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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το 
πρώτο βήμα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

2. Νέοι κανόνες για τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής στην ΕΕ: εκσυγχρονισμένη διαδικασία, 
επικαιροποιημένα τέλη, σύνδεση με την επανεισδοχή. 

 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εγκαινιάζουν το ταμείο 
BlueInvest, με κεφάλαιο ύψους 75 εκατ. ευρώ. 

 

4. Πρόγραμμα δράσεων Marie Skłodowska-Curie: 387 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 2.500 
ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης. 

 

5. Δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων: 
Αυξάνονται οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ. 

 

6. Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ παρείχε καίρια βοήθεια 
έπειτα από 11 φυσικές καταστροφές τη διετία 2017-2018. 
 

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σε όλη την ΕΕ σχετικά με το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. 

 

8. Η Επιτροπή παρουσιάζει επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και 
δρομολογεί συζήτηση για το μέλλον της. 

 

9. Μια πιο αξιόπιστη, δυναμική, προβλέψιμη και πολιτική διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ 
– η Επιτροπή παρουσιάζει τις προτάσεις της. 

 

10. Πολιτική συνοχής: συμμετοχή των πολιτών για την εξασφάλιση καλύτερων 
αποτελεσμάτων. 

 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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11. Επιβράβευση της αριστείας στη δημοσιογραφία σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη: Κάντε 

σήμερα αίτηση για το βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 2020. 

 

12. Επιβράβευση της αριστείας στον τομέα της δημοσιογραφίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη: 
Υποβάλετε σήμερα υποψηφιότητα για το βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 2020. 

 

13. Οι εμπορικές προτιμήσεις προωθούν τις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

14. Κοινή δήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020. 
 

15. Ημέρα του 112: ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης γιορτάζει. 
 

16. Εμπόριο / Ανθρώπινα Δικαιώματα: η Επιτροπή αποφασίζει να αναστείλει εν μέρει την 
προτιμησιακή πρόσβαση της Καμπότζης στην αγορά της ΕΕ. 
 

17. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των συμφωνιών 
εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 

 

18. Γυναίκες και κορίτσια στην επιστήμη - μια επιδίωξη που γίνεται πραγματικότητα. 
 

19. Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

20. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Αντίρροπες δυνάμεις που επιβεβαιώνουν την 
υποτονική ανάπτυξη. 

 

21. Ολοκληρωμένα έργα LIFE. 
 

22. Η ΕΕ επενδύει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ σε νέα έργα του προγράμματος LIFE για 
την προώθηση μιας πράσινης και κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης. 

 

23. Διασυνοριακή συνεργασία: το πρόγραμμα Interreg της ΕΕ γιορτάζει τα 30 χρόνια κατά τα 
οποία φέρνει πιο κοντά τους πολίτες. 

 

24. Οι δωρητές της ΕΕ και οι διεθνείς δωρητές δεσμεύονται να διαθέσουν 1,15 δισ. EUR για την 
ανασυγκρότηση μετά τον σεισμό στην Αλβανία. 

 

25. Δίκαιη φορολόγηση: η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας. 

 

26. Ο επίτροπος κ. Χόγκαν εξαγγέλλει νέα δέσμη μέτρων για τη διαφάνεια. 
 

27. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: Η Επιτροπή παρουσιάζει στρατηγικές για τα 
δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη. 

 

28. Η Επιτροπή παρατείνει το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα. 
 

29. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ύψους 6,7 εκατ. ευρώ στον 
ξενοδοχειακό όμιλο Meliá για διακρίσεις μεταξύ των πελατών της . 
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30. COVID-19: Η ΕΕ εργάζεται σε όλα τα μέτωπα — 232 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της 

επιδημίας. 

 

31. Η απάντηση της ΕΕ στη νόσο COVID-19. 
 

32. Ένας πρωτοφανής αριθμός μελών του Σώματος των επιτρόπων μεταβαίνει στην Αντίς 
Αμπέμπα για τη 10η συνεδρίαση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αφρικανικής Ένωσης σε επίπεδο 
επιτροπών. 

 

33. Η χειμερινή δέσμη θέτει την ανταγωνιστική βιωσιμότητα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου. 

 

34. Ελαιόλαδο: Το ενωσιακό καθεστώς στήριξης μετριάζει την πίεση στην αγορά . 
 

35. COVID-19: Η Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα για τον περιορισμό των κρουσμάτων 
και εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Ιταλία. 

 

36. COVID-19: Η Επιτροπή εργάζεται για την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού στην Ιταλία 
στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και συντονίζει την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στη βιομηχανία. 

________________________________________________________________________________ 

1. Μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το πρώτο 
βήμα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Βρυξέλλες,  3 Φεβρουαρίου 2020 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Η εν λόγω σύσταση βασίζεται στις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές και τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και στην πολιτική διακήρυξη που συμφωνήθηκε μεταξύ της 
ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο του 2019. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_176/IP_20_176
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση για οδηγίες διαπραγμάτευσης για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο 
Ιστοσελίδα:  
Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο — Οικοδόμηση μιας νέας εταιρικής σχέσης: Οδηγός για τις 
διαπραγματεύσεις 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 (24 Ιανουαρίου 2020) 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Νέοι κανόνες για τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής στην ΕΕ: εκσυγχρονισμένη διαδικασία, 
επικαιροποιημένα τέλη, σύνδεση με την επανεισδοχή 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_176/IP_20_176_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_176/IP_20_176_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_el
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_104
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_104


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 - 4 
 

Βρυξέλλες,  3 Φεβρουαρίου 2020 
 
Από τις 2 Φεβρουαρίου ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο οι νέοι ενωσιακοί κανόνες για τις 
θεωρήσεις βραχείας διαμονής.  

