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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την πρωτοβουλία στήριξης της 
εργασίας μειωμένου ωραρίου κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. 
 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει νέο υλικό μάρτυρα για τη διασφάλιση αξιόπιστων 
δοκιμών σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 

3. Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά και μείωση των εκπομπών ρύπων 
χάρη στους νέους κανόνες για τα τροφοδοτικά. 
 

4. Κορονοϊός : Η Επιτροπή εκδίδει πρακτικές οδηγίες για τη χρήση των δυνατοτήτων 
ευελιξίας του πλαισίου της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. 
 

5. Κορονοϊός : η Επιτροπή κινητοποιεί όλους τους πόρους της για την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού. 
 

6. Μηχανισμός στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης - ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+» : Νέες δράσεις για την κινητοποίηση βασικών επενδύσεων 
και πόρων. 
 

8. Ερωτήσεις και απαντήσεις : Η Επιτροπή προτείνει το SURE, ένα νέο προσωρινό μέσο αξίας 
έως και 100 δισ. ευρώ που θα συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των 
εργαζομένων. 
 

9. Κύκλος αποφάσεων Απριλίου του 2020 για υποθέσεις παράβασης. 
 

10. Κορονοϊός : η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει την περίθαλψη ασθενών και την 
ανάπτυξη ιατρικού προσωπικού σε διασυνοριακό επίπεδο. 
 

11. Η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση του κορονοϊού. 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
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12. Κρατικές ενισχύσεις : η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο για να επιτρέψει στα 

κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων σχετικών 
με τον κορονοϊό, να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και να στηρίξουν περαιτέρω την 
οικονομία κατά την έξαρση του κορονοϊού. 
 

13. Κρατικές ενισχύσεις : η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό μέτρο παροχής εγγυήσεων ύψους 2 
δισ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 
 

14. Κορονοϊός : Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την άρση των δεσμών και 
του ΦΠΑ για τις εισαγωγές ιατρικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες. 
 

15. Κορονοϊός : Η Επιτροπή απαλλάσσει από τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ τις εισαγωγές 
ιατρικού εξοπλισμού από χώρες εκτός ΕΕ. 
 

16. Κορονοϊός : η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (μέλος του ομίλου της ΕΤΕπ) 
θα αποδεσμεύσουν χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. EUR για 100 000 μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. 
 

17. Κορονοϊός : η κινεζική βοήθεια προς την ΕΕ διοχετεύεται στην Ιταλία. 
 

18. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας : Η ΕΕ χρηματοδοτεί νέα κοινά ερευνητικά και βιομηχανικά 
έργα. 
 

19. Η Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για επίδοξους νέους δημοσιογράφους. 
 

20. Κορονοϊός : αποστολή ιατρικών ομάδων της ΕΕ στην Ιταλία. 
 

21. Το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης συζήτησε τα μέτρα για την καταπολέμηση των 
συνεπειών του κορονοϊού στο δικαστικό σύστημα. 
 

22. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας : Δήλωση της Επιτρόπου κ. Στέλλας Κυριακίδου. 
 

23. Διεθνής Ημέρα των Ρομά : Κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου Βιέρα Γιούροβα και της 
Επιτρόπου Χέλενα Ντάλι. 
 

24. Κρατικές ενισχύσεις : Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό καθεστώς παροχής επιστρεπτέων 
προκαταβολών ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας λόγω της έξαρσης του 
κορονοϊού. 
 

25. Κορονοϊός : Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τον εφοδιασμό και τη 
διαθεσιμότητα των φαρμάκων. 
 

26. Κορονοϊός : οδηγίες για τον επαναπατρισμό των επιβατών κρουαζιερόπλοιων και την 
προστασία των πληρωμάτων πλοίων. 
 

27. Ερωτήσεις και απαντήσεις : Η σφαιρική ανταπόκριση της ΕΕ στην πανδημία του κορονοϊού. 
 

28. Κορονοϊός : Αντίδραση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της 
πανδημίας. 
 

29. ESCALAR : έως 1,2 δισ. ευρώ για στήριξη της ανάπτυξης και επέκτασης στην Ευρώπη 
επιχειρήσεων υψηλού δυναμικού. 
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30. Κορονοϊός : η Επιτροπή εκδίδει σύσταση για την υποστήριξη στρατηγικών εξόδου μέσω 
δεδομένων και εφαρμογών φορητών συσκευών. 
 

31. Αντιμονοπωλιακή πολιτική : η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την έγκριση 
περιορισμένης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως για τα κρίσιμα νοσοκομειακά 
φάρμακα, κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού. 
 

32. Κορονοϊός: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να παρατείνουν τον περιορισμό των μη 
ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15 Μαΐου. 
 

33. Ερωτήσεις και απαντήσεις : Η Επιτροπή παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
υγεία, τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις και τον επαναπατρισμό των προσώπων που επιβαίνουν 
σε πλοία. 
 

34. Κρατικές ενισχύσεις : η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 1,2 δισ. EUR για την 
παροχή επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της 
έξαρσης του κορονοϊού. 
 

35. Κορονοϊός : Η ΕΕ εντείνει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για 
την καταπολέμηση του ιού. 
 

36. Κορονοϊός : Η Επιτροπή ξεκινάει τις εργασίες της νέας ειδικής ομάδας για την επιβολή των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς με στόχο την άρση των περιορισμών στην ενιαία αγορά. 
 

37. Βιώσιμη χρηματοδότηση : Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με την ανανεωμένη 
στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. 
 

38. Κορονοϊός : δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την 
πρόταση να επεκταθεί περαιτέρω το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων ώστε να 
περιλάβει μέτρα ανακεφαλαιοποίησης. 
 

39. Κορονοϊός : στήριξη του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ με 2,7 δισ. ευρώ από τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό. 
 

40. Κορονοϊός : Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των 
αποβλήτων κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. 
 

41. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την αποστολή ιατρικού εξοπλισμού σε 
χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. 
 

42. Κορονοϊός : Ο ευρωπαϊκός χάρτης πορείας δείχνει τον δρόμο προς την κοινή άρση των 
μέτρων ανάσχεσης. 
 

43. Κορονοϊός : Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διενέργεια 
δοκιμασιών. 
 

44. Μετανάστευση : Πρώτη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στο 
Λουξεμβούργο. 
 

45. Κοινός ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-
19. 
 

46. Κορονοϊός : Η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στην εκπαίδευση. 
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47. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας του 
κορονοϊού και των συνεπειών της. 
 

48. Κορονοϊός : μια προσέγγιση της ΕΕ για αποτελεσματικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών 
και αποστολής ειδοποιήσεων για τη στήριξη της σταδιακής άρσης των μέτρων εγκλεισμού. 
 

49. Κορονοϊός : Έγγραφο καθοδήγησης για τη διασφάλιση προτύπων πλήρους προστασίας 
των δεδομένων στις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της 
πανδημίας. 
 

50. Κορονοϊός : Η Επιτροπή παρουσιάζει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ 
για το άσυλο και τις διαδικασίες επιστροφής και σχετικά με την επανεγκατάσταση. 
 

51. Κορονοϊός : Η Επιτροπή εγκρίνει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού 
τομέα. 
 

52. Κορονοϊός : η άνευ προηγουμένου προξενική επιχείρηση της ΕΕ επαναπάτρισε πάνω από 
500.000 πολίτες της ΕΕ. 
 

53. Κορονοϊός : η Επιτροπή χαιρετίζει το πράσινο φως που δόθηκε ταχέως από το Κοινοβούλιο 
για τους προτεινόμενους νέους πόρους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των 
μέσων βιοπορισμού. 
 

54. Γεωγραφικές ενδείξεις — ένας ευρωπαϊκός θησαυρός ύψους 75 δισ. ευρώ. 
 

55. Κορονοϊός : Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων για ερευνητές. 
 

56. Ελλάδα : Η ΕΕ συντονίζει βοήθεια για την αποσυμφόρηση των καταυλισμών στα νησιά. 
 

57. Γεωργία : Ανθεκτικός ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ, σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες 
προοπτικές της Επιτροπής. 
 

58. Κορονοϊός : Η ΕΕ κινητοποιεί βοήθεια για την Ιταλία, την Κροατία και γειτονικές χώρες. 
 

59. Η ΕΕ εγκαινιάζει νέο πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. 
 

60. Κορονοϊός : Η ΕΕ κινητοποιεί επιπλέον βοήθεια για τα Δυτικά Βαλκάνια. 
 

61. Κορονοϊός : Η ΕΕ βοηθάει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στον τομέα του αθλητισμού. 
 

62. Κορονοϊός : Η Επιτροπή εξαγγέλλει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη του αγροδιατροφική 
τομέα. 
 

63. Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα : Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της 
για τη στήριξη του Συμβουλίου στις προσπάθειες να δοθεί προτεραιότητα στη μάχη κατά 
του κορονοϊού. 
 

64. Κορονοϊός : Η Επιτροπή φιλοξενεί ευρωπαϊκό μαραθώνιο προγραμματισμού για την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων αντιμετώπισης του κορονοϊού. 
 

65. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο 
Μισέλ, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για τον κορονοϊό στις 23 Απριλίου. 
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66. Κορονοϊός : Οδηγίες της ΕΕ για ασφαλή επιστροφή στον χώρο εργασίας. 
 

67. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό : η ΕΕ δρομολογεί τη συγκέντρωση δωρεών. 
 

68. Κορονοϊός: Η Επιτροπή λαμβάνει από την Ιταλία την πρώτη προκαταρκτική αίτηση 
στήριξης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα 
της υγείας. 
 

69. Κρατικές ενισχύσεις : Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση 
για περαιτέρω επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να 
περιλάβει δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. 
 

70. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας για την οικονομική ανάκαμψη. 
 

71. Κορονοϊός : η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριο έγγραφο ώστε να αμβλυνθεί η διαταραχή 
των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ. 
 

72. Αντιμετώπιση του κορονοϊού : η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να 
διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ΕΕ. 
 

73. Κορονοϊός: Η ΕΕ στηρίζει την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα. 
 

74. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό ολοκληρώνουν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
νέας εμπορικής συμφωνίας. 
 

75. Συνάντηση των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων : Η ΕΕ ενισχύει τη στήριξη για την 
αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 και υποβάλλει πρόταση ανάκαμψης μετά την 
πανδημία. 
 

76. Κορονοϊός : Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την παροχή στήριξης και ευελιξίας στον κλάδο 
των μεταφορών. 
 

77. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ : Κράτος δικαίου — Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κινεί διαδικασία επί παραβάσει για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των δικαστών στην 
Πολωνία. 
 

78. Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ : Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση 279 εκατ. ευρώ στην 
Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία. 
 

79. Κρατικές ενισχύσεις : η Επιτροπή εγκρίνει τροποποίηση ελληνικού μέτρου παροχής 
εγγυήσεων για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

80. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου ξεκινάει ο μαραθώνιος δωρητών για την Παγκόσμια Αντίδραση στον 
Κορονοϊό. 
 

81. Η λύση Sewers4COVID που αναπτύχθηκε από μια ομάδα στην οποία συμμετείχαν και 
Έλληνες, είναι ένας από τους 6 μεγάλους νικητές του διαγωνισμού #EUvsVirus Hackathon. 
 

82. Δηλώσεις του Επιτρόπου Νικολά Σμιτ ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Εργαζομένων. 
________________________________________________________________________________ 
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1. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την πρωτοβουλία στήριξης της εργασίας 
μειωμένου ωραρίου κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  1 Απριλίου 2020 
 
«Οι Ευρωπαίοι βιώνουμε τη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία από την εποχή του πολέμου. 
Είμαστε συντετριμμένοι για τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων από τον κορονοϊό. Οι χώρες που 
επλήγησαν πρώτες και με μεγαλύτερη σφοδρότητα είναι η Ιταλία και η Ισπανία. Συμπάσχουμε 
μαζί τους.  

