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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

1. Κορονοϊός: παράδοση μασκών του rescEU στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κροατία. 
 

2. Εκδήλωση δωρητών για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: πρακτικές 
λεπτομέρειες. 
 

3. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: συγκεντρώθηκαν 7,4 δισ. ευρώ για την καθολική 
πρόσβαση σε εμβόλια. 
 

4. Έκθεση για την εμπορική άμυνα: αποκατάσταση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για 
τους Ευρωπαίους παραγωγούς. 
 

5. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων για την περαιτέρω στήριξη του 
αγροδιατροφικού τομέα. 
 

6. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για τα αποτελέσματα της διεθνούς εκδήλωσης 
δωρητών για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό. 
 

7. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση και την επέκταση του συστήματος 
κουπονιών για ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. 
 

8. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 10 εκατ. EUR για τη 
στήριξη εταιρειών στον τομέα της ανθοκομίας οι οποίες πλήττονται από την έξαρση του 
κορονοϊού. 
 

9. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Μια βαθιά και άνιση ύφεση, μια αβέβαιη 
ανάκαμψη. 
 

10. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στη μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία. 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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11. Η Επιτροπή εντείνει τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
 

12. Δυτικά Βαλκάνια: Στηρίζουμε τους εταίρους μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 
 

13. 9η Μαΐου: Η Επιτροπή γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης τιμώντας την αλληλεγγύη και την 
ενότητα και απονέμει το «Βραβείο Jan Amos Comenius για διδασκαλία υψηλής ποιότητας 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση» στο Β’ Γενικό Λύκειο Γέρακα Παλλήνης και σε άλλα 21 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη. 
 

14. Μαθαίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση – το βραβείο Jan Amos Comenius απονέμεται σε 22 
σχολεία. 
 

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

16. Κορονοϊός: Η Επιτροπή παραδίδει την πρώτη παρτίδα 1,5 εκατομμυρίου μασκών από τα 
10 εκατομμύρια μάσκες που αγοράστηκαν για τη στήριξη των εργαζομένων στον τομέα της 
υγείας στην ΕΕ. 
 

17. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η ΕΕ δημιουργεί μια ανθρωπιστική αερογέφυρα. 
 

18. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμά τους καλύτερους νεαρούς μεταφραστές της Ευρώπης σε μια 
διαδικτυακή τελετή. 
 

19. Γεωργία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πολιτική 
προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων 
 

20. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο σε μέτρα 
ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης για περαιτέρω στήριξη της 
οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού * 
 

21. Ημέρα της Ευρώπης: 70 χρόνια ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
 

22. Η Ευρώπη πρέπει να εξέλθει ισχυρότερη από αυτή την κρίση: κοινό άρθρο από τον 
πρόεδρο Σασόλι, τον πρόεδρο Μισέλ και την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν 
 

23. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου. 
 

24. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πλατφόρμα «Έτοιμοι για το Μέλλον» (Fit for Future) και καλεί 
τους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν σε αυτήν. 
 

25. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. EUR για τη 
στήριξη των αυτοαπασχολούμενων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χορηγεί 114 εκατ. ευρώ σε 35 τεχνολογίες αιχμής, 
με πολλές ελληνικές συμμετοχές. 
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27. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία της Ευρωομάδας σχετικά με την Ενίσχυση για την 

Πανδημική Κρίση στο πλαίσιο του ΕΜΣ. 
 

28. Φορολογία: Η Επιτροπή προτείνει την αναβολή κανόνων φορολόγησης λόγω της κρίσης 
του κορονοϊού. 
 

29. Κορονοϊός: χορήγηση 117 εκατ. ευρώ για θεραπείες και διαγνωστικά μέσα μέσω της 
πρωτοβουλίας για καινοτόμα φάρμακα. 
 

30. Κορονοϊός: Η ΕΕ παρέχει επιπλέον βοήθεια στην Ελλάδα για την προστασία προσφύγων 

και μεταναστών. 

 

31. Η Επιτροπή εγκρίνει δύο νέες γεωγραφικές ενδείξεις από την Ελλάδα και την Πολωνία. 
 

32. Ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με το νέο ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΔΠ), τους ίδιους πόρους και το 
σχέδιο ανάκαμψης. 
 

33. Τουρισμός και μεταφορές: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ασφαλή 
επανέναρξη των ταξιδιών και την επανεκκίνηση του τουριστικού τομέα της Ευρώπης από 
το 2020 και μετέπειτα*. 
 

34. ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. 
 

35. Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών προωθεί έργα αξίας 34 δισεκατομμυρίων 
ευρώ στη δεξαμενή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
 

36. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία στο 
Δικαστήριο λόγω μη αναβάθμισης των μητρώων οδικών μεταφορών. 
 

37. Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

38. Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας: χρειάζεται 

περισσότερη προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

 

39. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες 
πρωτοβουλίες. 
 

40. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των διευρωπαϊκών 
ενεργειακών υποδομών. 
 

41. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

42. Κορονοϊός: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του μέσου SURE, ύψους 100 δισ. EUR, από το 
Συμβούλιο. 
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43. Κορονοϊός Η Επιτροπή προάγει την επειγόντως αναγκαία έρευνα και καινοτομία, 
διαθέτοντας επιπλέον ποσό 122 εκατ. ευρώ. 
 

44. Ηνωμένα Έθνη: Κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου Μπορέλ, της Αντιπροέδρου 
Γιούροβα και της Επιτρόπου Ντάλι σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 
 

45. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για τις κατευθυντήριες γραμμές του ECDC 
σχετικά με την επιτήρηση της COVID-19 στις δομές μακροχρόνιας φροντίδας στην ΕΕ. 
 

46. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: Συστάσεις για συντονισμένη αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορονοϊού - ΕΛΛΑΔΑ. 
 

47. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης: ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας 
και οικοδόμηση ενός υγιούς και βιώσιμου συστήματος τροφίμων. 
 

48. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 — 
Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας. 
 

49. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» - δημιουργία ενός 
υγιούς και πλήρως βιώσιμου συστήματος τροφίμων. 
 

50. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η ΕΕ διαθέτει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια 
ύψους 50 εκατ. ευρώ. 
 

51. Κορονοϊός: Χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραμμα φέρνει ένα νέο 
γρήγορο διαγνωστικό τεστ στην αγορά. 
 

52. Κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου Γιούροβα και του Επιτρόπου Ρεντέρς επ’ ευκαιρία της 
δεύτερης επετείου του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων. 
 

53. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 530 εκατ. ευρώ δίνουν σε 2 000 υποψήφιους διδάκτορες 
την ευκαιρία για κατάρτιση στο εξωτερικό. 
 

54. Κορονοϊός: Κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής, οι πλατφόρμες αφαιρούν εκατομμύρια 
παραπλανητικές διαφημίσεις. 
 

55. Κορονοϊός: Κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής, πλατφόρμες αφαιρούν εκατομμύρια 
παραπλανητικές διαφημίσεις. 
 

56. Η ΕΕ κινητοποιεί διεθνείς δωρητές για την παροχή στήριξης προς τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες από τη Βενεζουέλα και προς τις χώρες της περιοχής. 
 

57. Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά. 
 

58. Έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας: ενδυνάμωση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
 

59. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ΕΕ. 
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60. Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν προς τον Τύπο για το πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο και το μέσο ανάκαμψης. 
 

61. Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΠΔΠ και το Next Generation EU. 
 

62. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: εκκίνηση νέας εκστρατείας με την υποστήριξη της 
πρωτοβουλίας Global Citizen. 
 

63. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάκαμψη: 
μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
 

64. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το 
REACT-EU, την πολιτική συνοχής μετά το 2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. 
 

65. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. 
 

66. Η Επιτροπή προτείνει μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα για τη στήριξη των 
πράσινων επενδύσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
 

67. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη. 
 

68. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Η Επιτροπή προτείνει το νέο πρόγραμμα της ΕΕ 
για την υγεία «EU4Health», προϋπολογισμού 9,4 δισ. ευρώ. 
 

69. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) 
 

70. Ερωτήσεις και απαντήσεις: η Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
 

71. Δήλωση της Επιτρόπου Κυριακίδου ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος. 
________________________________________________________________________________ 

1. Κορονοϊός: παράδοση μασκών του rescEU στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κροατία 

Βρυξέλλες,  2 Μαΐου 2020 

Μετά την παράδοση προστατευτικών μασκών τύπου FFP2 στην Ιταλία, διανέμονται πρόσθετες 
παρτίδες στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κροατία από το rescEU —το πρώτο κοινό ευρωπαϊκό 
αποθεματικό ιατρικού εξοπλισμού που δημιουργήθηκε τον προηγούμενο μήνα για να βοηθήσει 
τις χώρες που έχουν πληγεί από την επιδημία του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_785/IP_20_785
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_785/IP_20_785_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_785/IP_20_785_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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2. Εκδήλωση δωρητών για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: πρακτικές λεπτομέρειες 

