που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν τόσο για μη στρατιωτικούς όσο και για
στρατιωτικούς σκοπούς), όπως δρόνοι και λογισμικό για
δρόνους ή συσκευές κρυπτογράφησης
 είδη πολυτελείας (π.χ. πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια,
κοσμήματα)
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7.6.2022

Πολιτική συμφωνία για την ισόρροπη
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά
συμβούλια των εταιρειών
Ε.1
Ποια μεταφορική έκφραση χρησιμοποιείται συχνά για την εξάλειψη του αόρατου
φραγμού που εμποδίζει τις γυναίκες να ανέλθουν σε ανώτερες θέσεις;
A. Κατεστραμμένα όνειρα
B. Εξάλειψη της «γυάλινης οροφής»
C. Ρήξη με την παράδοση

Ε.2
Μόνο το ένα τρίτο των μελών των μη εκτελεστικών εταιρικών διοικητικών
συμβουλίων είναι γυναίκες, ενώ η αναλογία αυτή είναι ακόμη χαμηλότερη στα
εκτελεστικά διοικητικά συμβούλια. Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση
της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών
διοικητικών στελεχών θέτει έναν στόχο για τις εταιρείες της ΕΕ που είναι
εισηγμένες στα χρηματιστήρια της ΕΕ, ώστε να επιταχυνθεί η επίτευξη
καλύτερης εκπροσώπησης των φύλων. Ποιος είναι ο στόχος αυτός;
A. 50 % του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε θέσεις μη εκτελεστικών
διοικητικών στελεχών και 43 % σε όλες τις θέσεις διοικητικών στελεχών
B. 45 % του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε θέσεις μη εκτελεστικών
διοικητικών στελεχών και 38 % σε όλες τις θέσεις διοικητικών στελεχών
C. 40 % του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε θέσεις μη
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών και 33 % σε όλες τις θέσεις
διοικητικών στελεχών

Ε.3
Έως πότε επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει ισότιμη συμμετοχή των
φύλων (50 %) σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης της;
A. Έως το τέλος του 2023
B. Έως το τέλος του 2024
C. Έως το τέλος του 2025
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16.6.2022

Ο κώδικας πρακτικής για την
παραπληροφόρηση ενισχύεται και
καθίσταται πιο ολοκληρωμένος
Ε.1
Ο κώδικας πρακτικής για την παραπληροφόρηση εφαρμόζεται σε ...;
A. Διαδικτυακές πλατφόρμες, κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και
βασικούς παράγοντες του διαφημιστικού τομέα που έχουν
υπογράψει τον εν λόγω κώδικα
B. Χρήστες
C. Υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Ε.2
Ποιο από τα παρακάτω δεν έχει υπογράψει τον ενισχυμένο κώδικα πρακτικής
της ΕΕ για την παραπληροφόρηση;
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

Ε.3
Πώς ορίζεται συνήθως η παραπληροφόρηση;
A. Ψευδείς ιστορίες οι οποίες εμφανίζονται ως ειδήσεις, διαδίδονται στο
διαδίκτυο ή με τη χρήση άλλων μέσων ενημέρωσης και έχουν
δημιουργηθεί συνήθως για να επηρεάσουν τις πολιτικές απόψεις ή ως
αστεία
B. Ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που κοινοποιείται χωρίς
επιβλαβή πρόθεση, αν και οι επιπτώσεις μπορεί ωστόσο να είναι
επιβλαβείς
C. ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο το οποίο διαδίδεται με
πρόθεση εξαπάτησης ή προσπορισμού οικονομικού ή πολιτικού
οφέλους και το οποίο μπορεί να προκαλέσει δημόσια ζημία
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30.6.2022

Πολιτική συμφωνία σχετικά με κανονισμό
για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων
που προκαλούνται στην ενιαία αγορά από
τις ξένες επιδοτήσεις
Ε.1
Ποιος είναι ο στόχος του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις;
A. Η προώθηση της συμμόρφωσης των επιδοτήσεων με τους κανόνες του
ΠΟΕ.
B. Η ρύθμιση της χορήγησης κονδυλίων της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο σε
τρίτες χώρες.
C. Η αντιμετώπιση των επιδοτήσεων τρίτων χωρών που
προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά.

Ε.2
Γιατί ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις αξιολογεί μόνο τις ξένες
επιδοτήσεις;
A. Επειδή οι ξένες επιδοτήσεις είναι πιο επιζήμιες από τις επιδοτήσεις που
χορηγούνται στην ΕΕ.
B. Επειδή οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στην ΕΕ αξιολογούνται
ήδη βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
C. Επειδή οι τρίτες χώρες αξιολογούν επίσης τον αντίκτυπο των
επιδοτήσεων της ΕΕ στις οικονομίες τους.

Ε.3
Εάν η Επιτροπή εντοπίσει ξένη επιδότηση βάσει του κανονισμού για τις ξένες
επιδοτήσεις, η επιδότηση θα απαγορεύεται αυτομάτως;
A. Ναι, η επιδότηση θα απαγορεύεται αυτομάτως.
B. Ναι, η επιδότηση θα απαγορεύεται αυτομάτως εάν διαπιστωθεί ότι
στρεβλώνει την εσωτερική αγορά.
C. Όχι, ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει αυτόματη απαγόρευση των
επιδοτήσεων, αλλά οι αρνητικές και θετικές επιπτώσεις τους
πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση.
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19.7.2022

Έναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με την Αλβανία
και τη Βόρεια Μακεδονία
Ε.1
Ποιες είναι επί του παρόντος (τον Ιούλιο του 2022) οι υποψήφιες χώρες για
ένταξη στην ΕΕ;
a. Ισραήλ, Αρμενία, Μαρόκο, Αυστραλία
b. Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία,
Ουκρανία, Σερβία και Τουρκία
c. Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Γεωργία

Μαυροβούνιο,

Μολδαβία,

Ε.2
Ποια χώρα ήταν η τελευταία που εντάχθηκε στην ΕΕ και πότε;


Η Κροατία την 1η Ιουλίου 2013

Ε.3
Σε πόσα κεφάλαια συνολικά χωρίζονται οι διαπραγματεύσεις ένταξης στην ΕΕ;
A. 25
B. 35
C. 45