Με τους νέους κανόνες, τα εκατομμύρια των νόμιμων ταξιδιωτών που επισκέπτονται κάθε χρόνο 
την ΕΕ θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις θεώρησης ευκολότερα, ενώ διευκολύνεται ο 
τουρισμός και οι επιχειρήσεις και εξασφαλίζονται περισσότεροι πόροι για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων παράτυπης μετανάστευσης και των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_180/MEX_20
_180_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους κανόνες είναι διαθέσιμες στις Ερωτήσεις και 
Απαντήσεις και στο ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εγκαινιάζουν το ταμείο 
BlueInvest, με κεφάλαιο ύψους 75 εκατ. ευρώ 
 

Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2020 

 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 
μέρος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εγκαινιάζεται το ταμείο 
«BlueInvest». Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης BlueInvest Day στις Βρυξέλλες, η αντιπρόεδρος της 
ΕΤΕπ Emma Navarro και ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνιους 
Σινκεβίτσιους εγκαινίασαν ταμείο επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου ύψους 75 εκατ. ευρώ για τη 
γαλάζια οικονομία. 
 
Το ταμείο BlueInvest θα τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και θα 
παρέχει χρηματοδότηση σε υποκείμενα μετοχικά κεφάλαια τα οποία στοχεύουν με στρατηγικό 
τρόπο και στηρίζουν την καινοτόμο γαλάζια οικονομία. Ο τομέας αυτός μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050, 
φιλοδοξία που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το νέο 
πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον 
χρηματοδοτικό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_167/IP_20_167

_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_180/MEX_20_180_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_180/MEX_20_180_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_149
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_149
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_150
https://blueinvest2020.converve.io/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_167/IP_20_167_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_167/IP_20_167_EL.pdf
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4. Πρόγραμμα δράσεων Marie Skłodowska-Curie: 387 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 2.500 
ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους επιτυχόντες των ατομικών υποτροφιών Marie 
Skłodowska-Curie.  

1.475 έμπειροι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 296,5 εκατ. ευρώ 
για έρευνα που αφορά λύσεις σε τρέχοντα και μελλοντικά ζητήματα της κοινωνίας, π.χ. 
θεραπείες κατά του καρκίνου, διαχείριση της ενέργειας και βελτιστοποίηση της χρήσης των 
υδάτων στη γεωργία.  

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie είναι διαθέσιμες εδώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_189/MEX_2
0_189_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων: 
Αυξάνονται οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2020 

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων που 
δημοσιεύτηκε, τον Νοέμβριο του 2019 η μηνιαία αξία των εξαγωγών αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται και διαμορφώθηκε στα 13,43 δισ. ευρώ, καταγράφοντας 
άνοδο 7,3 % σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018.  

Εν τω μεταξύ, οι μηνιαίες εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων υποχώρησαν ελαφρώς στα 
9,78 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 5,7 % σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018. Κατά συνέπεια, 
το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων κατέγραψε μηνιαίο πλεόνασμα ύψους 3,65 δισ. ευρώ.  
Η μεγαλύτερη αύξηση των μηνιαίων εξαγωγών καταγράφηκε για τις αγορές της Κίνας, της 
Τουρκίας και της Αιγύπτου. Από πλευράς προϊόντων, η αύξηση οφείλεται κυρίως στο χοιρινό, το 
σιτάρι και τα εντόσθια.  
 
Η μηνιαία έκθεση περιλαμβάνει και μια επισκόπηση του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων 
κατά το τελευταίο 12μηνο, η οποία καλύπτει το εμπορικό ισοζύγιο, την εξέλιξη ανά κατηγορία 
προϊόντων και τους κύριους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_189/MEX_2
0_189_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ παρείχε καίρια βοήθεια 
έπειτα από 11 φυσικές καταστροφές τη διετία 2017-2018 

Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2020 

http://ec.europa.eu/msca
http://ec.europa.eu/msca
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-marie-sklodowska-curie-action-factsheet_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_189/MEX_20_189_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_189/MEX_20_189_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_189/MEX_20_189_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_189/MEX_20_189_EN.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της ΕΕ για το διάστημα 2017-2018.  
Στην έκθεση υπογραμμίζεται η υψηλή προστιθέμενη αξία του Ταμείου για την παροχή στήριξης 
έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης και για την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης των 
εθνικών και περιφερειακών αρχών.  
 
Τη διετία 2017-2018, η Επιτροπή έλαβε συνολικά 15 αιτήσεις για κινητοποίηση του Ταμείου, 12 
από τις οποίες έγιναν δεκτές. Χορηγήθηκε οικονομική βοήθεια συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ, 
εκ των οποίων το 1,2 δισ. ευρώ διατέθηκε για την στήριξη της προσπάθειας αποκατάστασης μετά 
τους σεισμούς που έπληξαν την κεντρική Ιταλία το 2017.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_189/MEX_2

0_189_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σε όλη την ΕΕ σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου 

Βρυξέλλες,  4 Φεβρουαρίου 2020 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σε 
όλη την ΕΕ σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η διαβούλευση 
θα βοηθήσει στη διαμόρφωση του σχεδίου, στον προσδιορισμό σημαντικών τομέων και στη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων για μελλοντική δράση. 

Κάθε χρόνο 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα επηρεάσει άμεσα το 40 % των πολιτών της ΕΕ με 
σημαντικές συνέπειες στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ωστόσο, 
καθώς ένα ποσοστό έως και 40 % των περιστατικών καρκίνου αποδίδονται σε αίτια που μπορούν 
να αποφευχθούν, τα περιθώρια δράσης και οι δυνατότητες μείωσης του αριθμού των 
περιστατικών στην ΕΕ είναι τεράστια.  
 
Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της και όπως 
περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της κ. Στέλλας Κυριακίδου, επιτρόπου 
αρμόδιας για την Υγεία και για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η Επιτροπή θα υποβάλει ευρωπαϊκό 
σχέδιο με σκοπό τη μείωση της ταλαιπωρίας που προκαλεί η νόσος και τη στήριξη των κρατών 
μελών προκειμένου να βελτιώσουν τον έλεγχο και την περίθαλψη του καρκίνου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_154/IP_20_154
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου 
Διαβούλευση για τον χάρτη πορείας σχετικά με το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο «Γιατί χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο κατά του καρκίνου» 
Ενημερωτικό δελτίο «Καταπολέμηση του καρκίνου μέσω της έρευνας» 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2020/report-on-the-activities-of-the-eu-solidarity-fund-eusf-for-2017-and-2018
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2020/report-on-the-activities-of-the-eu-solidarity-fund-eusf-for-2017-and-2018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_189/MEX_20_189_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_189/MEX_20_189_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_154/IP_20_154_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_154/IP_20_154_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_153
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/ev_20200204_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/ev_20200204_infographic_en.pdf
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Ιστοσελίδα «Η πολιτική της ΕΕ για τον καρκίνο» 
Ιστοσελίδα για την εναρκτήρια εκδήλωση με θέμα τον καρκίνο 
Ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για τον καρκίνο 
Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ 
Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου 
Βίντεο σχετικά με θεραπείες του καρκίνου 
Speech by President von der Leyen 
________________________________________________________________________________ 

8. Η Επιτροπή παρουσιάζει επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και 
δρομολογεί συζήτηση για το μέλλον της 

Βρυξέλλες,  5 Φεβρουαρίου 2020 

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου οικονομικής 
εποπτείας και δρομολογεί δημόσια συζήτηση για το μέλλον του. 

Το πλαίσιο της ΕΕ για την οικονομική εποπτεία έχει παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για 
την επίτευξη των στόχων τους ως προς την οικονομική και δημοσιονομική τους πολιτική. 
Συνέβαλε στην ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, στην αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, καθώς και στη μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων και των 
επιπέδων χρέους. Δημιούργησε τις συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη και για την υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υπάρχουν ορισμένα ευπαθή σημεία, ενώ το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει γίνει τόσο πολύπλοκο, 
ώστε να δυσχεραίνεται η αποδοχή του. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_170/IP_20_170
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης: ερωτήσεις και απαντήσεις  
Ανακοίνωση σχετικά με την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης 
Διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης 
Ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 
Οδηγός για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Σύνοψη της διαδικασίας για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες 
________________________________________________________________________________ 

9. Μια πιο αξιόπιστη, δυναμική, προβλέψιμη και πολιτική διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ – 
η Επιτροπή παρουσιάζει τις προτάσεις της 

Βρυξέλλες , 5 Φεβρουαρίου 2020 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_el
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20200204_en
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/health/state/summary_el
http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/el/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-166917
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_190
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_170/IP_20_170_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_170/IP_20_170_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_171
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/economic-governance-review_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/economic-governance-review_el
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/publications/vade-mecum-stability-and-growth-pact-2019-edition_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/macroeconomic-imbalance-procedure-rationale-process-application-compendium_en
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την προώθηση της διαδικασίας προσχώρησης στην 
ΕΕ, καθιστώντας την πιο αξιόπιστη, με ισχυρότερη πολιτική καθοδήγηση, πιο δυναμική και 
προβλέψιμη. 
Ο επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, δήλωσε σχετικά: «Η διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή. 
Εργαζόμαστε σε τρεις άξονες: πρώτον, προτείνουμε σήμερα συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση 
της διαδικασίας προσχώρησης. Ενώ ενισχύουμε και βελτιώνουμε τη διαδικασία, ο στόχος μας 
παραμένει η πλήρης ένταξη στην ΕΕ. Δεύτερον, και παράλληλα, η Επιτροπή εμμένει σθεναρά στις 
συστάσεις της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την 
Αλβανία και σύντομα θα παράσχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν οι δύο αυτές χώρες. Τρίτον, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνόδου κορυφής ΕΕ-
Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο, η Επιτροπή θα υποβάλει 
σχέδιο οικονομικής και επενδυτικής ανάπτυξης για την περιοχή.» 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_181/IP_20_181
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος στην ανακοίνωση: 
Ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις: 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων 
Ενημερωτικό δελτίο για τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ 
 
Ενημερωτικό γράφημα για τους εταίρους:  
Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Πολιτική συνοχής: συμμετοχή των πολιτών για την εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων 
 

Βρυξέλλες,  6 Φεβρουαρίου 2020 

 
Η Επιτροπή αποφάσισε να δρομολογήσει δύο νέες πιλοτικές δράσεις, με σκοπό τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη επιτόπιων έργων στον τομέα της συνοχής. Στόχος είναι να 
υποστηριχθεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, επενδύονται και παρακολουθούνται τα κονδύλια της ΕΕ, 
ώστε να εξασφαλίζονται τελικά καλύτερα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτών των πιλοτικών 
δράσεων, οι διαχειριστικές αρχές των ταμείων συνοχής και οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών θα λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από εμπειρογνώμονες με σκοπό την ανάπτυξη 
των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την υλοποίηση των έργων συνοχής. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_197/IP_20_197
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Ενεργοποίηση των πολιτών για τη χρηστή διακυβέρνηση 
της πολιτικής συνοχής» (Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy) 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_181/IP_20_181_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_181/IP_20_181_EL.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_182
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-western-balkans-relations_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-accession-process_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_montenegro.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_serbia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_north_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_197/IP_20_197_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_197/IP_20_197_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2020/02/high-level-conference-engaging-citizens-for-good-governance-in-cohesion-policy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2020/02/high-level-conference-engaging-citizens-for-good-governance-in-cohesion-policy
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11. Επιβράβευση της αριστείας στη δημοσιογραφία σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη:  

Κάντε σήμερα αίτηση για το βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 2020 

 

Βρυξέλλες,  10 Φεβρουαρίου 2020 

 
Από 10 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 15 Μαρτίου, οι δημοσιογράφοι μπορούν να υποβάλουν 
την υποψηφιότητά τους για το βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali.  
Με το βραβείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβραβεύει δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο 
για ρεπορτάζ που αφηγούνται ιστορίες ανθρώπινων επιτευγμάτων και προσπάθειας και τα οποία 
δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικά, έντυπα και οπτικοακουστικά μέσα. Οι ιστορίες αυτές 
αποκαλύπτουν τις αδικίες γύρω μας και μας αναγκάζουν να αναλάβουμε δράση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_226/MEX_2
0_226_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο πλήρες δελτίο Τύπου. 
________________________________________________________________________________ 

12. Επιβράβευση της αριστείας στον τομέα της δημοσιογραφίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη: 
Υποβάλετε σήμερα υποψηφιότητα για το βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 2020 