Βρυξέλλες,  4 Μαΐου 2020 

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε την εκδήλωση δωρητών για την 
Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό. 
Κατά τη διεθνή αυτή διάσκεψη, κυβερνήσεις και ηγέτες της επιχειρηματικής κοινότητας θα 
ανακοινώσουν τις δωρεές τους για την ανάπτυξη και την καθολική χρήση εμβολίων καθώς και 
διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων κατά του κορονοϊού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_802/MEX_20
_802_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

3. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: συγκεντρώθηκαν 7,4 δισ. ευρώ για την καθολική 
πρόσβαση σε εμβόλια 
 
Βρυξέλλες,  4 Μαΐου 2020 
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συγκέντρωσης δωρεών «Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό», 
η Επιτροπή κατέγραψε δεσμεύσεις για δωρεές ύψους 7,4 δισ. ευρώ (8 δισ. δολάρια ΗΠΑ) από 
δωρητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει δωρεά ύψους 1,4 δισ. ευρώ από την 
Επιτροπή. Το ποσό αυτό αγγίζει σχεδόν τον αρχικό στόχο των 7,5 δισ. ευρώ και αποτελεί καλό 
σημείο εκκίνησης για τον παγκόσμιο μαραθώνιο συγκέντρωσης δωρεών που αρχίζει σήμερα. 
Στόχος είναι να συγκεντρωθεί σημαντική χρηματοδότηση ώστε να διασφαλιστεί η συνεργατική 
ανάπτυξη και η καθολική διάθεση διαγνωστικών εξετάσεων, θεραπευτικών αγωγών και 
εμβολίων για την 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_797/IP_20_797
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: η Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
Ενημερωτικό δελτίο — Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
________________________________________________________________________________ 

4. Έκθεση για την εμπορική άμυνα: αποκατάσταση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους 
Ευρωπαίους παραγωγούς 

Βρυξέλλες,  4 Μαΐου 2020 

Τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ είναι αποτελεσματικά όσον αφορά τη μείωση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα με ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι δασμοί αντιντάμπινγκ ή οι αντισταθμιστικοί δασμοί κατά των επιδοτήσεων που 
επιβλήθηκαν από την Επιτροπή είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αθέμιτων εισαγωγών κατά 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_802/MEX_20_802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_802/MEX_20_802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_710
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_797/IP_20_797_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_797/IP_20_797_EL.pdf
https://europa.eu/global-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_731
https://ec.europa.eu/info/files/coronavirus-global-response-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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80 %, χωρίς να επηρεάσουν τις άλλες ξένες προμήθειες. Σήμερα, τα μέτρα της ΕΕ προστατεύουν 
επίσης 23 000 περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι το προηγούμενο έτος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_780/IP_20_780
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση του 2019 για την εμπορική άμυνα της ΕΕ 
Συμπλήρωμα της έκθεσης (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής) 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εμπορικής άμυνας της ΕΕ και τις τρέχουσες 
υποθέσεις 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων για την περαιτέρω στήριξη του 
αγροδιατροφικού τομέα 

Βρυξέλλες,  4 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία δέσμη έκτακτων μέτρων για την περαιτέρω στήριξη των 
αγροδιατροφικών τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού.  

Στα έκτακτα μέτρα περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης 
γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος, προσωρινή έγκριση για τη λήψη μέτρων της αγοράς από 
τις οργανώσεις παραγωγών των κλάδων που έχουν πληγεί σφοδρότερα, καθώς και ευελιξία στην 
εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων στήριξης για τα οπωροκηπευτικά, το ελαιόλαδο, τη 
μελισσοκομία και το κρασί. Πέραν αυτών των μέτρων της αγοράς, η Επιτροπή αποφάσισε να 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν κονδύλια από την αγροτική ανάπτυξη για να 
αποζημιωθούν γεωργοί και μικρές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, με ποσά έως 5 000 και 50 000 
ευρώ αντίστοιχα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_802/MEX_20
_802_EN.pdf 

Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμα το σχετικό δελτίο Τύπου και σχετικές ερωταπαντήσεις.  
________________________________________________________________________________ 

6. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για τα αποτελέσματα της διεθνούς εκδήλωσης 
δωρητών για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2020, 

Είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη που το πολύ σημαντικό αυτό έργο ξεκίνησε με τόση 
επιτυχία. 