Η καθημερινή μας ζωή έχει αλλάξει ριζικά. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στη 
δουλειά τους κι όμως πρέπει να αγοράσουν τρόφιμα και να πληρώσουν λογαριασμούς.  

Εταιρείες πληρώνουν μισθούς στους εργαζομένους τους παρόλο που αυτή την περίοδο δεν έχουν 
έσοδα. Η Ευρώπη έρχεται να τους συνδράμει με μια νέα πρωτοβουλία. Ονομάζεται Sure. 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
Οι δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν -> εδώ 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187811 
Παρακολουθήστε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και στα αγγλικά, τα 
γαλλικά, τα γερμανικά και με υπότιτλους στα ιταλικά και τα ισπανικά. 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει νέο υλικό μάρτυρα για τη διασφάλιση αξιόπιστων 
δοκιμών σε ολόκληρη την ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  1 Απριλίου 2020 
 

Οι επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχεδίασαν ένα νέο υλικό μάρτυρα που μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα εργαστήρια για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των δοκιμών για τον 
κορονοϊό και την αποφυγή ψευδών αρνητικών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_573/MEX_2
0_573_EN.pdf 
Περισσότερες πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για παραγγελίες είναι διαθέσιμες εδώ.  
Περισσότερες πληροφορίες για το υλικό είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά και μείωση των εκπομπών ρύπων χάρη 
στους νέους κανόνες για τα τροφοδοτικά 
 
Βρυξέλλες,  1 Απριλίου 2020 
 

1η Απριλίου 2020, αρχίζει να ισχύει ο νέος κανονισμός της Επιτροπής για τα εξωτερικά 
τροφοδοτικά, ο οποίος βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των οικιακών συσκευών, από τους 
φορητούς υπολογιστές ως τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, στο πλαίσιο των μέτρων της ΕΕ για τον 
οικολογικό σχεδιασμό.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://youtu.be/4EAxpBdYKIM
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187811
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187811
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187813
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187815
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187888
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_573/MEX_20_573_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_573/MEX_20_573_EN.pdf
https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/EURM-019
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-control-material-developed-jrc-scientists-help-prevent-coronavirus-test-failures
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0095.01.ENG&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0095.01.ENG&toc=OJ:L:2019:272:TOC
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_573/MEX_2
0_573_EN.pdf 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
4. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκδίδει πρακτικές οδηγίες για τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας 
του πλαισίου της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
 
Βρυξέλλες,  1 Απριλίου 2020 
 
Η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων ευελιξίας που 
παρέχει το πλαίσιο της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει 
προκαλέσει η έξαρση του κορονοϊού.  
Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει ήδη στους αγοραστές του δημόσιου τομέα στα κράτη μέλη ευέλικτες 
λύσεις για την ταχεία κάλυψη επειγουσών αναγκών, όπως η αγορά μέσων ατομικής προστασίας, 
φαρμάκων και αναπνευστήρων, ώστε όσοι τα έχουν ανάγκη να μπορούν να τα προμηθευτούν το 
συντομότερο δυνατόν.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_573/MEX_2
0_573_EN.pdf 
Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

5. Κορονoϊός: η Επιτροπή κινητοποιεί όλους τους πόρους της για την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού 

Βρυξέλλες,  2 Απριλίου 2020 

Η διάσωση ανθρώπινων ζωών και η στήριξη των μέσων βιοπορισμού σε αυτούς τους καιρούς 
οξείας κρίσης είναι υψίστης σημασίας. Η Επιτροπή εντείνει περαιτέρω την αντίδρασή της 
προτείνοντας τη θέσπιση ενός μέσου αλληλεγγύης ύψους 100 δισ. ευρώ για να βοηθηθούν οι 
εργαζόμενοι να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, το οποίο 
ονομάζεται SURE. Επίσης, προτείνεται η ανακατεύθυνση όλων των διαθέσιμων διαρθρωτικών 
ταμείων στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_582/IP_20_582
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού +: 
Νέες δράσεις για την κινητοποίηση βασικών επενδύσεων και πόρων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SURE η Επιτροπή προτείνει ένα νέο 
προσωρινό μέσο αξίας έως και 100 δισ. ευρώ για την προστασία των θέσεων εργασίας και των 
εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης  
Ενημερωτικό δελτίο: Απάντηση της ΕΕ στον κορονοϊό — τελευταία ενημέρωση 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_573/MEX_20_573_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_573/MEX_20_573_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_573/MEX_20_573_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_573/MEX_20_573_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_582/IP_20_582_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_582/IP_20_582_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_552
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Ενημερωτικό δελτίο: Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού 
Ενημερωτικό δελτίο: Αντιμετώπιση του κορονoϊού Στήριξη στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας 
Ενημερωτικό δελτίο: Στήριξη των κρατών μελών για να βοηθηθούν στην προστασία των 
εργαζομένων και των θέσεων εργασίας — SURE 
Τα νομικά κείμενα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του 
κορωναϊού. 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Μηχανισμός στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης - ερωτήσεις και απαντήσεις 
 
Βρυξέλλες,  2 Απριλίου 2020  
 
Ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής για τη στήριξη του τομέα υγειονομικής περίθαλψης; 
Η Επιτροπή επιθυμεί να στηρίξει απευθείας τα συστήματα υγείας των κρατών μελών της ΕΕ στη 
μάχη τους κατά της πανδημίας του κορονοϊού θεσπίζοντας μέτρα που κρίνεται 
αποτελεσματικότερο να ληφθούν στο επίπεδο της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με την 
αρχή της αλληλεγγύης, η Επιτροπή θα συμπληρώνει απευθείας, με ταχύτητα και ευελιξία τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_577/QAND
A_20_577_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο τύπου: Η Επιτροπή καθορίζει την ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση για την 
αντιμετώπιση του οικονομικού αντικτύπου του κορονοϊού 
Απόκριση στον κορονοϊό 
Ενημερωτικό δελτίο: Απόκριση της ΕΕ στον κορονοϊό - τελευταίες επικαιροποιήσεις 
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ενεργοποίηση της στήριξης έκτακτης ανάγκης  
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 
Πλήρης δέσμη νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τον μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης για 
τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης 
________________________________________________________________________________ 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 
του Κορονοϊού+»: Νέες δράσεις για την κινητοποίηση βασικών επενδύσεων και πόρων 

Βρυξέλλες,  2 Απριλίου 2020 
 
Με ποιον τρόπο συμπληρώνει η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του 
Κορονοϊού+ (CRII+) τα μέτρα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης δέσμης μέτρων; 
Η πρώτη δέσμη μέτρων της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού 
επικεντρώθηκε στην άμεση κινητοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, ώστε να καταστεί δυνατή 
η ταχεία αντίδραση στην κρίση. Υπό αυτό το πρίσμα, θεσπίστηκαν ορισμένες πολύ σημαντικές 
αλλαγές που επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από τα Ταμεία, παρέχουν άμεση 
ρευστότητα και προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος. 
Η πρώτη δέσμη μέτρων της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en#documents
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en#documents
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_577/QANDA_20_577_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_577/QANDA_20_577_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_20_552
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-council-regulation-activation-emergency-support-respect-covid-19-outbreak_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-2-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_458
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αποτελούνταν από τρία κύρια στοιχεία: περίπου 8 δισ. ευρώ άμεσης ρευστότητας για την 
επιτάχυνση έως και 37 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκές δημόσιες επενδύσεις, ευελιξία στην εφαρμογή 
των κανόνων της ΕΕ για τις δαπάνες, και επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_574/QAND

A_20_574_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

8. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE, ένα νέο προσωρινό μέσο αξίας 
έως και 100 δισ. ευρώ που θα συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των 
εργαζομένων 

Βρυξέλλες,  2 Απριλίου 2020 
 
Τι είναι το SURE και γιατί το προτείνει η Επιτροπή; 
Το νέο μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE – Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) αποσκοπεί 
στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία 
του κορονοϊού. Θα παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή, ύψους έως 100 δισ. ευρώ συνολικά, υπό 
μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_572/QAND
A_20_572_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που υποβάλλει η Επιτροπή 
Δελτίο Τύπου: Κορονοϊός: η Επιτροπή κινητοποιεί όλους τους πόρους της για την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού 
Ενημερωτικό δελτίο: Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και των 
θέσεων εργασίας – SURE 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση για την 
αντιστάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

9. Κύκλος αποφάσεων Απριλίου του 2020 για υποθέσεις παράβασης 

Βρυξέλλες,  2 Απριλίου 2020 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2020 
Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις 
 
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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_574/QANDA_20_574_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_574/QANDA_20_574_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_572/QANDA_20_572_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_572/QANDA_20_572_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 - 10 
 

και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_547/INF_20_5

47_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

10. Κορονοϊός: η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει την περίθαλψη ασθενών και την 
ανάπτυξη ιατρικού προσωπικού σε διασυνοριακό επίπεδο 

Βρυξέλλες,  3 Απριλίου 2020 

Η πανδημία του κορονοϊού ασκεί πρωτοφανή και ολοένα εντεινόμενη πίεση στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την ΕΕ. Για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της 
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πλαίσιο της 
υγειονομικής περίθαλψης, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα πρακτική καθοδήγηση για τα κράτη μέλη. 
Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των υπερβολικά 
επιβαρημένων νοσοκομείων, με τη μεταφορά ασθενών με κορονοϊό για θεραπεία σε κράτη μέλη 
στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης 
κράτη μέλη ή μη κυβερνητικές οργανώσεις για την αποστολή ειδικευμένων ομάδων ιατρικού 
προσωπικού με σκοπό την παροχή συνδρομής διασυνοριακά. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_590/IP_20_590

_EL.pdf 

 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημική έξαρση του κορονοϊού 
 * Κλινικοί γιατροί και επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που 
ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο σύστημα μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK@ec.europa.eu 
________________________________________________________________________________ 

11. Η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  3 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τη μονοετή αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής 
του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα 
υγειονομικής περίθαλψης και οι οικονομικοί φορείς να μπορέσουν να αφοσιωθούν στην 
καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη τις 
πρωτοφανείς προκλήσεις που παρουσιάζει η πανδημία του κορονοϊού και την ανάγκη για 
αυξημένη διαθεσιμότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, 
ενώ παράλληλα συνεχίζει να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών έως ότου 
αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_547/INF_20_547_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_547/INF_20_547_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_590/IP_20_590_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_590/IP_20_590_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
mailto:SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_regulation_of_the_european_parliament_and_of_the_council_amending_regulation_eu_2017_745_on_medical_devices_as_regards_the_dates_of_application_of_certain_of_its_provisions.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_589/IP_20_589
_EL.pdf 
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

12. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο για να επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων σχετικών με 
τον κορονοϊό, να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και να στηρίξουν περαιτέρω την 
οικονομία κατά την έξαρση του κορονοϊού. 