Βρυξέλλες,  10 Φεβρουαρίου 2020 

Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη μπορούν να υποβάλουν 
υποψηφιότητα για το βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 
σήμερα έως τις 15 Μαρτίου. Το βραβείο αυτό απονέμεται σε δημοσιογράφους από όλο τον 
κόσμο για τη διαδικτυακή, έντυπη ή οπτικοακουστική κάλυψη ιστοριών ανθρώπινων 
επιτευγμάτων και προσήλωσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ιστορίες τους αυτές φέρνουν 
στο φως αδικίες και μας υποχρεώνουν να αναλάβουμε δράση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_225/IP_20_225
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του βραβείου δημοσιογραφίας Lorenzo Natali: 
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
________________________________________________________________________________ 

13. Οι εμπορικές προτιμήσεις προωθούν τις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βρυξέλλες,  10 Φεβρουαρίου 2020 

Στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, οι εξαγωγές προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση από αναπτυσσόμενες χώρες με τη χρήση ειδικών δασμολογικών προτιμήσεων 
κατέγραψαν νέο ρεκόρ, φθάνοντας το 2018 στα 69 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τη διετή 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ΣΓΠ, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, οι εξαγωγές 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_226/MEX_20_226_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_226/MEX_20_226_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_225
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_225/IP_20_225_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_225/IP_20_225_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp
https://ec.europa.eu/international-partnerships/home
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158619.htm
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προς την ΕΕ από τις 71 δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ αυξήθηκαν σε σχεδόν 184 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Περίπου 69 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτές χρησιμοποίησαν τις ειδικές προτιμήσεις ΣΓΠ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_136/IP_20_136
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βασικά στοιχεία 
Έκθεση σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων 
Ιστότοπος του ΣΓΠ 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Κοινή δήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020 
 
Βρυξέλλες,  11 Φεβρουαρίου 2020 
 
Επ’ ευκαιρία της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2020, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενημέρωσης και δράσης για τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_228/ST
ATEMENT_20_228_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020 
Ιστοσελίδα της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2020 
Ενημερωτικό δελτίο για το Ασφαλές Διαδίκτυο 
Διαδικτυακή πύλη «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά» 
Συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο 
Ομάδα εμπειρογνωμόνων για το «Ασφαλές Διαδίκτυο για τα Παιδιά» 
Ετήσια έκθεση SaferInternet4EU 

________________________________________________________________________________ 
 
15. Ημέρα του 112: ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης γιορτάζει 
 
Βρυξέλλες,  11 Φεβρουαρίου 2020 
 
Κάθε χρόνο, στις 11 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 
έκτακτης ανάγκης «112» στο προσκήνιο. Από το 1991 μέχρι σήμερα, χάρη στην ενωσιακή 
νομοθεσία, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κίνδυνο μπορούν να καλούν δωρεάν τον αριθμό 
έκτακτης ανάγκης 112 από οπουδήποτε στην ΕΕ.  
Σύμφωνα με έκθεση  που δημοσιεύτηκε, πέρυσι σε όλη την ΕΕ πραγματοποιήθηκαν 158 
εκατομμύρια κλήσεις προς το «112», οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ του 
συνολικού αριθμού των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.  
Πάνω από 2 εκατομμύρια κλήσεις έγιναν μέσω περιαγωγής, από Ευρωπαίους που ταξίδευαν σε 
άλλες χώρες της ΕΕ. Η χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 αυξάνεται 
χρόνο με τον χρόνο και ορισμένα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει τα συστήματά εντοπισμού του 
καλούντος.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_136/IP_20_136_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_136/IP_20_136_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158618.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158619.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_228/STATEMENT_20_228_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_228/STATEMENT_20_228_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/668656
https://www.saferinternetday.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-safer-internet-eu
https://www.betterinternetforkids.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/alliance-better-protect-minors-online
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-safer-internet-children
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/saferinternet4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31991D0396
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2019-report-implementation-european-emergency-number-112
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ περισσότερα στοιχεία για την Ημέρα του 112 και για 
τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» είναι διαθέσιμα εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
16. Εμπόριο / Ανθρώπινα Δικαιώματα: η Επιτροπή αποφασίζει να αναστείλει εν μέρει την 
προτιμησιακή πρόσβαση της Καμπότζης στην αγορά της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  12 Φεβρουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει μέρος των δασμολογικών προτιμήσεων που 
έχουν χορηγηθεί στην Καμπότζη στο πλαίσιο του καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των αρχών που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατοχυρώνονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά 
και πολιτικά δικαιώματα. 

Η αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων —και η αντικατάστασή τους με τους 
τυποποιημένους δασμούς της ΕΕ [του πλέον ευνοούμενου κράτους (ΠΕΚ)]— θα επηρεάσει 
επιλεγμένα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης και όλα τα είδη ταξιδιού, καθώς και τη ζάχαρη. Η 
αναστολή αφορά περίπου 1 δισ. ευρώ ή το ένα πέμπτο των ετήσιων εξαγωγών της Καμπότζης 
στην ΕΕ. Η αναστολή αυτή θα αρχίσει να ισχύει την 12η Αυγούστου 2020, εκτός αν προβάλουν 
αντιρρήσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_229/IP_20_229
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής 
Ενημερωτικό σημείωμα 
Διαδικασία της ΕΕ για την αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων 
Εμπορικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» της ΕΕ 
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ–Καμπότζης 
________________________________________________________________________________ 

17. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των συμφωνιών 
εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 