Ο κόσμος επέδειξε εξαιρετική ενότητα για το κοινό καλό. Η συνεισφορά της Ευρώπης ήταν πολύ 
σημαντική. Σήμερα συγκεντρώσαμε 7,4 δισ. ευρώ, ποσό που, χάρη στην ευνοϊκή για εμάς 
συναλλαγματική ισοτιμία, αντιστοιχεί σε πάνω από 8 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Από αυτά τα 8 δισ. 
δολάρια, η «Ομάδα Ευρώπη» —δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της— 
συνεισέφεραν πάνω από 4 δισ. ευρώ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_780/IP_20_780_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_780/IP_20_780_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158733.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158734.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_802/MEX_20_802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_802/MEX_20_802_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_788
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_798
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Πιστεύω ότι στείλαμε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι 
έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας για να νικήσουμε αυτό τον ιό σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ευχαριστώ και πάλι όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή! 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_807/S
TATEMENT_20_807_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

7. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση και την επέκταση του συστήματος 
κουπονιών για ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες, 5  Μαΐου 2020, 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την 
παράταση του ελληνικού συστήματος κουπονιών, αξίας 50 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη της 
διάδοσης υπερταχειών ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα έως τις 31 Μαρτίου 2022. Η 
Επιτροπή ενέκρινε επίσης την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος, ώστε εκτός από 
τους καταναλωτές και τους αυτοαπασχολούμενους να μπορούν και οι επιχειρήσεις να λάβουν τη 
δημόσια στήριξη υπό μορφή κουπονιών.  

Τον Ιανουάριο του 2019, η Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό σύστημα για την υποστήριξη της 
διάδοσης ευρυζωνικών υπηρεσιών με ταχύτητες καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Megabits ανά 
δευτερόλεπτο (Mbps) και δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο 
(Gbps) στην Ελλάδα. Βάσει του συστήματος, τα κουπόνια καλύπτουν μέρος των εξόδων 
εγκατάστασης και του μηνιαίου τέλους για μέγιστη περίοδο 24 μηνών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_808/MEX_2
0_808_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν προσεχώς διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής 
για τον ανταγωνισμό, στο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.56599. 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 10 εκατ. EUR για τη 
στήριξη εταιρειών στον τομέα της ανθοκομίας οι οποίες πλήττονται από την έξαρση του 
κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  5 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 10 εκατ. EUR 
για τη στήριξη του ανθοκομικού τομέα πρωτογενούς παραγωγής 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_809/IP_20_809
_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_807/STATEMENT_20_807_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_807/STATEMENT_20_807_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_808/MEX_20_808_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_808/MEX_20_808_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0404%2801%29&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0404%2801%29&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_809/IP_20_809_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_809/IP_20_809_EL.pdf
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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. 
________________________________________________________________________________ 

9. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Μια βαθιά και άνιση ύφεση, μια αβέβαιη ανάκαμψη 

Βρυξέλλες,  6 Μαΐου 2020 

Η πανδημία του κορονοϊού συνιστά σημαντικό σοκ για την παγκόσμια οικονομία και τις 
οικονομίες της ΕΕ, με πολύ σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Παρά την ταχεία και 
ολοκληρωμένη απάντηση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, η οικονομία της ΕΕ θα αντιμετωπίσει 
φέτος μια ύφεση ιστορικών διαστάσεων. 

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020, η οικονομία της ζώνης του ευρώ θα 
συρρικνωθεί κατά το πρωτοφανές ποσοστό 7¾ % το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό 
ανάπτυξης 6¼ % το 2021. Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 7½ % το 2020 και 
να σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 6 % το 2021. Οι προβλέψεις όσον αφορά την ανάπτυξη για 
την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά εννέα περίπου ποσοστιαίες 
μονάδες σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_799/IP_20_799
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Τζεντιλόνι στο Twitter: @PaoloGentiloni 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 

10. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στη μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία 

Βρυξέλλες,  7 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στο σύνολό τους τα αιτήματα για παροχή στήριξης που 
υπέβαλαν 18 κράτη μέλη όσον αφορά την προετοιμασία των σχεδίων τους για τη δίκαιη 
μετάβαση περιοχών, τα οποία οφείλει να καταρτίσει κάθε κράτος μέλος προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_812/IP_20_812
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_799/IP_20_799_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_799/IP_20_799_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_812/IP_20_812_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_812/IP_20_812_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_el
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Παραδείγματα στήριξης μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Επεξήγηση του επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 