Βρυξέλλες,  3 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση για την επέκταση του προσωρινού πλαισίου που 
εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα, 
τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων σχετικών με τον κορονοϊό, να προστατεύσουν τις θέσεις 
εργασίας και να στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού.Το 
τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο συμπληρώνει τις πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν ήδη 
στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
έξαρσης του κορονοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_570/IP_20_570
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

13. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό μέτρο παροχής εγγυήσεων ύψους 2 δισ. 
ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  3 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Το καθεστώς 
εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο ενέκρινε η 
Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_591/IP_20_591
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Κορονοϊός: Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την άρση των δεσμών και 
του ΦΠΑ για τις εισαγωγές ιατρικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_589/IP_20_589_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_589/IP_20_589_EL.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_570/IP_20_570_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_570/IP_20_570_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_591/IP_20_591_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_591/IP_20_591_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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Βρυξέλλες,  3 Απριλίου 2020 
 

«Τα νοσοκομεία, οι γιατροί και οι νοσοκόμοι μας χρειάζονται ιατρικό εξοπλισμό, όπως 
αναπνευστήρες και διαγνωστικά τεστ, για να περιθάλψουν τους ασθενείς και να σώσουν ζωές. 
Χρειάζονται επίσης εξοπλισμό –γάντια και στολές– για να προστατευτούν από τη λοίμωξη. 
Χρειαζόμαστε μεγάλες ποσότητες αυτού του εξοπλισμού, ο οποίος είναι ακριβός. 
 
Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν με ελληνικούς υπότιτλους -> εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=uQRi46GhFyM&feature=youtu.be 

Οι δηλώσεις στα αγγλικά : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187934 

________________________________________________________________________________ 

15. Κορονοϊός: Η Επιτροπή απαλλάσσει από τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ τις εισαγωγές 
ιατρικού εξοπλισμού από χώρες εκτός ΕΕ 

Βρυξέλλες,  3 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να εγκρίνει τα αιτήματα των κρατών μελών και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, με τα οποία ζητείται προσωρινή απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ στις 
εισαγωγές ιατρικών συσκευών και προστατευτικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες, ώστε να 
συμβάλει στην καταπολέμηση του κορονoϊού. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί, από 
οικονομική άποψη, ο εφοδιασμός των γιατρών, των νοσηλευτών και των ασθενών με τον ιατρικό 
εξοπλισμό που χρειάζονται απεγνωσμένα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_575/IP_20_575
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον 
ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την 
καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 
Κατευθυντήριες γραμμές για τελωνειακά θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό 
Ιστότοπος για τον κορονοϊό 
________________________________________________________________________________ 

16. Κορονοϊός: η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (μέλος του ομίλου της ΕΤΕπ) 
θα αποδεσμεύσουν χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. EUR για 100 000 μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2020 

 

https://youtu.be/uQRi46GhFyM
https://www.youtube.com/watch?v=uQRi46GhFyM&feature=youtu.be
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187934
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187934
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_575/IP_20_575_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_575/IP_20_575_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεσμεύσει 1 δισ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που θα χρησιμεύσει ως εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΕ θα 
έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ειδικές εγγυήσεις για να δοθούν κίνητρα σε τράπεζες και σε 
άλλους δανειοδότες να παράσχουν ρευστότητα σε τουλάχιστον 100 000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ και 
μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορονοϊού, για εκτιμώμενη διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. EUR.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_569/IP_20_569
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για 
τον μηχανισμό εγγύησης δανείων COSME 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για 
τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin (SMEG) 
Ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση στον κορονοϊό 
Ιστότοπος για τον κορονοϊό 
Ιστότοπος της ΕΤΕπ 
________________________________________________________________________________ 

17. Κορονοϊός: η κινεζική βοήθεια προς την ΕΕ διοχετεύεται στην Ιταλία 

Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2020 
 
Η ΕΕ θέτει τη διεθνή συνεργασία στην πρώτη γραμμή της μάχης της κατά του κορονοϊού. 
Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα μεταξύ της προέδρου της Επιτροπής 
φον ντερ Λάιεν και του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Κετσιάνγκ, ο προστατευτικός εξοπλισμός που 
δώρισε η Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τώρα στη Ρώμη της Ιταλίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_600/IP_20_600
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Κέντρο συντονισμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

18. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Η ΕΕ χρηματοδοτεί νέα κοινά ερευνητικά και βιομηχανικά έργα 

Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση κοινών 
αμυντικών βιομηχανικών έργων ύψους άνω των 160 εκατ. ευρώ το 2020 και ανακοινώνει επτά 
νέα ερευνητικά έργα στον τομέα της άμυνας που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση άνω των 19 
εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_569/IP_20_569_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_569/IP_20_569_EL.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://www.eib.org/en/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_600/IP_20_600_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_600/IP_20_600_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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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_595/IP_20_595
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων EDIDP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search 
Ιστότοπος DEFIS: https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/ 
Ιστότοπος EDA: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-
and-preparatory-action-for-defence-research 
Ενημερωτικό δελτίο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το EDIDP 
Ενημερωτικό δελτίο για τα έργα PADR 
  
Περισσότερα στοιχεία για την προηγούμενη επικοινωνία στον τομέα της άμυνας 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, Ιούνιος 2017 
Δελτίο Τύπου για τις πρώτες επιχορηγήσεις έρευνας στον τομέα της άμυνας, Φεβρουάριος 2018 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 2021-2027, Ιούνιος 2018 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την προσωρινή συμφωνία για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, 
Φεβρουάριος 2019 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την προετοιμασία του εδάφους για τα πρώτα κοινά βιομηχανικά έργα 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, Φεβρουάριος 2019 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας και τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων του PADR 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας και τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων του EDIDP 
 ________________________________________________________________________________ 
 
19. Η Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για επίδοξους νέους δημοσιογράφους 
 
Βρυξέλλες,  6 Απριλίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε τον διαγωνισμό  Youth4Regions 2020 για επίδοξους νέους 
δημοσιογράφους. Χάρη στο πρόγραμμα Youth4Regions, φοιτητές δημοσιογραφίας και νέοι 
δημοσιογράφοι ανακαλύπτουν τι κάνει η ΕΕ στην περιφέρειά τους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_608/MEX_2
0_608_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

20. Κορονοϊός: αποστολή ιατρικών ομάδων της ΕΕ στην Ιταλία 

Βρυξέλλες,  7 Απριλίου 2020 

Μια ομάδα Ευρωπαίων ιατρών και νοσηλευτών από τη Ρουμανία και τη Νορβηγία, η οποία 
συγκροτήθηκε μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, αποστέλλεται αμέσως στο 
Μιλάνο και το Μπέργκαμο για να βοηθήσει το ιταλικό ιατρικό προσωπικό στην καταπολέμηση 
του κορονοϊού. Η Αυστρία προσέφερε επίσης περισσότερα από 3 000 λίτρα απολυμαντικών στην 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_595/IP_20_595_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_595/IP_20_595_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40621
https://eda.europa.eu/docs/default-source/documents/padr-calls-factsheet-v2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1050_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1050_en.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34514
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edidp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edidp
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_608/MEX_20_608_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_608/MEX_20_608_EN.pdf
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Ιταλία μέσω του μηχανισμού. Η Επιτροπή θα συντονίσει και θα συγχρηματοδοτήσει αυτή την 
ευρωπαϊκή βοήθεια. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_613/IP_20_613
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό δελτίο - Κέντρο συντονισμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
Ενημερωτικό δελτίο - Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης συζήτησε τα μέτρα για την καταπολέμηση των 
συνεπειών του κορονοϊού στο δικαστικό σύστημα 
 
Βρυξέλλες,  7 Απριλίου 2020 
 

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν, οι υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ αντάλλαξαν 
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού και την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στο δικαστικό σύστημα. Ιδίως επικεντρώθηκαν 
στην κατάσταση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και στην ψηφιακή δικαιοσύνη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_617/MEX_2
0_617_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Δήλωση της Επιτρόπου κ. Στέλλας Κυριακίδου 
 
Βρυξέλλες,  7 Απριλίου 2020 
 
Κατά τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας η σκέψη μας πηγαίνει στους ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο που πλήττονται από την άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση που βιώνουμε. Η σκέψη 
μας πηγαίνει σε όσους υποφέρουν, στις οικογένειες και τους φίλους των ανθρώπων που έχουν 
χαθεί και στους εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο των οποίων οι ζωές χρειάστηκε να 
αλλάξουν ριζικά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_620/ST
ATEMENT_20_620_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Διεθνής Ημέρα των Ρομά: Κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου Βιέρα Γιούροβα και της 
Επιτρόπου Χέλενα Ντάλι 
 
Βρυξέλλες,  7 Απριλίου 2020 
 

Ενόψει της 8ης Απριλίου, Διεθνούς Ημέρας των Ρομά, η Αντιπρόεδρος Βιέρα Γιούροβα και η 
Επίτροπος Ισότητας Χέλενα Ντάλι εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_613/IP_20_613_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_613/IP_20_613_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_617/MEX_20_617_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_617/MEX_20_617_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_620/STATEMENT_20_620_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_620/STATEMENT_20_620_EN.pdf
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Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_615/S
TATEMENT_20_615_EN.pdf 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_617/MEX_2

0_617_EN.pdf  

________________________________________________________________________________ 

24. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό καθεστώς παροχής επιστρεπτέων 
προκαταβολών ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας λόγω της έξαρσης του 
κορονοϊού. 

Βρυξέλλες,  7 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Το καθεστώς 
εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο ενέκρινε η 
Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_611/IP_20_611
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

25. Κορονοϊός: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τον εφοδιασμό και τη 
διαθεσιμότητα των φαρμάκων 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε 
βασικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Η πανδημία έχει αναδείξει 
σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση του εφοδιασμού με τα αναγκαία κρίσιμα 
φάρμακα, καθώς και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τέτοια πανδημία στην αλυσίδα 
εφοδιασμού των φαρμάκων στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής εστιάζουν στην 
ορθολογική προμήθεια, κατανομή και χρήση των ζωτικής σημασίας φαρμάκων για τη φροντίδα 
των ασθενών με κορονοϊό, καθώς και των φαρμάκων για τα οποία ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος 
έλλειψης εξαιτίας της πανδημίας. Χάρη στις προτεινόμενες δράσεις θα μπορέσει να υπάρξει μια 
πιο συντονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα διατηρεί την ακεραιότητα της 
ενιαίας αγοράς και παράλληλα θα προστατεύει τη δημόσια υγεία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_622/IP_20_622
_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_615
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_615/STATEMENT_20_615_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_615/STATEMENT_20_615_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_617/MEX_20_617_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_617/MEX_20_617_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_611/IP_20_611_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_611/IP_20_611_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-optimisation-supply-medicines-during-covid-19-outbreak_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_622/IP_20_622_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_622/IP_20_622_EL.pdf
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημική έξαρση COVID-19 
________________________________________________________________________________ 

26. Κορονοϊός: οδηγίες για τον επαναπατρισμό των επιβατών κρουαζιερόπλοιων και την 
προστασία των πληρωμάτων πλοίων 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 

Από τότε που εμφανίστηκε η πανδημία του κορονοϊού, πολλοί είναι αυτοί που βρέθηκαν 
καθηλωμένοι, από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έως πληρώματα φορτηγών πλοίων. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζουν αυτά τα άτομα, 
παρέχοντας συστάσεις για την υγεία, τον επαναπατρισμό και τις ρυθμίσεις ταξιδιωτικών 
μετακινήσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές καλούν επίσης τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα 
δίκτυο λιμένων στους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται αλλαγές πληρώματος χωρίς 
καθυστερήσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_619/IP_20_619
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία, τις 
ρυθμίσεις μετακινήσεων και τον επαναπατρισμό προσώπων που επιβαίνουν σε πλοία 
Επισκόπηση των εθνικών μέτρων ανά χώρα 
Ανταπόκριση της ΕΕ στην έξαρση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

27. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η σφαιρική ανταπόκριση της ΕΕ στην πανδημία του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 
 