Βρυξέλλες,  12 Φεβρουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει τις 
συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ πρόκειται 
να τεθεί σε ισχύ το 2020, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσής της από το Βιετνάμ. Η 
εμπορική συμφωνία θα εξαλείψει σχεδόν όλους τους δασμούς για τα αγαθά που αποτελούν 
αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών και θα εξασφαλίσει —μέσω των 
ισχυρών, νομικά δεσμευτικών και εκτελεστών υποχρεώσεων που προβλέπει για αειφόρο 
ανάπτυξη— τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και 
της συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2019-report-implementation-european-emergency-number-112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-actions-112
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_229/IP_20_229_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_229/IP_20_229_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&dateFrom=2020-02-12&dateTo=2020-02-12&serviceId=&documentType=&title=Cambodia+&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC&language=el
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158631.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_988
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/everything-arms
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/cambodia/
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_227/IP_20_227
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό σημείωμα: Οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 
Εμπορική συμφωνία ΕΕ–Βιετνάμ — ειδικός ιστότοπος 
Ενημερωτικά δελτία: Οφέλη από την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Βιετνάμ, γεωργία, πρότυπα και 
αξίες 
Παραδείγματα μικρών ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο 
Βιετνάμ σήμερα 
Το εμπόριο στην πόλη σας: Λεπτομερή ενημερωτικά δελτία για τις εμπορικές συναλλαγές κάθε 
χώρας της ΕΕ με το Βιετνάμ 
Ενημερωτικό γράφημα 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Γυναίκες και κορίτσια στην επιστήμη - μια επιδίωξη που γίνεται πραγματικότητα 
 
Βρυξέλλες,  12 Φεβρουαρίου 2020 
 
Επ’ ευκαιρία της 11ης Φεβρουαρίου, Διεθνούς Ημέρας Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, 
η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήρε τα εκπληκτικά 
επιτεύγματα των γυναικών επιστημόνων της Ευρώπης και υπενθύμισε ότι η κοινωνία μας μπορεί 
να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της μόνο εάν χρησιμοποιήσει «όλα τα ταλέντα και την 
ποικιλομορφία» που διαθέτει. 
Η κ. φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι δεν έχουν όλες οι γυναίκες την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. «Κάτω από το 30 % των ερευνητών σε παγκόσμιο 
επίπεδο είναι γυναίκες», επισήμανε η κ. φον ντερ Λάιεν σε βιντεοσκοπημένο της 
μήνυμα, παραθέτοντας στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. «Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει», 
τόνισε. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ac_20_234/AC_20_2
34_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

19. Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες,  12 Φεβρουαρίου 2020 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 76 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_227/IP_20_227_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_227/IP_20_227_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_6128
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157444.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157445.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157446.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157446.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157447.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157447.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/eu-vietnam-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/eu-vietnam-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/images/infographics/eu-vietnam-infographic.jpg
https://twitter.com/vonderleyen/status/1227179333158129665
https://twitter.com/vonderleyen/status/1227179333158129665
https://data.unwomen.org/publications/progress-sustainable-development-goals-gender-snapshot-2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ac_20_234/AC_20_234_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ac_20_234/AC_20_234_EN.pdf
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υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_202/INF_20_2

02_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

20. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Αντίρροπες δυνάμεις που επιβεβαιώνουν την 
υποτονική ανάπτυξη 

Βρυξέλλες,  13 Φεβρουαρίου 2020 

Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις για το 2020 που δημοσιεύθηκαν, η 
ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να συνεχίσει την πορεία της σταθερής και συγκρατημένης 
ανάπτυξης. Η ζώνη του ευρώ βιώνει σήμερα τη μεγαλύτερη περίοδο διαρκούς ανάπτυξης από την 
καθιέρωση του ευρώ το 1999. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ζώνης 
του ευρώ θα παραμείνει σταθερή, στο 1,2 %, το 2020 και το 2021. Για την ΕΕ συνολικά, η 
ανάπτυξη προβλέπεται να υποχωρήσει οριακά, στο 1,4 %, το 2020 και το 2021, έναντι 1,5 % το 
2019. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_232/IP_20_232
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2020 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Τζεντιλόνι στο Twitter: @PaoloGentiloni 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Ολοκληρωμένα έργα LIFE 
 
Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2020 

IP/20/251 
 
ΕΛΛΑΔΑ  
Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (απόβλητα)  
Διαχείριση των αποβλήτων για μια κυκλική οικονομία στην Ελλάδα (LIFE-IP CEI-Greece)  
Μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να καταλήγει σε χώρους 
υγειονομικής ταφής (σχεδόν 80 % το 2017). Το έργο LIFE-IP CEI-Greece θα μειώσει αυτό το 
ποσοστό, προάγοντας την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή 
τους μέσα από σειρά μέτρων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ένα σύστημα «πληρωμής κατά την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_202/INF_20_202_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_202/INF_20_202_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_232/IP_20_232_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_232/IP_20_232_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2020-economic-forecast_el
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_251
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απόρριψη», μια πλατφόρμα για τη σύνδεση δωρητών με φιλανθρωπικές οργανώσεις για την 
αποφυγή της σπατάλης τροφίμων, ένα φόρουμ για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και ένα 
πάρκο επισκευής και επαναχρησιμοποίησης. Θα δημιουργηθούν τρία κέντρα τη Θεσσαλονίκη και 
την Αθήνα για τη βελτίωση των ποσοστών συλλογής, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
αποβλήτων. Πέντε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων θα αντιμετωπίσουν 
συγκεκριμένες προκλήσεις για τέσσερα νησιά και μία ορεινή περιοχή, αυξάνοντας κατά 
τουλάχιστον 55 % την ποσότητα αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν επίσης νέοι δείκτες και πρότυπα 
αποβλήτων ώστε να βοηθηθεί η οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.  
Περίληψη του έργου  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_274/QAND

A_20_274_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

22. Η ΕΕ επενδύει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ σε νέα έργα του προγράμματος LIFE για την 
προώθηση μιας πράσινης και κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση ύψους 101,2 εκατ. ευρώ για τα πιο πρόσφατα 
έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Η 
χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε εννέα 
κράτη μέλη, τα οποία θα βοηθήσουν την Ευρώπη να μεταβεί σε μια βιώσιμη οικονομία και στην 
κλιματική ουδετερότητα. Τα έργα αυτά βρίσκονται στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την 
Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Σλοβακία και την Τσεχία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_251/IP_20_251
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Q&A 
LIFE – Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 

23. Διασυνοριακή συνεργασία: το πρόγραμμα Interreg της ΕΕ γιορτάζει τα 30 χρόνια κατά τα 
οποία φέρνει πιο κοντά τους πολίτες 

Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2020 

Το 2020 συμπληρώνονται 30 χρόνια από την έναρξη του Interreg, του εμβληματικού 
προγράμματος της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των 
παραμεθόριων περιοχών. Με την ευκαιρία του επετειακού αυτού έτους, η επίτροπος Συνοχής και 
Μεταρρυθμίσεων, κα Ελίζα Φερέιρα, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7404
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_274/QANDA_20_274_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_274/QANDA_20_274_EL.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_251/IP_20_251_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_251/IP_20_251_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_274
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
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«Το Interreg είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα σημαντικό για μένα. Ως μοναδικό μέσο συνεργασίας, 
χρηματοδοτούμενο από τα κονδύλια για τη συνοχή, το Interreg επιτρέπει στις περιφέρειες και τις 
χώρες να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Τα έργα του Interreg δείχνουν 
στην πράξη ότι τα σύνορα δεν είναι κατ' ανάγκη εμπόδια, αλλά μπορούν να αποτελέσουν 
ευκαιρία για ανάπτυξη και επιτυχή συνεργασία. Τα τελευταία 30 χρόνια, και χάρη στα 
πολυάριθμα έργα που υποστηρίχθηκαν από την ΕΕ, το Interreg έφερε πιο κοντά τους 
περισσότερους από 170 εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές, βελτίωσε 
τη ζωή τους και δημιούργησε νέες ευκαιρίες για συνεργασία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_207/ST
ATEMENT_20_207_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: «Interreg: 2020: 30 χρόνια συνεργασίας στις παραμεθόριες περιφέρειες των 
ευρωπαϊκών συνόρων» 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
________________________________________________________________________________ 

24. Οι δωρητές της ΕΕ και οι διεθνείς δωρητές δεσμεύονται να διαθέσουν 1,15 δισ. EUR για την 
ανασυγκρότηση μετά τον σεισμό στην Αλβανία 

Βρυξέλλες,  17 Φεβρουαρίου 2020 

Περίπου 100 αντιπροσωπείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τους εταίρους της, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών, 
συγκεντρώθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες στη διεθνή διάσκεψη δωρητών με σκοπό την 
κινητοποίηση στήριξης προς την Αλβανία μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26ης Νοεμβρίου 
2019. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπό την αιγίδα της οποίας 
οργανώθηκε η εκδήλωση, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα η διεθνής κοινότητα εξέφρασε την 
αλληλεγγύη της προς την Αλβανία. Το ένα τρίτο της συνολικής δέσμευσης προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκε για μια χώρα που βρίσκεται στο 
κέντρο της ηπείρου μας, η οποία ευελπιστώ και είμαι πεπεισμένη ότι μια μέρα θα γίνει και μέλος 
της Ένωσής μας. Οι πολίτες της Αλβανίας γνωρίζουν ότι ανήκουν στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια 
— τώρα περισσότερο από ποτέ.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_249/IP_20_249
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Deklarata për shtyp në gjuhën shqipe 
Δικτυακός τόπος της διεθνούς διάσκεψης δωρητών «Μαζί για την Αλβανία» 
Δήλωση προθέσεων με την ευκαιρία της διεθνούς διάσκεψης δωρητών μετά τον σεισμό 
Εναρκτήρια ομιλία της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη διεθνή διάσκεψη δωρητών 
«Μαζί για την Αλβανία» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_207/STATEMENT_20_207_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_207/STATEMENT_20_207_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg30years/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg30years/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_249/IP_20_249_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_249/IP_20_249_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sq/IP_20_249
https://ec.europa.eu/info/events/international-donors-conference-albania-earthquake_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/statement_of_intent.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_270https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_270
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_270https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_270
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Παρατηρήσεις της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου με τον 
πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα 
Παρατηρήσεις του Όλιβερ Βάρχεϊ, επιτρόπου αρμόδιου για θέματα γειτονίας και διεύρυνσης 
Παρατηρήσεις του Γιάνες Λέναρτσιτς, επιτρόπου αρμόδιου για θέματα διαχείρισης κρίσεων 
Φωτογραφίες και βίντεο διατίθενται μέσω της υπηρεσίας EbS 
________________________________________________________________________________ 

25. Δίκαιη φορολόγηση: η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας 

Βρυξέλλες,  18 Φεβρουαρίου 2020 

Οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ επικαιροποίησαν τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων 
περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέσσερις χώρες ή εδάφη—οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο 
Παναμάς και οι Σεϋχέλλες— προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της 
προθεσμίας. Οι χώρες αυτές προστίθενται στις οκτώ περιοχές δικαιοδοσίας —Αμερικανική 
Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Σαμόα, Ομάν, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βανουάτου και Αμερικανικές 
Παρθένοι Νήσοι— οι οποίες βρίσκονταν ήδη στον κατάλογο και εξακολουθούν να μην 
συμμορφώνονται. Αντιθέτως, τουλάχιστον το ήμισυ των χωρών που είχαν συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο του 2019 διαγράφηκαν εντελώς, καθώς τηρούν πλέον όλα τα πρότυπα χρηστής 
φορολογικής διακυβέρνησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_262/IP_20_262
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Κοινός ενωσιακός κατάλογος δικαιοδοσιών τρίτων χωρών για φορολογικούς σκοπούς 
________________________________________________________________________________ 

26. Ο επίτροπος κ. Χόγκαν εξαγγέλλει νέα δέσμη μέτρων για τη διαφάνεια 

Βρυξέλλες,  18 Φεβρουαρίου 2020 

Ο επίτροπος Εμπορίου κ. Φιλ Χόγκαν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ενισχύσει τις δεσμεύσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της διαφάνειας θεσπίζοντας μεταξύ άλλων τη 
συστηματική υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εργασίες όλων των επιτροπών που έχουν 
συσταθεί βάσει εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_288/IP_20_288
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ομιλία του επιτρόπου κ. Χόγκαν 
Διαφάνεια στην πράξη 
Διάλογος με την κοινωνία των πολιτών 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_276
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_276
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-184536
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_272
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_262/IP_20_262_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_262/IP_20_262_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_288/IP_20_288_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_288/IP_20_288_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/hogan/announcements/introductory-remarks-commissioner-phil-hogan-civil-society-dialogue_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1395
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11562
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27. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: Η Επιτροπή παρουσιάζει στρατηγικές για τα 
δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη 