11. Η Επιτροπή εντείνει τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

Βρυξέλλες,  7 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την περαιτέρω ενίσχυση 
των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Η Επιτροπή δημοσίευσε ένα φιλόδοξο και πολύπλευρο σχέδιο δράσης, στο οποίο καθορίζονται 
τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή κατά τους επόμενους 12 μήνες για την 
καλύτερη εφαρμογή, εποπτεία και καλύτερο συντονισμό των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στόχος της νέας αυτής ολοκληρωμένης προσέγγισης είναι να 
καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν ενδεχομένως να υπάρχουν και να εξαλειφθούν τυχόν 
αδύναμοι κρίκοι στους κανόνες της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_800/IP_20_800
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωταπαντήσεις 
Ανακοίνωση 
Αναθεωρημένη μεθοδολογία 
Κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
Ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Δυτικά Βαλκάνια: Στηρίζουμε τους εταίρους μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 

Βρυξέλλες,  7 Μαΐου 2020 

Σε σύνοδο κορυφής που πραγματοποίησαν με τους ομολόγους τους των Δυτικών Βαλκανίων 
μέσω τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες της ΕΕ επιβεβαίωσαν εκ νέου την απερίφραστη στήριξή τους στην 
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.  

Η τηλεδιάσκεψη αποτέλεσε και ευκαιρία να τονιστεί  η αλληλεγγύη που επιδεικνύει η ΕΕ για την 
περιοχή στην παρούσα πανδημία. «Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην ΕΕ. Για μας δεν τίθεται 
κανένα θέμα περί αυτού. Και γι’ αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη 
ευθύνη να βοηθήσει τους εταίρους της στην περιοχή», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν . 

https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support_en#growth-and-business-environment
https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support_en#growth-and-business-environment
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_48
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_800/IP_20_800_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_800/IP_20_800_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_821
https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/files/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan-factsheet_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_826/MEX_2
0_826_EN.pdf 
 
Διαβάστε την πλήρη δήλωση της Προέδρου εδώ. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_825/S
TATEMENT_20_825_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
13. 9η Μαΐου: Η Επιτροπή γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης τιμώντας την αλληλεγγύη και την 
ενότητα και απονέμει το «Βραβείο Jan Amos Comenius για διδασκαλία υψηλής ποιότητας 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση» στο Β’ Γενικό Λύκειο Γέρακα Παλλήνης και σε άλλα 21 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  8 Μαΐου 2020 

Η Ημέρα της Ευρώπης 2020 εορτάζεται κάτω από πολύ εξαιρετικές συνθήκες σε όλα τα κράτη 
μέλη, καθώς η Ευρώπη μάχεται εναντίον της κρίσης του κορονοϊού σε όλα τα μέτωπα. Φέτος, η 
Ημέρα της Ευρώπης σηματοδοτεί σημαντικά ορόσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την 70ή επέτειο 
από τη Διακήρυξη Σουμάν και την 25η επέτειο από την προσχώρηση της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στην ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα γιορτάσουν την ημέρα αυτή 
τιμώντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ενότητα μέσω μιας διαδικτυακής καμπάνιας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_833/MEX_2
0_833_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_816/IP_20_816
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

14. Μαθαίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση – το βραβείο Jan Amos Comenius απονέμεται σε 22 
σχολεία 

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2020 

Ενόψει της Ημέρας της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει το βραβείο Jan Amos 
Comenius για την υψηλής ποιότητας διδασκαλία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βραβείο 
απονέμεται σε 22 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη που διδάσκουν για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με δημιουργικό τρόπο. Τονίζει τη σημασία της διδασκαλίας και της 
απόκτησης γνώσεων για την ΕΕ με ελκυστικό τρόπο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_816/IP_20_816
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παρακολουθήστε το βίντεο της βράβευσης και το μήνυμα της επιτρόπου Γκαμπριέλ εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_826/MEX_20_826_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_826/MEX_20_826_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_825/STATEMENT_20_825_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_825/STATEMENT_20_825_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_833/MEX_20_833_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_833/MEX_20_833_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_816
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_816/IP_20_816_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_816/IP_20_816_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_816/IP_20_816_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_816/IP_20_816_EL.pdf
https://ec.europa.eu/education/news/jan-amos-comenius-prize-winners-announced_el
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15. Κορονοϊός: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να παρατείνουν τον περιορισμό των μη 
ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15 Ιουνίου 