Δεσμεύεται η ΕΕ να διαθέσει νέα κονδύλια; Θα χρησιμοποιήσει το αποθεματικό του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης; 
Για την αντιμετώπιση της άμεσης υγειονομικής κρίσης και των συνακόλουθων ανθρωπιστικών 
αναγκών στις χώρες εταίρους, καθώς και των μακροπρόθεσμων και διαρθρωτικών επιπτώσεων 
στις κοινωνίες και τις οικονομίες των χωρών εταίρων, η ΕΕ θα εξασφαλίσει τη χρηματοδοτική 
στήριξη των χωρών εταίρων με τη χορήγηση ποσού άνω των 15,6 δισ. ευρώ από τους 
υφιστάμενους πόρους για την εξωτερική δράση. Μαζί με τους εταίρους μας, μεριμνούμε ώστε η 
σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση που έχει ήδη διατεθεί σ' αυτούς να τους βοηθήσει να 
αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_606/QAND
A_20_606_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

28. Κορονοϊός: Αντίδραση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της πανδημίας 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_619/IP_20_619_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_619/IP_20_619_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_632
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_632
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_606/QANDA_20_606_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_606/QANDA_20_606_EL.pdf
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Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασαν τα σχέδια για μια σθεναρή και 
στοχευμένη απάντηση της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη των χωρών εταίρων στις προσπάθειές τους να 
αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού. Η συλλογική δράση της ΕΕ θα επικεντρωθεί στην 
αντιμετώπιση της άμεσης υγειονομικής κρίσης και των συνακόλουθων ανθρωπιστικών αναγκών, 
στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης των χωρών εταίρων, καθώς 
και των ικανοτήτων τους όσον αφορά την έρευνα και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, και, τέλος, στην άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Για την 
υποστήριξη αυτών των δράσεων, η ΕΕ θα εξασφαλίσει τη χρηματοδοτική στήριξη των χωρών 
εταίρων με τη χορήγηση ποσού άνω των 15,6 δισ. ευρώ από τους υφιστάμενους πόρους για την 
εξωτερική δράση. Μαζί με τους εταίρους μας, μεριμνούμε ώστε η σημαντική ενωσιακή 
χρηματοδότηση που έχει ήδη διατεθεί σ' αυτούς να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον 
αντίκτυπο του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_604/IP_20_604
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος στην ανακοίνωση 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η αντίδραση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της 
πανδημίας του κορονοϊού 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με συγκεκριμένα παραδείγματα ενωσιακής στήριξης στις χώρες 
εταίρους 
________________________________________________________________________________ 

29. ESCALAR: έως 1,2 δισ. ευρώ για στήριξη της ανάπτυξης και επέκτασης στην Ευρώπη 
επιχειρήσεων υψηλού δυναμικού 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα το πρόγραμμα ESCALAR, μια νέα επενδυτική προσέγγιση που 
αναπτύχθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), η οποία θα στηρίξει τη 
χρηματοδότηση επιχειρηματικού κεφαλαίου και ανάπτυξης για πολλά υποσχόμενες εταιρείες, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επεκταθούν στην Ευρώπη και να συμβάλουν στην ενίσχυση της 
οικονομικής και τεχνολογικής αυτοδυναμίας της Ευρώπης. Θα παράσχει έως και 300 εκατ. ευρώ 
με στόχο την αύξηση της επενδυτικής ικανότητας των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και 
επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση επενδύσεων έως και 1,2 
δισ. ευρώ, ή τετραπλάσιων της αρχικής επένδυσης, για τη στήριξη πολλά υποσχόμενων 
εταιρειών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_628/IP_20_628
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Πρόσκληση του ΕΤαΕ για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_604/IP_20_604_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_604/IP_20_604_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-global-eu-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_628/IP_20_628_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_628/IP_20_628_EL.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm
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Ιστότοπος του ΕΤΣΕ 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
________________________________________________________________________________ 

30. Κορονοϊός: η Επιτροπή εκδίδει σύσταση για την υποστήριξη στρατηγικών εξόδου μέσω 
δεδομένων και εφαρμογών φορητών συσκευών 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 
 
Η Επιτροπή συνιστά σειρά μέτρων και ενεργειών για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης της ΕΕ με 
σκοπό τη χρήση εφαρμογών και δεδομένων φορητών συσκευών για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορονοϊού. Τα ψηφικά εργαλεία, εφόσον είναι συντονισμένα και σύμφωνα με 
τους κανόνες της ΕΕ, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη σταδιακή άρση των μέτρων 
ανάσχεσης, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_626/IP_20_626
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη χρήση της 
τεχνολογίας και των δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 και την έξοδο 
από αυτή 
Σελίδα της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

31. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την έγκριση 
περιορισμένης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως για τα κρίσιμα νοσοκομειακά 
φάρμακα, κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού. 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση σχετικά με προσωρινό πλαίσιο για την 
παροχή αντιμονοπωλιακής καθοδήγησης σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται για την 
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που σχετίζονται με την τρέχουσα έξαρση του κορονοϊού. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει επίσης ad hoc επιστολή υποστήριξης («comfort letter») 
σχετικά με συγκεκριμένο έργο συνεργασίας που αποσκοπεί στην αποφυγή ελλείψεων σε κρίσιμα 
νοσοκομειακά φάρμακα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_618/IP_20_618
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

32. Κορονοϊός: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να παρατείνουν τον περιορισμό των μη 
ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15 Μαΐου 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 

https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_626/IP_20_626_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_626/IP_20_626_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_el
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_el
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/files/framework-communication-addressing-antitrust-issues-related-cooperation-between-competitors-covid-19-related-urgency-situations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_618/IP_20_618_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_618/IP_20_618_EL.pdf
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Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν και τα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν να 
παρατείνουν τον προσωρινό περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15 
Μαΐου. Σύμφωνα με την εμπειρία των κρατών μελών και άλλων κρατών που είναι εκτεθειμένα 
στη πανδημία, για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση 
της εξάπλωσης του ιού απαιτούνται περισσότερες από 30 ημέρες. Η Επιτροπή ζητά συντονισμένη 
προσέγγιση για την παράταση, αφού η δράση στα εξωτερικά σύνορα μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνο αν εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν σε 
όλα τα σύνορα, με την ίδια ημερομηνία λήξης και με ενιαίο τρόπο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_616/IP_20_616
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του προσωρινού περιορισμού των μη 
ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, 8 Απριλίου 2020 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για άτομα που ταξιδεύουν προς και από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας 
Ανακοίνωση σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, 
16 Μαρτίου 2020 
Κορονοϊός: η Επιτροπή παρουσιάζει πρακτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού 
περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων στην ΕΕ, 30 Μαρτίου 2020 
________________________________________________________________________________ 

33. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
υγεία, τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις και τον επαναπατρισμό των προσώπων που επιβαίνουν σε 
πλοία 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 

Από τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έως τα πληρώματα φορτηγών πλοίων, πολλοί έχουν 
καθηλωθεί στη θάλασσα ή βρίσκονται σε καραντίνα σε λιμένες από τότε που ξέσπασε η 
πανδημία του κορονοϊού. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποστηρίζουν αυτά τα άτομα, παρέχοντας συστάσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για την 
υγεία, τον επαναπατρισμό και τη μετακίνησή τους. Επίσης, ανακοινώνεται η δημιουργία δικτύου 
καθορισμένων λιμένων για τις αλλαγές πληρωμάτων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_632/QAND
A_20_632_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την προστασία της υγείας, τον 
επαναπατρισμό και τις ρυθμίσεις μετακινήσεων ναυτικών, επιβατών και άλλων προσώπων που 
επιβαίνουν σε πλοία 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-assessment-state-play-communication-non-essential-travel_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_616/IP_20_616_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_616/IP_20_616_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-assessment-state-play-communication-non-essential-travel_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-assessment-state-play-communication-non-essential-travel_en
https://ec.europa.eu/info/files/questions-answers-people-travelling-and-eu-during-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/files/questions-answers-people-travelling-and-eu-during-pandemic_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2020:115:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_632/QANDA_20_632_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_632/QANDA_20_632_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/commission-guidelines-protection-health-repatriation-and-travel-arrangements-seafarers-passengers-and-other-persons-board-ships_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-guidelines-protection-health-repatriation-and-travel-arrangements-seafarers-passengers-and-other-persons-board-ships_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-guidelines-protection-health-repatriation-and-travel-arrangements-seafarers-passengers-and-other-persons-board-ships_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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34. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 1,2 δισ. EUR για την 
παροχή επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της 
έξαρσης του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 1,2 δισ. EUR για τη 
στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Το καθεστώς 
εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_624/IP_20_624

_EL.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
35. Κορονοϊός: Η ΕΕ εντείνει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για την 
καταπολέμηση του ιού 
 
Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 
 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συντονίσουν ακόμη πιο στενά τις δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Σε τηλεδιάσκεψη που 
πραγματοποίησαν στις 7 Απριλίου 2020, οι Υπουργοί Έρευνας της ΕΕ υποστήριξαν το σχέδιο 
δράσης «ERAvsCorona» που προέκυψε μέσα από συζητήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της 
Επιτροπής και των εθνικών υπουργείων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_631/MEX_2
0_631_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Κορονοϊός: Η Επιτροπή ξεκινάει τις εργασίες της νέας ειδικής ομάδας για την επιβολή των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς με στόχο την άρση των περιορισμών στην ενιαία αγορά 
 
Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 
 
Η Επιτροπή συγκάλεσε την πρώτη συνεδρίαση με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της νέας ειδικής 
ομάδας για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς.  

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η επείγουσα ανάγκη για ελεύθερη ροή αγαθών όπως μασκών, 
ιατρικού εξοπλισμού και τροφίμων σε όλη την ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_pl.PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_624/IP_20_624_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_624/IP_20_624_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_631/MEX_20_631_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_631/MEX_20_631_EN.pdf


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 - 22 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_631/MEX_2
0_631_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με την ανανεωμένη 
στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
 
Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική της για τη 
βιώσιμη χρηματοδότηση.  

Η εν λόγω στρατηγική εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στις γενικότερες 
προσπάθειες της Επιτροπής για μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομική ανάκαμψη μετά την 
έξαρση του κορονοϊού. Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες απόψεις που θα συνεισφέρουν στις εργασίες της Επιτροπής για την κινητοποίηση 
ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμα έργα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_631/MEX_2
0_631_EN.pdf 
Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ. https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-
sustainable-finance-strategy_en 
________________________________________________________________________________ 

38. Κορονοϊός: δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την 
πρόταση να επεκταθεί περαιτέρω το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων ώστε να 
περιλάβει μέτρα ανακεφαλαιοποίησης 

Βρυξέλλες,  9 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την 
περαιτέρω επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε 
εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του 
κορονοϊού. Το προσωρινό πλαίσιο τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2020. Με την 
τροποποίηση αυξήθηκαν οι δυνατότητες δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της 
παραγωγής προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού, με στόχο την 
προστασία των θέσεων εργασίας και την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_610/ST
ATEMENT_20_610_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Κορονοϊός: στήριξη του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ με 2,7 δισ. ευρώ από τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό 
 
Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2020 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_631/MEX_20_631_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_631/MEX_20_631_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/finance-consultations-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/node/123797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_631/MEX_20_631_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_631/MEX_20_631_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/finance-consultations-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_610/STATEMENT_20_610_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_610/STATEMENT_20_610_EL.pdf
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Στις 2 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ενεργοποίηση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης 
Ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την άμεση στήριξη των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης των χωρών της ΕΕ στον αγώνα τους κατά της πανδημίας του κορονοϊού.  
 
Το Συμβούλιο έδωσε γρήγορα την έγκρισή του κι έτσι το μέσο, ύψους 2.7 δισ. ευρώ, μπορεί να 
αρχίσει να παρέχει άμεση στήριξη εκεί όπου την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το μέσο θα 
χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα εργαλεία της ΕΕ, για παράδειγμα το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού 
rescEU, το οποίο αυξάνεται κατά 300 εκατ. ευρώ πέραν του αρχικά προταθέντος κονδυλίου των 
80 εκατ. ευρώ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_657/MEX_2
0_657_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 
40. Κορονοϊός: Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των 
αποβλήτων κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες στηρίζει τα κράτη μέλη στη 
διαχείριση αποβλήτων, στους δύσκολους αυτούς καιρούς του κορονοϊού.  