Βρυξέλλες,  19 Φεβρουαρίου 2020 

Η Επιτροπή αποκαλύπτει, τη στρατηγική της που θα καταστήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
επωφελή για όλους. Η στρατηγική, προτεραιότητα της οποίας είναι ο άνθρωπος, ανοίγει νέες 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης τεχνολογίας υπέρ μιας 
ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας και μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας. Η ψηφιακή 
τεχνολογία θα συμβάλει επίσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη 
της πράσινης μετάβασης. Οι προτάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων και 
για τη διασφάλιση της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης που 
παρουσιάζονται σήμερα είναι τα πρώτα βήματα για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_273/IP_20_273
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικά δελτία:  
· Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή 
· Αριστεία και εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη 
· Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 
· Ποιο είναι το όφελος για μένα; 
· Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; 
· Στήριξη της πράσινης μετάβασης 
Ανακοίνωση: Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: 
Ανακοίνωση: Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 
Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της 
εμπιστοσύνης 
Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων B2G: Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών υπέρ του δημοσίου συμφέροντος 
Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής όσον αφορά την ασφάλεια και την ευθύνη 
Νέο υλικό βίντεο για τα έργα τεχνητής νοημοσύνης 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Η Επιτροπή παρατείνει το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα 
 

Βρυξέλλες,  19 Φεβρουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την εξάμηνη παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας 
στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου 
«two-pack»).  
Η παράταση αυτή είναι σύνηθες και αναμενόμενο διαδικαστικό στάδιο, το οποίο επιτρέπει στην 
Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας να ολοκληρώσει την υλοποίηση 
των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_273/IP_20_273_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_273/IP_20_273_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_264
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_282
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_280
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_281
https://ec.europa.eu/info/files/communication-shaping-europes-digital-future_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-strategy-data_en
https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/666643
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/666643
https://ec.europa.eu/info/files/commission-report-safety-and-liability-implications-ai-internet-things-and-robotics_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-report-safety-and-liability-implications-ai-internet-things-and-robotics_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-184369
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Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο της χειμερινής δέσμης του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εντός του τρέχοντος μηνός.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip116_en.pdf 
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-november-2019_en 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα είναι 
διαθέσιμες εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

29. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ύψους 6,7 εκατ. ευρώ στον 
ξενοδοχειακό όμιλο Meliá για διακρίσεις μεταξύ των πελατών της  
 

Βρυξέλλες,  21 Φεβρουαρίου 2020 

Πρόστιμο ύψους 6 678 000 ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ισπανικό ξενοδοχειακό 
όμιλο Meliá, διότι είχε συμπεριλάβει περιοριστικές ρήτρες στις συμβάσεις του με ταξιδιωτικούς 
πράκτορες. Οι εν λόγω ρήτρες εισήγαν διακρίσεις εις βάρος καταναλωτών εντός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους, κατά παράβαση των 
αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_305/MEX_2
0_305_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

30. COVID-19: Η ΕΕ εργάζεται σε όλα τα μέτωπα — 232 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της 

επιδημίας 

Βρυξέλλες,  24 Φεβρουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται νυχθημερόν για να στηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ και να 
ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.  
Νέο πακέτο βοήθειας από την ΕΕ 
Η Επιτροπή ανακοινώνει νέο πακέτο βοήθειας ύψους 232 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της 
παγκόσμιας ετοιμότητας, της πρόληψης και του περιορισμού του ιού. Μέρος αυτών των 
κονδυλίων θα διατεθεί άμεσα σε διάφορους τομείς, ενώ το υπόλοιπο θα αποδεσμευτεί κατά 
τους επόμενους μήνες. 
«Καθώς τα κρούσματα εξακολουθούν να αυξάνονται, η δημόσια υγεία αποτελεί την ύψιστη 
προτεραιότητα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί για να ενισχύσει την ετοιμότητα είτε 
στην Ευρώπη είτε στην Κίνα είτε αλλού. Η Ευρώπη είναι εδώ για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο», 
δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_316/IP_20_316
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip116_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-november-2019_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_305/MEX_20_305_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_305/MEX_20_305_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_316/IP_20_316_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_316/IP_20_316_EL.pdf
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Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η απάντηση της ΕΕ στη νόσο COVID-19  
Φωτογραφία: Επίσκεψη του επιτρόπου Γιάνες Λέναρτσιτς στο Κέντρο Συντονισμού 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της ΕΕ 
* τροποποιήθηκε στις 24/2/2020, 17:10 
________________________________________________________________________________ 

31. Η απάντηση της ΕΕ στη νόσο COVID-19 

Βρυξέλλες,  24 Φεβρουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα για να στηρίξει τις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19. 
Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν συνεχή συντονισμό με τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, την αξιολόγηση των αναγκών και τη διασφάλιση συνεκτικής αντίδρασης σε 
επίπεδο ΕΕ. Επίσης, η Επιτροπή χρηματοδοτεί την έρευνα, προσφέροντας στήριξη μέσω του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και στηρίζοντας την Κίνα με ιατρικά υλικά πρώτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης στην πηγή της. 
Τι κάνει η Επιτροπή από τότε που εμφανίστηκε η νόσος COVID-19 στην Κίνα; 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_307/QAND
A_20_307_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Για καθημερινή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στην ΕΕ/ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο 
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον κορωναϊό 
Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
Δικτυακοί τόποι πληροφοριών των κρατών μελών 
* τροποποιήθηκε στις 24/02/2020, 17:10 
________________________________________________________________________________ 

32. Ένας πρωτοφανής αριθμός μελών του Σώματος των επιτρόπων μεταβαίνει στην Αντίς 
Αμπέμπα για τη 10η συνεδρίαση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αφρικανικής Ένωσης σε επίπεδο 
επιτροπών. 