Βρυξέλλες,  8 Μαΐου 2020 

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 για άλλες 
30 μέρες, έως τις 15 Ιουνίου. Παρά το ότι σε ορισμένα κράτη της ΕΕ και σε συνδεδεμένα κράτη 
του χώρου Σένγκεν γίνονται προκαταρκτικά βήματα για την άμβλυνση των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη τόσο 
στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστούν τα μέτρα 
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου μέσω των 
μετακινήσεων προς την ΕΕ. Η άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών θα πρέπει να γίνει σταδιακά: 
όπως υπογραμμίζεται στον κοινό ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης 
της νόσου, οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να αρχίσουν να αίρονται σταδιακά και με 
συντονισμένο τρόπο, προτού καταστεί δυνατή η χαλάρωση των περιορισμών στα εξωτερικά 
σύνορα σε δεύτερο στάδιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_823/IP_20_823
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση σχετικά με τη δεύτερη αξιολόγηση της εφαρμογής του προσωρινού περιορισμού των 
μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, 8 Μαΐου 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 
Δελτίο Τύπου - Κορονοϊός: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να παρατείνουν τον περιορισμό των 
μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15 Μαΐου, 8 Απριλίου 2020 
Δελτίο Τύπου - Κορονοϊός: η Επιτροπή παρουσιάζει πρακτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή 
του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων στην ΕΕ, 30 Μαρτίου 2020 
________________________________________________________________________________ 

16. Κορονοϊός: Η Επιτροπή παραδίδει την πρώτη παρτίδα 1,5 εκατομμυρίου μασκών από τα 10 
εκατομμύρια μάσκες που αγοράστηκαν για τη στήριξη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας 
στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  8 Μαΐου 2020 

Εντός των προσεχών ημερών, 1,5 εκατομμύριο ιατρικές μάσκες θα παραδοθούν σε 17 κράτη μέλη 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από τον 
κορονοϊό. Η εν λόγω τελευταία ενωσιακή παράδοση μασκών αποτελεί μέρος ενός νέου πακέτου 
10 εκατομμυρίων μασκών, οι οποίες αγοράστηκαν με χρηματοδότηση της Επιτροπής μέσω του 
μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, για την παροχή απευθείας στήριξης στα κράτη μέλη με σκοπό 
τον μετριασμό των άμεσων επιπτώσεων της πανδημίας και την προετοιμασία για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που συνδέονται με την έξοδο και την ανάκαμψη. 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-restriction-non-essential-travel-eu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_652
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_823/IP_20_823_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_823/IP_20_823_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-restriction-non-essential-travel-eu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2020:115:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_616
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_543
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
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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_819/IP_20_819
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Ιατρική και υγειονομική στήριξη της ΕΕ 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

17. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η ΕΕ δημιουργεί μια ανθρωπιστική αερογέφυρα 

Βρυξέλλες,  8 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ για 
τη μεταφορά εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και ειδών έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες 
από τις πλέον κρίσιμες περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο, με σκοπό την 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_813/IP_20_813
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Αντιμετώπιση του κορονοϊού σε επίπεδο ΕΕ: διαχείριση της κρίσης και αλληλεγγύη 
Ενημερωτικό δελτίο: ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμά τους καλύτερους νεαρούς μεταφραστές της Ευρώπης σε μια 
διαδικτυακή τελετή 

Βρυξέλλες,  8 Μαΐου 2020 

Η τελετή απονομής του διαγωνισμού «Juvenes Translatores» σηματοδοτεί την άφιξη της άνοιξης. 
Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώνεται ο ετήσιος διαγωνισμός μετάφρασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_833/MEX_2
0_833_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
19. Γεωργία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πολιτική 
προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων 

Βρυξέλλες,  8 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την 
προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων. 

Η διαβούλευση εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της ισχύουσας πολιτικής και έχει στόχο να 
συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_819/IP_20_819_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_819/IP_20_819_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-eu-medical-and-health-support_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_813/IP_20_813_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_813/IP_20_813_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_el
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/central-african-republic_en
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_833/MEX_20_833_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_833/MEX_20_833_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy
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αποτελεσματικότητα και τη συνάφεια των υφιστάμενων μέτρων, καθώς και τη συνοχή τους με τη 
δράση της ΕΕ σε άλλους τομείς και την προστιθέμενη αξία της υλοποίησης αυτής της πολιτικής σε 
επίπεδο ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-promotion-policy-agri-
food-products-2020-may-08_en  
________________________________________________________________________________ 

20. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο σε μέτρα 
ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης για περαιτέρω στήριξη της 
οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού * 