Η συνέχιση της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού 
είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας, για το περιβάλλον και την οικονομία.  

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_657/MEX_2
0_657_EN.pdf 
 
Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες εδώ. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την αποστολή ιατρικού εξοπλισμού σε 
χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  14 Απριλίου 2020 
 
 «Ο κορονοϊός έχει πλήξει όλες τις χώρες της ΕΕ. Ασκεί πίεση όλα τα συστήματα υγείας. 
Όμως κάποιες χώρες και ιδίως η Ιταλία και η Ισπανία επλήγησαν νωρίτερα και με πολύ 
μεγαλύτερη σφοδρότητα. 
 
Οι δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν -> εδώ 
https://www.youtube.com/watch?v=YTE8w377pKM&feature=youtu.be 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_657/MEX_20_657_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_657/MEX_20_657_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_657/MEX_20_657_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_657/MEX_20_657_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/waste_management_guidance_dg-env_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf
https://youtu.be/YTE8w377pKM
https://www.youtube.com/watch?v=YTE8w377pKM&feature=youtu.be
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42. Κορονοϊός: Ο ευρωπαϊκός χάρτης πορείας δείχνει τον δρόμο προς την κοινή άρση των 
μέτρων ανάσχεσης 

Βρυξέλλες,  15 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτείνει έναν 
ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων ανάσχεσης λόγω της έξαρσης 
του κορονοϊού. 

Αν και βρισκόμαστε ακόμη σε κατάσταση τιθάσευσης της κρίσης, τα αναγκαία έκτακτα μέτρα που 
λήφθηκαν από τα κράτη μέλη και την ΕΕ αποδίδουν καρπούς. Επιβράδυναν την εξάπλωση του 
ιού και έσωσαν χιλιάδες ζωές. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά και η αβεβαιότητα που τα συνοδεύει 
έχουν υπερβολικά μεγάλο κόστος για τους ανθρώπους, την κοινωνία και την οικονομία και δεν 
μπορούν να συνεχιστούν επ' αόριστον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_652/IP_20_652
_EL.pdf 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Σύνδεσμος προς τον κοινό χάρτη πορείας 
Ενημερωτικό δελτίο: Ένας κοινός ευρωπαϊκός χάρτης πορείας προς την άρση των μέτρων 
ανάσχεσης του κορονοϊού 
Ιστότοπος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
________________________________________________________________________________ 

43. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διενέργεια 
δοκιμασιών 

Βρυξέλλες , 15 Απριλίου 2020 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων περιορισμού της 
εξάπλωσης του κορονοϊού, η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
μεθοδολογίες διενέργειας δοκιμασιών για τον κορονοϊό. Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως 
στόχο να στηρίξουν τα κράτη μέλη για την αποτελεσματική χρήση των διαγνωστικών εργαλείων 
στο πλαίσιο των εθνικών τους στρατηγικών και κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της 
πανδημίας, όπως και κατά τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων εγκλεισμού. Επίσης, η Επιτροπή 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα εργαλείων υψηλής ποιότητας για την αξιολόγηση 
των επιδόσεων των δοκιμασιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_659/IP_20_659
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημική έξαρση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/files/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_652/IP_20_652_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_652/IP_20_652_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en
https://ec.europa.eu/info/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en
https://ec.europa.eu/info/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/files/testing-kits-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_659/IP_20_659_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_659/IP_20_659_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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44. Μετανάστευση: Πρώτη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στο 
Λουξεμβούργο 

Βρυξέλλες,  15 Απριλίου 2020 

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών-μεταναστών από τα 
ελληνικά νησιά. 12 παιδιά μετεγκαθίστανται στο Λουξεμβούργο ως μέρος προγράμματος που 
οργανώνεται από την Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές, με την υποστήριξη της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), με 
στόχο τη συνδρομή στην αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στα κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα. 
Πρόκειται για την πρώτη από αρκετές επιχειρήσεις μετεγκατάστασης που βρίσκονται επί του 
παρόντος σε εξέλιξη. Η επόμενη επιχείρηση θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο με τη 
μετεγκατάσταση περίπου 50 ατόμων στη Γερμανία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_668/IP_20_668
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Δελτίο Τύπου: Μετανάστευση: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την εξεύρεση λύσεων για τα 
ασυνόδευτα παιδιά-μετανάστες στα ελληνικά νησιά, 6 Μαρτίου 2020. 
________________________________________________________________________________ 

45. Κοινός ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19 

Βρυξέλλες,  15 Απριλίου 2020 
 
Ο κοινός ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19, 
τον οποίο παρουσίασαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ανταποκρίνεται στην έκκληση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια 
στρατηγική εξόδου σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος για ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης και πρωτοφανείς επενδύσεις.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_679/AC_20_67
9_EL.pdf 
 
Κοινός ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/864230/Joint_EU_Roadmap_
lifting_COVID19_containment_measures_EL.pdf.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
46. Κορονοϊός: Η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στην εκπαίδευση 
 
Βρυξέλλες,  15 Απριλίου 2020 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_406
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_668/IP_20_668_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_668/IP_20_668_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_406
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_679/AC_20_679_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_679/AC_20_679_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/864230/Joint_EU_Roadmap_lifting_COVID19_containment_measures_EL.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/864230/Joint_EU_Roadmap_lifting_COVID19_containment_measures_EL.pdf.pdf
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Η Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στη μάχη κατά των σημαντικών 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.  
 
Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2020, τη δεύτερη από την εκδήλωση 
της επιδημίας, οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες 
τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συζήτησαν πιθανές λύσεις για την αξιολόγηση, τη 
χορήγηση διπλωμάτων και την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_671/MEX_2

0_671_EN.pdf  

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου της κροατικής Προεδρίας του  

Συμβουλίου της ΕΕ και σε ιστότοπο όπου έχουν συγκεντρωθεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και 
πόροι ηλεκτρονικής μάθησης για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της επιδημίας 
του κορονοϊού. 
________________________________________________________________________________ 

47. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού 
και των συνεπειών της 

Βρυξέλλες,  16 Απριλίου 2020 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, 
Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, 
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο της Ευρώπης και όλων όσοι υποφέρουν στον 
κόσμο. 
Η σκέψη μας είναι με όλα τα θύματα και οι προσευχές μας με όλες τις οικογένειες που πενθούν. 
Υποσχόμαστε ότι θα διηγηθούμε την ιστορία του καθενός και της καθεμίας και θα τιμήσουμε τη 
ζωή τους και την κληρονομιά τους. 
 
"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_675/SPEE
CH_20_675_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

48. Κορονοϊός: μια προσέγγιση της ΕΕ για αποτελεσματικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών 
και αποστολής ειδοποιήσεων για τη στήριξη της σταδιακής άρσης των μέτρων εγκλεισμού 

Βρυξέλλες,  16 Απριλίου 2020 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Επιτροπής, ανέπτυξαν μια εργαλειοθήκη της ΕΕ 
σχετικά με τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές με σκοπό την ιχνηλάτηση επαφών και την 
αποστολή ειδοποιήσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Η 
εργαλειοθήκη αποτελεί τμήμα μιας κοινής συντονισμένης προσέγγισης για τη στήριξη της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_671/MEX_20_671_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_671/MEX_20_671_EN.pdf
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=243&utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+ministers+of+education,+14+April+2020&utm_term=952.62678.42389.0.62678&utm_content=Direct+Press+material
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_675/SPEECH_20_675_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_675/SPEECH_20_675_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
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σταδιακής άρσης των μέτρων εγκλεισμού, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής της 
προηγούμενης εβδομάδας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_670/IP_20_670
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Εργαλειοθήκη της ΕΕ σχετικά με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές με σκοπό την υποστήριξη 
της ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 στην ΕΕ 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη χρήση τεχνολογίας 
και δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 και την έξοδο από αυτή 
Έγγραφο καθοδήγησης για τη διασφάλιση προτύπων πλήρους προστασίας των δεδομένων στις 
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας 
Σελίδα της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην αντιμετώπιση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

49. Κορονοϊός: Έγγραφο καθοδήγησης για τη διασφάλιση προτύπων πλήρους προστασίας των 
δεδομένων στις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας 

Βρυξέλλες,  16 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων εφαρμογών που στηρίζουν την καταπολέμηση του 
κορονοϊού. Η ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών και ο ενστερνισμός τους από τους πολίτες 
μπορούν να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θεραπεία της νόσου που προκαλεί ο ιός και να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στη στρατηγική άρσης των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης, 
συμπληρώνοντας άλλα μέτρα όπως οι αυξημένες ικανότητες δοκιμών. Ωστόσο, είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη σ' αυτές τις 
καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και να τις ενστερνίζονται χωρίς φόβο. Για την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού των εφαρμογών ιχνηλάτησης είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των 
πολιτών της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_669/IP_20_669
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έγγραφο καθοδήγησης για τη διασφάλιση προτύπων πλήρους προστασίας των δεδομένων στις 
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη χρήση της 
τεχνολογίας και των δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 και την έξοδο 
από αυτή 
Σελίδα της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων 
Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_670/IP_20_670_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_670/IP_20_670_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_en
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_669
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/digital-technologies-actions-response-coronavirus-pandemic
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-apps-supporting-fight-against-covid-19-pandemic-relation-data-protection_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_669/IP_20_669_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_669/IP_20_669_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-apps-supporting-fight-against-covid-19-pandemic-relation-data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-apps-supporting-fight-against-covid-19-pandemic-relation-data-protection_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_626
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/digital-technologies-actions-response-coronavirus-pandemic
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/online-privacy
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50. Κορονοϊός: Η Επιτροπή παρουσιάζει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ 
για το άσυλο και τις διαδικασίες επιστροφής και σχετικά με την επανεγκατάσταση 

Βρυξέλλες,  16 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών κανόνων της ΕΕ για το 
άσυλο και τις διαδικασίες επιστροφής και σχετικά με την επανεγκατάσταση, στο πλαίσιο της 
πανδημίας του κορονοϊού, τις οποίες θα απευθύνει στα κράτη μέλη. Ανταποκρίνεται στο αίτημα 
των κρατών μελών για παροχή συμβουλών σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα 
διασφαλιστεί η συνέχεια των διαδικασιών και ο σεβασμός των βασικών δικαιωμάτων. Οι οδηγίες 
καταρτίστηκαν με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), και σε συνεργασία 
με τις εθνικές αρχές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_666/IP_20_666
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών ενωσιακών διατάξεων στον τομέα του ασύλου 
και των διαδικασιών επιστροφής και σχετικά με την επανεγκατάσταση 
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μη αναγκαίων 
μετακινήσεων προς την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού 
τομέα 
 
Βρυξέλλες,  16 Απριλίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο μέτρα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα.  
Τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν τις ταμειακές ροές των γεωργών και θα μειώσουν τον διοικητικό 
φόρτο τόσο για τις εθνικές και περιφερειακές αρχές όσο και για τους γεωργούς σε αυτές τις 
ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές.  
Για την αύξηση των ταμειακών ροών των γεωργών, η Επιτροπή θα αυξήσει τις προκαταβολές των 
άμεσων ενισχύσεων (από 50 % σε 70 %) και των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης (από 75 % σε 
85 %).  
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-adopts-additional-measures-support-

agri-food-sector-2020-apr-16_en 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν και την προηγούμενη στήριξη 
της Επιτροπής στον γεωργικό τομέα σχετικά με την τρέχουσα υγειονομική κρίση είναι διαθέσιμες 
στο διαδίκτυο.  
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-use-flexibility-provisions-asylum-and-return-procedures_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_666/IP_20_666_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_666/IP_20_666_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-use-flexibility-provisions-asylum-and-return-procedures_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-assessment-state-play-communication-non-essential-travel_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-adopts-additional-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-16_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-adopts-additional-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-16_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-adopts-additional-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-16_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_531
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52. Κορονοϊός: η άνευ προηγουμένου προξενική επιχείρηση της ΕΕ επαναπάτρισε πάνω από 
500.000 πολίτες της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  17 Απριλίου 2020 
 
Σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση επαναπατρισμού, η ΕΕ κατόρθωσε να φέρει πίσω πάνω 
από μισό εκατομμύριο πολίτες της, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί εξαιτίας των ταξιδιωτικών 
περιορισμών που επιβλήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο λόγω του κορονοϊού. 
  