Βρυξέλλες,  25 Φεβρουαρίου 2020 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μεταβαίνει στην Αντίς 
Αμπέμπα της Αιθιοπίας για τη 10η συνεδρίαση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αφρικανικής Ένωσης σε 
επίπεδο επιτροπών, συνοδευόμενη από 20 επιτρόπους και τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε 
βασικά ζητήματα, όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση, η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση, 
η ειρήνη, η ασφάλεια και η διακυβέρνηση, καθώς και η κινητικότητα και η μετανάστευση. 

Η πρόεδρος, κα φον ντερ Λάιεν, πριν αναχωρήσει από τις Βρυξέλλες, δήλωσε: «Η Ευρώπη και η 
Αφρική είναι φυσικοί εταίροι. Έχουμε έναν ιστορικό δεσμό και μοιραζόμαστε πολλές από τις 
σημερινές προκλήσεις. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να αξιοποιήσουμε τον πράσινο 
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών μας, ώστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για 
τους νέους.» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-042399
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-042399
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_307/QANDA_20_307_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_307/QANDA_20_307_EL.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://ec.europa.eu/health/coronavirus_el
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/sources-updated
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_317/IP_20_317
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για την εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΕ  
Ενημερωτικό δελτίο για την ΕΕ-ΑΕ σε επίπεδο επιτροπών  
________________________________________________________________________________ 

33. Η χειμερινή δέσμη θέτει την ανταγωνιστική βιωσιμότητα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου 

Βρυξέλλες,  26 Φεβρουαρίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε εκθέσεις ανά χώρα στις οποίες αναλύονται οι βασικές 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις για κάθε κράτος μέλος. 
Η ανάλυση στις εκθέσεις ανά χώρα αντικατοπτρίζει την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, η οποία παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και επικεντρώνεται στην 
ανταγωνιστική βιωσιμότητα με στόχο την οικοδόμηση μιας οικονομίας που θα λειτουργεί προς 
όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και οι επιδόσεις στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει 
αξιολογούνται επίσης για κάθε κράτος μέλος. Οι εκθέσεις ανά χώρα επικεντρώνονται σε τέσσερις 
παραμέτρους: περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αύξηση της παραγωγικότητας, δικαιοσύνη και 
μακροοικονομική σταθερότητα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_320/IP_20_320
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικά δελτία: Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Ανακοίνωση σχετικά με τις εκθέσεις ανά χώρα 
Εκθέσεις ανά χώρα 
Πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
________________________________________________________________________________ 
 
34. Ελαιόλαδο: Το ενωσιακό καθεστώς στήριξης μετριάζει την πίεση στην αγορά  
 
Βρυξέλλες,  27 Φεβρουαρίου 2020 
 
Το καθεστώς ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου που εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκε με τον τελευταίο διαγωνισμό. 
 
Το καθεστώς κάλυψε συνολική ποσότητα 213 500 τόνων ελαιολάδου, η οποία αντιστοιχεί 
περίπου στο 27 % των συνολικών αποθεμάτων της ΕΕ στις αρχές της περιόδου εμπορίας 2019/20. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_317/IP_20_317_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_317/IP_20_317_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_318
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_319
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_el
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_320/IP_20_320_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_320/IP_20_320_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_306
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-communication-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_el
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2020_en
https://ec.europa.eu/info/files/decision-annual-work-programme-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/employment-guidelines-2020_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
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Ο τέταρτος και τελευταίος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με μέγιστη ενίσχυση ύψους 0,83 EUR ανά 
τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το παρθένο ελαιόλαδο και το ελαιόλαδο λαμπάντε, 
για ποσότητα 41 600 τόνων, η οποία θα αποθηκευτεί για διάστημα 180 ημερών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/info/news/olive-oil-eus-support-scheme-contributes-alleviate-pressure-
market-2020-feb-27_en 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 
 
35. COVID-19: Η Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα για τον περιορισμό των κρουσμάτων 
και εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Ιταλία 
 
Βρυξέλλες,  27 Φεβρουαρίου 2020 

 
Η Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα καθώς συνεχίζεται η έξαρση κρουσμάτων του ιού COVID 
19 και εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Ιταλία και προς όλα τα κράτη μέλη.   
 
Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων, εξέφρασε την έντονη στήριξή της στις προσπάθειες της Ιταλίας και 
υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα της εν εξελίξει αποστολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) είναι 
σημαντικά για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_345/MEX_2
0_345_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
36. COVID-19: Η Επιτροπή εργάζεται για την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού στην Ιταλία 
στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και συντονίζει την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στη βιομηχανία 
 

Βρυξέλλες,  28 Φεβρουαρίου 2020 

 
Η Επιτροπή ενισχύει τις προσπάθειές της για την πρόληψη και τον περιορισμό της έξαρσης του 
ιού COVID-19 στην ΕΕ.  
 
Δεδομένου ότι η Ιταλία ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ ζητώντας 
προστατευτικές μάσκες, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ πλέον 
εργάζεται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και διαβίβασε το σχετικό αίτημα σε όλα τα 
κράτη μέλη, ώστε να κινητοποιηθούν προσφορές βοήθειας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_356/MEX_2

0_356_EN.pdf 

________________________________________________________________________________  

https://ec.europa.eu/info/news/olive-oil-eus-support-scheme-contributes-alleviate-pressure-market-2020-feb-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/olive-oil-eus-support-scheme-contributes-alleviate-pressure-market-2020-feb-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/olive-oil-eus-support-scheme-contributes-alleviate-pressure-market-2020-feb-27_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_345/MEX_20_345_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_345/MEX_20_345_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_356/MEX_20_356_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_356/MEX_20_356_EN.pdf
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 (Πεζόδρομος) 

Τ.Κ. : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Ώρες λειτουργίας για το κοινό :  
Δευτέρα ως Παρασκευή  από 08:00 – 14:00 

 

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

URL :  www.edic.gr,   www.europedirect.gr   
email : info@edic.gr  

Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina  
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 

  

________________________________________________________________________________ 
 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ http://ec.europa.eu/index_el.htm 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ http://www.europarl.europa.eu/ 

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην 
ΕΛΛΑΔΑ 

http://www.europarl.gr/el  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/ 

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ 

Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ 
και τις οικογένειες τους. 

 

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm 

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm 
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