Βρυξέλλες,  8 Μαΐου 2020 
* επικαιροποιήθηκε με νέα παράγραφο στις 8/5/2020, στις 20:25 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση για την επέκταση του προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020, για να δώσει 
τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να στηρίξουν την οικονομία στο πλαίσιο της έξαρσης του 
κορονοϊού. Η πρώτη τροποποίηση εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 

Με βάση τους οριζόντιους αυτούς κανόνες και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα κρατικές ενισχύσεις ύψους 1,9 τρισ. ευρώ για την οικονομία 
της ΕΕ — με σκοπό την παροχή στις επιχειρήσεις της ρευστότητας που χρειάζονται επειγόντως, τη 
διάσωση θέσεων εργασίας, τη δυνατότητα πραγματοποίησης έρευνας και ανάπτυξης και τη 
διασφάλιση της προμήθειας προϊόντων για την καταπολέμηση 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_838/IP_20_838
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

21. Ημέρα της Ευρώπης: 70 χρόνια ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 

Βρυξέλλες,  9 Μαΐου 2020 

Έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε που ο Robert Schuman διατύπωσε τη διακήρυξη της ένωσης 
των ευρωπαϊκών χωρών. Στόχος του ήταν να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη και αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών και να μην επιστρέψουμε ποτέ στη φρίκη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η 
τρέχουσα κρίση υγείας φέρνει τους Ευρωπαίους αντιμέτωπους με την ίδια επιλογή αλληλεγγύης 
και γειτονικής υποστήριξης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/europe-day-70-years-of-european-solidarity_N01-PUB-
200429-EDAY_ev 
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-day-70-years-of-european-solidarity_N01-PUB-
200429-EDAY_ev 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-promotion-policy-agri-food-products-2020-may-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-promotion-policy-agri-food-products-2020-may-08_en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_838/IP_20_838_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_838/IP_20_838_EL.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/europe-day-70-years-of-european-solidarity_N01-PUB-200429-EDAY_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/europe-day-70-years-of-european-solidarity_N01-PUB-200429-EDAY_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-day-70-years-of-european-solidarity_N01-PUB-200429-EDAY_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-day-70-years-of-european-solidarity_N01-PUB-200429-EDAY_ev
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22. Η Ευρώπη πρέπει να εξέλθει ισχυρότερη από αυτή την κρίση: κοινό άρθρο από τον 
πρόεδρο Σασόλι, τον πρόεδρο Μισέλ και την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν 

Βρυξέλλες,  9 Μαΐου 2020 

Το 1950, η Ευρώπη βρισκόταν σε κρίση, μετρώντας ακόμη τις καταστρεπτικές υλικές και 
οικονομικές συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αναζητώντας, σε πολιτικό 
επίπεδο, έναν τρόπο για να εξασφαλίσει ότι δεν θα βίωνε ποτέ ξανά τη φρίκη του πολέμου. 
Μέσα σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, στις 9 Μαΐου, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Robert 
Schuman παρουσίασε το όραμά του για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορούσε να 
επιτύχει αυτό τον στόχο δημιουργώντας κοινούς θεσμούς, ώστε ο πόλεμος να καταστεί όχι μόνο 
αδιανόητος αλλά και πρακτικά αδύνατος. Τα λόγια του άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και έθεσαν 
τα θεμέλια πάνω στα οποία η γενιά του αλλά και οι μελλοντικές γενιές οικοδόμησαν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που γνωρίζουμε σήμερα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_841/AC_20_84
1_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου 

Βρυξέλλες,  9 Μαΐου 2020 
 
Η πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου έφερε στο προσκήνιο δύο 
ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Ευρωσύστημα και το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα. 

Λαμβάνουμε δεόντως υπόψη τη σαφή δήλωση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης 
Μαΐου. 
Στο ίδιο πνεύμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τρεις βασικές αρχές: ότι η νομισματική 
πολιτική της Ένωσης είναι θέμα αποκλειστικής της αρμοδιότητας· ότι το δίκαιο της ΕΕ υπερισχύει 
του εθνικού δικαίου και ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
δεσμευτικές σε όλα τα εθνικά δικαστήρια. 
 