Στην αρχή της επιδημίας, περίπου 600.000 πολίτες της ΕΕ δήλωσαν ότι είχαν αποκλειστεί εκτός 
της ΕΕ - οι περισσότεροι στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, καθώς και στην Αμερική. Χάρη 
στις εντατικές προσπάθειες της ΕΕ σε επίπεδο προξενικής συνεργασίας, χρηματοδοτούμενων από 
την ΕΕ πτήσεων επαναπατρισμού και συντονισμού κατάφεραν να επιστρέψουν ήδη πάνω από 
500.000 πολίτες. Πρόκειται για πολίτες της ΕΕ που είχαν ταξιδέψει για διαμονή σύντομης 
διάρκειας εκτός της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_686/MEX_2
0_686_EN.pdf 
Διαβάστε εδώ καθώς και στο Twitter υπό την ετικέτα #WeTakeYouHome περισσότερες ιστορίες 
και εμπειρίες πολιτών της ΕΕ που επαναπατρίστηκαν χάρη στις ενέργειες της ΕΕ και των κρατών 
μελών.  
  
Επίσης, διατίθεται ηλεκτρονικά συνοπτικός πίνακας των πτήσεων επαναπατρισμού.  
________________________________________________________________________________ 

53. Κορονοϊός: η Επιτροπή χαιρετίζει το πράσινο φως που δόθηκε ταχέως από το Κοινοβούλιο 
για τους προτεινόμενους νέους πόρους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των μέσων 
βιοπορισμού 

Βρυξέλλες,  17 Απριλίου 2020 
 
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις σημερινές ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για την ταχεία εφαρμογή ορισμένων προτάσεων της 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Με τις σημερινές ψηφοφορίες 
καθίσταται δυνατή:  
- η άνευ προηγουμένου ανακατεύθυνση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης δημόσιας υγείας (πρωτοβουλία CRII +)·  
- η διάθεση πρόσθετων κονδυλίων της ΕΕ ύψους 3,08 δισ. ευρώ για την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη (το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης) και για ιατρικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης 
(rescEU)·  
- η διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
και ορισμένα άλλα μέτρα στήριξης.  

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_685/IP_20_685
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_686/MEX_20_686_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_686/MEX_20_686_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76203/good-stories-consular-support-eu-citizens-stranded-abroad_en
https://twitter.com/hashtag/WeTakeYouHome?src=hashtag_click
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary_tables_of_repatriation_flights_16_april_2020_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_685/IP_20_685_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_685/IP_20_685_EL.pdf
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Ενημερωτικό δελτίο: Απάντηση της ΕΕ στον κορονοϊό – τελευταία ενημέρωση 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του 
Κορονοϊού+»: νέες δράσεις για την κινητοποίηση βασικών επενδύσεων και πόρων 
Ενημερωτικό δελτίο: Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού 
Ενημερωτικό δελτίο: Αντιμετώπιση του κορονοϊού: στήριξη στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας 
Μηχανισμός στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης - ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης 
Κορονοϊός: η Επιτροπή ενισχύει τον προϋπολογισμό για τις πτήσεις επαναπατρισμού και το 
απόθεμα του rescEU 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 
Πλήρης δέσμη νομοθετικών προτάσεων σχετικά με το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για τον 
τομέα υγειονομικής περίθαλψης 
Η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ώστε να 
δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

54. Γεωγραφικές ενδείξεις — ένας ευρωπαϊκός θησαυρός ύψους 75 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  20 Απριλίου 2020 

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αξία των πωλήσεων γεωργικών 
τροφίμων και ποτών των οποίων οι ονομασίες προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) ανέρχεται σε 74,76 δισ. ευρώ. Πάνω από το ένα πέμπτο του ποσού 
αυτού προέρχεται από εξαγωγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η 
αξία των πωλήσεων ενός προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία είναι, κατά μέσο όρο, 
διπλάσια από εκείνη ομοειδών προϊόντων χωρίς πιστοποίηση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_683/IP_20_683
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες* 
Μελέτη σχετικά με την οικονομική αξία των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ, των γεωγραφικών 
ενδείξεων (ΓΕ) και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ) 
Λίγα λόγια για τα συστήματα ποιότητας 
Ποιοτικά τρόφιμα και ποτά της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

55. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων για ερευνητές 

Βρυξέλλες,  20 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με πολλούς εταίρους εγκαινίασε την ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα δεδομένων COVID-19, η οποία θα καταστήσει δυνατή την ταχεία συλλογή και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_552
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-emergency-support-instrument-healthcare-sector_en
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-emergency-support-instrument-healthcare-sector_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_535
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-2-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_589
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_589
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_683/IP_20_683_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_683/IP_20_683_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-quality-food-and-drink_el
http://www.covid19dataportal.org/
http://www.covid19dataportal.org/
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ανταλλαγή των διαθέσιμων ερευνητικών δεδομένων. Η πλατφόρμα, η οποία εντάσσεται στο 
σχέδιο δράσης ERAvsCorona, αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο στις προσπάθειες που καταβάλλει η 
ΕΕ για να στηρίξει τους ερευνητές στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο στη μάχη κατά της 
έξαρσης του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_680/IP_20_680
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων COVID-19 
Σχέδιο δράσης ERAvsCorona 
Ιστότοπος του μαραθωνίου ανάπτυξης εφαρμογών EUvsVirus 
Πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για τον κορονοϊό 
Δελτίο Τύπου Κορονοϊός: Αντίδραση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της 
πανδημίας 
Σφραγίδα αριστείας στην αντιμετώπιση της νόσου COVID 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Ελλάδα: Η ΕΕ συντονίζει βοήθεια για την αποσυμφόρηση των καταυλισμών στα νησιά 
 
Βρυξέλλες,  20 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές για να βοηθήσει στην υλοποίηση ενός 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κινδύνων ενδεχόμενης έξαρσης κορονοϊού 
στους καταυλισμούς των ελληνικών νησιών.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Αυστρία προσέφερε 181 οικίσκους στέγασης και υγιεινής μέσω του 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει τα έξοδα αποστολής των 
ειδικών οικίσκων που είναι εξοπλισμένοι με ντους και τουαλέτες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_698/MEX_2
0_698_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Γεωργία: Ανθεκτικός ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ, σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες 
προοπτικές της Επιτροπής 
 
Βρυξέλλες,  20 Απριλίου 2020 
H Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις γεωργικές 
αγορές της ΕΕ.  
Η τακτική αυτή έκδοση παρέχει μια επισκόπηση των πλέον πρόσφατων τάσεων και των 
μελλοντικών προοπτικών των αγορών αγροδιατροφικών προϊόντων ανά τομέα.  
Η έξαρση του κορονοϊού συνεπάγεται πρωτοφανείς προκλήσεις για τον αγροδιατροφικό τομέα 
της ΕΕ. Ο τομέας ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, με τη στήριξη των 
μέτρων που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λόγω των μέτρων περιορισμού που εφαρμόζονται 
στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο, η ζήτηση για τρόφιμα έχει μεταβληθεί ραγδαία από την έναρξη της 
κρίσης.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_680/IP_20_680_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_680/IP_20_680_EL.pdf
http://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://euvsvirus.org/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_698/MEX_20_698_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_698/MEX_20_698_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/outlook/short-term_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-adopts-additional-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-16_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_698/MEX_2
0_698_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Κορονοϊός: Η ΕΕ κινητοποιεί βοήθεια για την Ιταλία, την Κροατία και γειτονικές χώρες 
 
Βρυξέλλες,  21 Απριλίου 2020 
 

Κατόπιν αιτημάτων για συνδρομή μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στη μάχη 
κατά της πανδημίας του κορονοϊού, η ΕΕ συντονίζει και συγχρηματοδοτεί την αποστολή βοήθειας 
εντός της ΕΕ και σε γειτονικές χώρες.  
Η Σλοβακία αποστέλλει μάσκες και απολυμαντικά στην Ιταλία, ενώ η Αυστρία αποστέλλει γάντια 
και απολυμαντικά στην Κροατία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_709/MEX_2
0_709_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

59. Η ΕΕ εγκαινιάζει νέο πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  22 Απριλίου 2020 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτουν σε εφαρμογή νέο 
πιλοτικό μηχανισμό εγγυήσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση ατόμων και 
οργανισμών που επιθυμούν να επενδύσουν στις δεξιότητες και την εκπαίδευση. Το πιλοτικό 
πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ θα στηρίξει χρηματοδότηση για σπουδαστές και 
εκπαιδευομένους, επιχειρήσεις που επενδύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
υπαλλήλων τους και οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση» είναι μια νέα 
πρωτοβουλία δανειοληπτικής χρηματοδότησης που προορίζεται για την τόνωση των επενδύσεων 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες — ως μέρος της λύσης για την απασχόληση 
περισσότερων ατόμων και την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών της ευρωπαϊκής 
οικονομίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_694/IP_20_694
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Πρόσκληση του ΕΤαΕ για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
Ιστότοπος του ΕΤΣΕ 
Η απάντηση της ΕΕ στην επιδημία του κορονοϊού 
Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_698/MEX_20_698_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_698/MEX_20_698_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_709/MEX_20_709_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_709/MEX_20_709_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_694/IP_20_694_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_694/IP_20_694_EL.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://eiah.eib.org/
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60. Κορονοϊός: Η ΕΕ κινητοποιεί επιπλέον βοήθεια για τα Δυτικά Βαλκάνια 
 
Βρυξέλλες,  22 Απριλίου 2020 

Κατόπιν αιτήματος για παροχή βοήθειας το οποίο απηύθυνε η Αλβανία μέσω του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, η Αυστρία 
προσέφερε γάντια και απολυμαντικά χεριών. Η ΕΕ συντονίζει και συγχρηματοδοτεί την αποστολή 
της βοήθειας στην Αλβανία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_721/MEX_2

0_721_EN.pdf 

 
Coronavirus: Commission proposes €3 billion macro-financial assistance package to support ten 
neighbouring countries : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_716/IP_20_716
_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Κορονοϊός: Η ΕΕ βοηθάει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στον τομέα του αθλητισμού 
 
Βρυξέλλες,  22 Απριλίου 2020 

Η ΕΕ βοηθάει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας του 
κορονοϊού στον τομέα του αθλητισμού. 

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν στις 21 Απριλίου 2020, οι Υπουργοί Αθλητισμού της ΕΕ 
αντάλλαξαν πληροφορίες για τις δράσεις στήριξης των αθλητών, των συλλόγων, των αθλητικών 
ομοσπονδιών και οργανώσεων, τη στήριξη των θέσεων εργασίας στον κλάδο, καθώς και τη 
γενικότερη προώθηση της σωματικής άσκησης υπό τις σημερινές εξαιρετικές συνθήκες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_721/MEX_2

0_721_EN.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη είναι διαθέσιμες στις σχετικές 

ειδήσεις που δημοσίευσε η κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.  

________________________________________________________________________________ 

62. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εξαγγέλλει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού 
τομέα 

Βρυξέλλες,  22 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή αναλαμβάνει άμεση δράση και προτείνει πρόσθετα έκτακτα μέτρα για την περαιτέρω 
στήριξη των αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που πλήττονται περισσότερο. Ο 
αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε αυτούς τους πρωτόγνωρους 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_721/MEX_20_721_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_721/MEX_20_721_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_716/IP_20_716_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_716/IP_20_716_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_721/MEX_20_721_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_721/MEX_20_721_EN.pdf
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=251
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/short-term-outlook-despite-challenges-arising-coronavirus-outbreak-eu-agri-food-sectors-show-resilience-2020-apr-20_en
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καιρούς, εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, ορισμένες αγορές έχουν δεχτεί καίριο 
πλήγμα από τις συνέπειες αυτής της κρίσης της δημόσιας υγείας. 

Η παρούσα δέσμη περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στους 
τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του κρέατος, έγκριση μέτρων παρέμβασης στην αγορά 
για την αυτοοργάνωση των φορέων εκμετάλλευσης σε τομείς που έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα, 
και ευελιξία όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης της αγοράς οπωροκηπευτικών, της αγοράς 
οίνου, και ορισμένων άλλων αγορών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_722/IP_20_722
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στήριξη του γεωργικού τομέα και του τομέα των τροφίμων εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού 
Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Μέτρα παρέμβασης στην αγορά στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
________________________________________________________________________________ 

63. Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της 
για τη στήριξη του Συμβουλίου στις προσπάθειες να δοθεί προτεραιότητα στη μάχη κατά του 
κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  23 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την πρόταση να αναβληθεί κατά ένα έτος η ημερομηνία 
εφαρμογής του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αυτό θα επιτρέψει σε όλους τους 
βασικούς φορείς —τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα υγείας και τους οικονομικούς φορείς— να 
αφοσιωθούν στη μάχη κατά της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού, κάτι που αποτελεί 
βασική θέση για τον καθορισμό του χρόνου άρσης των μέτρων περιορισμού καθώς τα κράτη μέλη 
επιστρέφουν σε πορεία ανάκαμψης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_718/IP_20_718
_EL.pdf 
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημική έξαρση COVID-19 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Κορονοϊός: Η Επιτροπή φιλοξενεί ευρωπαϊκό μαραθώνιο προγραμματισμού για την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων αντιμετώπισης του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  23 Απριλίου 2020 
 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_el#storageofproducts
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_el#sectorspecificaidschemes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_722/IP_20_722_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_722/IP_20_722_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_718/IP_20_718_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_718/IP_20_718_EL.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Επιτροπή θα φιλοξενήσει τον πανευρωπαϊκό 
μαραθώνιο προγραμματισμού  #EUvsVirus Hackathon υπό την αιγίδα της κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, 
Επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας.  
Ο μαραθώνιος που διοργανώνεται υπό την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα συνδέσει την κοινωνία των 
πολιτών με φορείς καινοτομίας, εταίρους και επενδυτές από όλη την Ευρώπη, με σκοπό την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση της έξαρσης του κορονοϊού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_728/MEX_2
0_728_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
65. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο 
Μισέλ, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για τον κορονοϊό στις 23 Απριλίου 
 
Βρυξέλλες,  23 Απριλίου 2020 
 
Σε ευχαριστώ πολύ Σαρλ. 
Θα συνεχίσω από τα όσα ανέφερες. Η υγειονομική κατάσταση δεν είναι σε καμία περίπτωση υπό 
πλήρη έλεγχο και σε πολλά κράτη μέλη η πανδημία δεν έχει ακόμη φθάσει στην κορύφωση της. 
Παράλληλα, γνωρίζουμε ήδη ότι η κλίμακα, η ταχύτητα και ο οι επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης είναι πρωτοφανείς για τη σύγχρονη εποχή. 

Αν και η πανδημία δεν γνωρίζει σύνορα και εθνικότητες, ορισμένες χώρες έχουν σίγουρα πληγεί 
σφροδρότερα από άλλες. Αν δεν δράσουμε αποφασιστικά και συλλογικά, η ανάκαμψη δεν θα 
είναι συμμετρική και οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών θα διευρυνθούν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_733/S
TATEMENT_20_733_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

66. Κορονοϊός: Οδηγίες της ΕΕ για ασφαλή επιστροφή στον χώρο εργασίας 

Βρυξέλλες,  24 Απριλίου 2020 

Πώς θα εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων όταν επιστρέψουν στον χώρο 
εργασίας; Αυτό το σημαντικό ερώτημα απασχολεί πολλούς εργοδότες, καθώς οι χώρες της ΕΕ 
σχεδιάζουν ή υλοποιούν τη σταδιακή επιστροφή στην εργασία μετά τον κορονοϊό. Για να 
απαντήσει στο εν λόγω ερώτημα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (EU-OSHA) εξέδωσε σήμερα οδηγίες για την επιστροφή στην εργασία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_729/IP_20_729
_EL.pdf 
 

https://euvsvirus.org/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_728/MEX_20_728_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_728/MEX_20_728_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_733/STATEMENT_20_733_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_733/STATEMENT_20_733_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_729/IP_20_729_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_729/IP_20_729_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Οδηγίες της ΕΕ «COVID-19: επιστροφή στον χώρο εργασίας» 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Νικολά Σμιτ στο Twitter. 
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
________________________________________________________________________________ 

67. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η ΕΕ δρομολογεί τη συγκέντρωση δωρεών 

Βρυξέλλες,  24 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνει τις δυνάμεις της με αυτές των εταίρων της απ' όλο τον κόσμο σε μια 
προσπάθεια για τη συγκέντρωση κεφαλαίων —πρόκειται για την παγκόσμια αντίδραση στον 
κορονοϊό— που ξεκινά στις 4 Μαΐου 2020. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και οργανισμοί 
του τομέα της υγείας απ' όλο τον κόσμο προσκαλούν από κοινού σε δράση για την ταχεία 
ανάπτυξη και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλείς, ποιοτικές, αποτελεσματικές και προσιτές 
διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές αγωγές και εμβόλια για τη νόσο COVID-19. 

Για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το εγχείρημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της θα 
διοργανώσουν ένα παγκόσμιο μαραθώνιο δωρητών. Χώρες και οργανισμοί σε όλο τον πλανήτη 
καλούνται να δεσμευτούν για την πραγματοποίηση δωρεών, ώστε να επιτευχθεί ο αρχικός 
στόχος συγκέντρωσης 7,5 δισ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_710/IP_20_710
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος για την παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις: η παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
________________________________________________________________________________ 

68. Κορονοϊός: Η Επιτροπή λαμβάνει από την Ιταλία την πρώτη προκαταρκτική αίτηση στήριξης 
από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 

Βρυξέλλες,  27 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε από την Ιταλία την πρώτη προκαταρκτική αίτηση οικονομικής 
στήριξης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού 
και των επιπτώσεών της. Η Ιταλία αναμένεται να υποβάλει περαιτέρω στοιχεία εντός των 
προσεχών εβδομάδων. Από την 1η Απριλίου 2020, κατόπιν της πρότασης της Επιτροπής για μια 
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν 
να ζητήσουν στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για λόγους έκτακτης ανάγκης στον τομέα 
της υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://osha.europa.eu/en
https://twitter.com/NicolasSchmitEU
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
http://www.europa.eu/global-response
http://www.europa.eu/global-response
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_710/IP_20_710_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_710/IP_20_710_EL.pdf
http://www.europa.eu/global-response
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_731
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_753/IP_20_753
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: COVID-19: Η Επιτροπή καθορίζει την ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση για την 
αντιμετώπιση του οικονομικού αντικτύπου του κορονοϊού 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση στον κορονοϊό: Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 
Ιστότοπος για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
69. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση 
για περαιτέρω επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να 
περιλάβει δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 
 
Βρυξέλλες,  27 Απριλίου 2020 

Στις 24 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση ένα 
περαιτέρω σχέδιο πρότασης για την αποσαφήνιση μιας πτυχής του προσωρινού πλαισίου για τις 
κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο 
πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2020.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_754/MEX_2
0_754_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
70. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας για την οικονομική ανάκαμψη 
 
Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2020 
 
 «Ο κορονοϊός μάς επηρεάζει όλους μας. Αλλάζουμε τον τρόπο ζωής μας για να προστατεύσουμε 
την υγεία τη δική μας και των γύρω μας. Ίσως μας λείπουν πολλά πράγματα που αγαπάμε.  
Σίγουρα πάντως δεν μας λείπει η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα αυτοκίνητα και ο θόρυβος της 
κίνησης. 
Όταν ανοίγουμε το παράθυρό μας, μπορούμε να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα. Βλέπουμε τη φύση 
να αποκαθίσταται. Δεν θα πρέπει όμως να έχουμε ψευδαισθήσεις. 
Μπορεί να κατανοούμε και να ελέγχουμε καλύτερα τον κορονοϊό, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για 
την κλιματική αλλαγή. Η θέρμανση του πλανήτη μας συνεχίζεται και θα αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο όσο συνεχίζουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα. 
Τώρα, καθώς σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε σταδιακά στις εργασίες μας και να επενδύσουμε 
δισεκατομμύρια ευρώ για να επανεκκινήσουμε την οικονομία μας, θα πρέπει να αποφύγουμε την 
επιστροφή στις παλιές μας ρυπαντικές συνήθειες. Θα πρέπει να επανέλθουμε καλύτεροι από 
αυτή την πανδημία. 
Μπορούμε να καταστήσουμε την κοινωνία και τον πλανήτη μας υγιέστερους επενδύοντας στην 
ανανεώσιμη ενέργεια, οδηγώντας καθαρά αυτοκίνητα, ανακαινίζοντας τα σπίτια μας για να 
βελτιώσουμε την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Αγοράζοντας βιώσιμα τρόφιμα, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_753/IP_20_753_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_753/IP_20_753_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_754/MEX_20_754_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_754/MEX_20_754_EN.pdf
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ξαναχρησιμοποιώντας τα υλικά αντί να τα πετάμε στα σκουπίδια και παράγοντας χάλυβα 
χαμηλού άνθρακα. 
Αυτό είναι το νόημα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».  
Οι δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν -> εδώ 
________________________________________________________________________________ 

71. Κορονοϊός: η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριο έγγραφο ώστε να αμβλυνθεί η διαταραχή 
των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριο έγγραφο ώστε να διασφαλίσει ότι η διεξαγωγή κλινικών 
δοκιμών μπορεί να συνεχιστεί στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Στόχος είναι να 
μετριαστεί η διαταραχή των κλινικών ερευνών στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, οι αρνητικές 
επιπτώσεις της πανδημίας, χωρίς να διακυβεύονται η ποιότητα και η ασφάλεια. Οι συστάσεις 
αυτές αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη θεραπευτικών 
αγωγών και εμβολίου με στόχο την προστασία των πολιτών από τον κορονοϊό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_759/IP_20_759
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κατευθυντήριο έγγραφο 
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονoϊού 
Διάσκεψη συγκέντρωσης κεφαλαίων για την παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
Ιστότοπος της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
________________________________________________________________________________ 

72. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να 
διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της δέσμης μέτρων είναι να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα των τραπεζών να συνεχίσουν να δανείζουν χρήματα για τη στήριξη 
της οικονομίας και να συμβάλλουν στον μετριασμό του σημαντικού οικονομικού αντικτύπου του 
κορονοϊού. Περιλαμβάνει ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με το λογιστικό πλαίσιο και το 
πλαίσιο προληπτικής εποπτείας της ΕΕ, καθώς και στοχευμένες βραχυπρόθεσμες τροποποιήσεις 
των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_740/IP_20_740
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://youtu.be/HfC_Hr8xRfo
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_759/IP_20_759_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_759/IP_20_759_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://europa.eu/global-response/
https://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials_en
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_740/IP_20_740_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_740/IP_20_740_EL.pdf
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Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου και 
του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τη διευκόλυνση της χορήγησης τραπεζικών δανείων 
στην ΕΕ (στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών εν μέσω κρίσης COVID-19) 
Πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Αντιμετώπιση του κορονοϊού: δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να 
διευκολυνθεί η χορήγηση τραπεζικών δανείων — Στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Κορονοϊός: Η ΕΕ στηρίζει την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα 
 
Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2020 
 
Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπο του κορονοϊού στον 
τουριστικό τομέα.  
 
Σε τηλεδιάσκεψη των υπουργών της ΕΕ, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της έξαρσης του κορονοϊού 
στην τουριστική βιομηχανία, τα μέτρα μετριασμού και η στρατηγική ανάκαμψης για το 
οικοσύστημα του τουρισμού, που είναι ένας από τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση. Η Επιτροπή παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη στήριξη του τομέα, 
καθώς και τον σχεδιασμό της κοινής αντίδρασης της ΕΕ για την ανάκαμψη του οικοσυστήματος 
του τουρισμού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_765/MEX_2
0_765_EN.pdf 
Η εισαγωγική ομιλία του Επιτρόπου κ. Breton είναι διαθέσιμη εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

74. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό ολοκληρώνουν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
νέας εμπορικής συμφωνίας. 

Βρυξέλλες,  28 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό ολοκλήρωσαν το τελευταίο στοιχείο που απέμενε προς 
διευθέτηση στη διαπραγμάτευση της νέας εμπορικής τους συμφωνίας. Ο επίτροπος Εμπορίου, 
κύριος Φιλ Χόγκαν, και η υπουργός Οικονομίας του Μεξικού, κυρία Graciela Márquez Colín, σε 
σημερινή τηλεφωνική τους επικοινωνία, συμφώνησαν για το ακριβές πεδίο του αμοιβαίου 
ανοίγματος των αγορών δημόσιων συμβάσεων και για ένα υψηλό επίπεδο προβλεψιμότητας και 
διαφάνειας στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Με την εξέλιξη αυτή, η ΕΕ και το Μεξικό 
μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή και την επικύρωση αυτής της συμφωνίας σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες τους. 

https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_el
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_el
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_el
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_el
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_el
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_el
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_757
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_757
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_757
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_765/MEX_20_765_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_765/MEX_20_765_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/introductory-speech-video-conference-ministers-tourism_en
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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_756/IP_20_756
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Ειδική ιστοσελίδα 
Ενημερωτικά δελτία 
Ιστορίες εξαγωγέων 
Εμπορική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού (Ερωτήσεις και απαντήσεις) 
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Μεξικού 
Καταρχήν συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 

75. Συνάντηση των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων: Η ΕΕ ενισχύει τη στήριξη για την 
αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 και υποβάλλει πρόταση ανάκαμψης μετά την 
πανδημία. 

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την παροχή από την ΕΕ χρηματοδοτικής στήριξης ύψους άνω 
των 3,3 δισ. ευρώ, που θα κινητοποιηθεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
προς όφελος των πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων. Σκοπός του πακέτου αυτού είναι να 
αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες ως προς την υγεία και οι ανθρωπιστικές ανάγκες που 
προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, καθώς και να συμβάλει στην κοινωνική και 
οικονομική ανάκαμψη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_777/IP_20_777
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία του κορονοϊού στα Δυτικά 
Βαλκάνια 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων 
 
Ενημερωτικά διαγράμματα για τους εταίρους:  
Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία 
________________________________________________________________________________ 
 
76. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την παροχή στήριξης και ευελιξίας στον κλάδο 
των μεταφορών 
 
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2020 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων που θα βοηθήσουν τις εταιρείες του κλάδου των 
αεροπορικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και οδικών μεταφορών να αντιμετωπίσουν τις 
συνέπειες της επιδημίας του κορονοϊού.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_756/IP_20_756_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_756/IP_20_756_EL.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1831
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1832
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156762.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/agreement-explained/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156791.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_777/IP_20_777_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_777/IP_20_777_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-council-economic-social-committee-regions-support-western-balkans-covid-19-recovery_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_wb_april_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_wb_april_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-wb_relations_april_2020.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/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_montenegro.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_serbia.pdf
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Τα μέτρα αυτά θα μειώσουν τον κανονιστικό φόρτο και το κόστος για τις μεταφορικές εταιρείες, 
ενώ μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες προτάσεις κατά τις προσεχείς εβδομάδες.  
Οι προτάσεις ακολουθούν σειρά μέτρων που έχει ήδη θεσπίσει η Επιτροπή, για παράδειγμα, για 
την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, την ενημέρωση των ταξιδιωτών 
σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διακίνηση βασικών αγαθών σε όλη την Ευρώπη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_776/MEX_2
0_776_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή δέσμη μέτρων μπορείτε να βρείτε εδώ. 
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-
transport-sector_en 
________________________________________________________________________________ 
 
77. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Κράτος δικαίου — Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κινεί διαδικασία επί παραβάσει για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των δικαστών στην 
Πολωνία 
 
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική 
επιστολή στην Πολωνία σχετικά με τον νέο νόμο για τη δικαιοσύνη της 20ής Δεκεμβρίου 2019, ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ την 14η Φεβρουαρίου 2020.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_776/MEX_2
0_776_EN.pdf 
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_772/IP_20_77
2_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

78. Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση 279 εκατ. ευρώ στην 
Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία 

Βρυξέλλες,  30 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 279 εκατ. ευρώ για την 
Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία, για την ανακούφιση του πληθυσμού σε 
πολλές περιοχές στις τέσσερις αυτές χώρες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2019. 
Τα κονδύλια αυτά έρχονται να προστεθούν στα 800 εκατ. ευρώ που διατίθενται για το 2020 στο 
πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_778/IP_20_778
_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_619
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_485
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_485
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_776/MEX_20_776_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_776/MEX_20_776_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_776/MEX_20_776_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_776/MEX_20_776_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_772
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_772/IP_20_772_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_772/IP_20_772_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_778/IP_20_778_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_778/IP_20_778_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 
Κατάλογος όλων των παρεμβάσεων του ΤΑΕΕ (έως το τέλος του 2019) 
________________________________________________________________________________ 

79. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει τροποποίηση ελληνικού μέτρου παροχής 
εγγυήσεων για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  30 Απριλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση, εκ μέρους της Ελλάδας, ενός καθεστώτος 
εγγυήσεων με σκοπό τη στήριξη εταιρειών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού, το 
οποίο είχε εγκριθεί προηγουμένως. Με την τροποποίηση επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του 
μέτρου και αυξάνεται ο προϋπολογισμός του σε 2,25 δισ. EUR. Τα μέτρα στήριξης βάσει του εν 
λόγω καθεστώτος θα συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (ΕΔΕΤ). Το 
υφιστάμενο καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά στις 3 Απριλίου 2020 βάσει του προσωρινού πλαισίου 
για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και 
τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_786/IP_20_786
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
80. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου ξεκινάει ο μαραθώνιος δωρητών για την Παγκόσμια Αντίδραση στον 
Κορονοϊό 
 
Βρυξέλλες,  30 Απριλίου 2020 
 
Με την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνει τις δυνάμεις της με 
διεθνείς εταίρους σε μια παγκόσμια προσπάθεια συγκέντρωσης δωρεών.  

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδος, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα φιλοξενήσει μια 
παγκόσμια εκδήλωση δωρητών, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στην πλατφόρμα EbS.  

Ο αρχικός στόχος είναι να συγκεντρωθούν δωρεές ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Τα χρήματα που θα 
συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης εμβολίων, 
θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων που να είναι διαθέσιμα και προσιτά σε όλους. Ωστόσο, 
το ποσό των 7,5 δισ. ευρώ αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς στο μέλλον θα απαιτηθούν 
περισσότερα χρήματα, μεταξύ άλλων και για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας σε όλο τον 
κόσμο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_782/MEX_2
0_782_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παγκόσμιο μαραθώνιο δωρητών είναι διαθέσιμα στο 
σχετικό δελτίο Τύπου και στην ιστοσελίδα για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_786/IP_20_786_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_786/IP_20_786_EL.pdf
https://europa.eu/global-response/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_782/MEX_20_782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_782/MEX_20_782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_710
https://europa.eu/global-response/
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Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενικότερη αντιμετώπιση της 
κρίσης του κορονοϊού από την Επιτροπή εδώ. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/health/coronavirus-response_el 
________________________________________________________________________________ 
 
81. Η λύση Sewers4COVID που αναπτύχθηκε από μια ομάδα στην οποία συμμετείχαν και 
Έλληνες, είναι ένας από τους 6 μεγάλους νικητές του διαγωνισμού #EUvsVirus Hackathon 
 
Βρυξέλλες,  30 Απριλίου 2020 
 
Συνολικά 117 καινοτόμοι λύσεις που στηρίζουν την ανάκαμψη από την έξαρση του κορονοϊού 
επελέγησαν στο πλαίσιο του #EUvsVirus Hackathon που πραγματοποιήθηκε το περασμένο 
σαββατοκύριακο υπό την αιγίδα της κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας.  
Οι λύσεις που επελέγησαν στον μαραθώνιο ιδεών που διοργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, αφορούν 
διάφορους τομείς όπως υγεία και ζωή, τηλεργασία και τηλεκπαίδευση, ψηφιακή οικονομία κ.ά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_782/MEX_2
0_782_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. https://ec.europa.eu/info/news/117-
solutions-selected-european-hackathon-support-recovery-coronavirus-outbreak-2020-apr-30_en 
________________________________________________________________________________ 
 
82. Δηλώσεις του Επιτρόπου Νικολά Σμιτ ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Εργαζομένων 
 
Βρυξέλλες,  30 Απριλίου 2020 
 
Τιμάμε τη Διεθνή Ημέρα Εργαζομένων, γνωστή και ως Εργατική Πρωτομαγιά. Φέτος, οι 
εορτασμοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ευχαριστούμε όσους εργάζονται για το 
καλό όλων μας κατά την έκτακτη περίοδο που διανύουμε. 

Αποτίουμε φόρο τιμής στους χιλιάδες εργαζομένους της πρώτης γραμμής σε όλη την Ένωση: 
στους επαγγελματίες της υγείας, στους εργαζομένους στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και 
στην περίθαλψη, στους εργάτες στα εργοστάσια, στους ταμίες των σούπερ μάρκετ, στους 
καθαριστές και τους συλλέκτες απορριμμάτων για την ανιδιοτελή προσήλωσή τους στην 
προστασία και την ευημερία των άλλων εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Ευχαριστώ 
ιδιαίτερα τις γυναίκες που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων πρώτης 
γραμμής στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, στους οποίους συχνά δεν 
αποδίδεται η δέουσα σημασία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_773/S
TATEMENT_20_773_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://euvsvirus.org/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_782/MEX_20_782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_782/MEX_20_782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/117-solutions-selected-european-hackathon-support-recovery-coronavirus-outbreak-2020-apr-30_en
https://ec.europa.eu/info/news/117-solutions-selected-european-hackathon-support-recovery-coronavirus-outbreak-2020-apr-30_en
https://ec.europa.eu/info/news/117-solutions-selected-european-hackathon-support-recovery-coronavirus-outbreak-2020-apr-30_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_773/STATEMENT_20_773_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_773/STATEMENT_20_773_EN.pdf


04 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 - 44 
 

 

 
 

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 
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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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