Ο τελευταίος λόγος για τη νομοθεσία της ΕΕ εκφέρεται πάντα στο Λουξεμβούργο. Πουθενά 
αλλού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_846/S
TATEMENT_20_846_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

24. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πλατφόρμα «Έτοιμοι για το Μέλλον» (Fit for Future) και καλεί 
τους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν σε αυτήν 

Βρυξέλλες,  11 Μαΐου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_841/AC_20_841_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_841/AC_20_841_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_846/STATEMENT_20_846_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_846/STATEMENT_20_846_EN.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πλατφόρμα «Έτοιμοι για το Μέλλον» (Fit for Future) – μια 
ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, η οποία θα βοηθήσει την Επιτροπή να 
απλουστεύσει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο που 
υφίστανται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Θα συμβάλει επίσης ώστε η νομοθεσία της ΕΕ να είναι 
προετοιμασμένη για τις μελλοντικές εξελίξεις, δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης νέων 
προκλήσεων, όπως η ψηφιοποίηση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_832/IP_20_832
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος για τη βελτίωση της νομοθεσίας 
Διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας» – Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέες δημόσιες διαβουλεύσεις! 
Ιστότοπος της πλατφόρμας «Έτοιμοι για το Μέλλον» 
________________________________________________________________________________ 

25. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. EUR για τη 
στήριξη των αυτοαπασχολούμενων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. EUR για τη στήριξη των 
αυτοαπασχολούμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων 
διαχειριστών μικρών επιχειρήσεων, σε τομείς που έχουν πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού. 
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου και στις 
8 Μαΐου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_858/IP_20_858
_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. 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χορηγεί 114 εκατ. ευρώ σε 35 τεχνολογίες αιχμής, με 
πολλές ελληνικές συμμετοχές 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2020 

Το πιλοτικό μέσο Pathfinder του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) επέλεξε 35 έργα που 
αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής, στα οποία θα χορηγηθεί συνολικό ποσό 114 εκατ. ευρώ μετά 
τον τελευταίο γύρο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, «Ορίζων 2020». 

 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_832/IP_20_832_EL.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_832/IP_20_832_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/fit-future-platform-f4f_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0404%2801%29&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=EL
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_858/IP_20_858_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_858/IP_20_858_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding
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Ο Ιορδάνης Αρζιμάνογλου, επιστήμονας ειδικευμένος στη γενετική, την αντικαρκινική έρευνα, τη 
βιοτεχνολογία και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική ορίστηκε ο πρώτος 
διαχειριστής προγραμμάτων του ΕΣΚ. Αποστολή των διαχειριστών προγραμμάτων είναι η 
ανάπτυξη οραμάτων για τομές στην τεχνολογία και την καινοτομία και η επίτευξη συνεργειών σε 
όλο το χαρτοφυλάκιο έργων του ΕΣΚ με σκοπό την πραγματοποίηση των οραμάτων αυτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-awards-eu114-million-35-cutting-
edge-technologies-and-appoints-its-first-programme-manager-2020-may-11_en 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαχειριστές προγραμμάτων 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαχειριστές «πράσινων» προγραμμάτων 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία της Ευρωομάδας σχετικά με την Ενίσχυση για την 
Πανδημική Κρίση στο πλαίσιο του ΕΜΣ 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε η 
Ευρωομάδα την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 σχετικά με τη σύσταση του μέσου Ενίσχυσης για την 
Πανδημική Κρίση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).  

Το μέσο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης για ποσά ύψους 2% του ΑΕΠ 
του αντίστοιχου μέλους, με στόχο τη στήριξη της εγχώριας χρηματοδότησης άμεσων και έμμεσων 
δαπανών που προέκυψαν λόγω της κρίσης του κορονοϊού και σχετίζονται με την υγειονομική 
περίθαλψη, τη θεραπεία και την πρόληψη.  

Η Ευρωομάδα συμφώνησε με την άποψη των θεσμικών οργάνων ότι όλα τα μέλη του ΕΜΣ 
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της Ενίσχυσης για 
την Πανδημική Κρίση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_847/MEX_2
0_847_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Φορολογία: Η Επιτροπή προτείνει την αναβολή κανόνων φορολόγησης λόγω της κρίσης 
του κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2020 

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη ισχύος δύο 
ενωσιακών φορολογικών μέτρων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη λόγω της κρίσης του 
κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://www.ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=jury
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-awards-eu114-million-35-cutting-edge-technologies-and-appoints-its-first-programme-manager-2020-may-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-awards-eu114-million-35-cutting-edge-technologies-and-appoints-its-first-programme-manager-2020-may-11_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=call0619
https://ec.europa.eu/info/news/call-expression-interests-green-programme-manager-2020-mar-13_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-stability-mechanism-esm_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-stability-mechanism-esm_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_847/MEX_20_847_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_847/MEX_20_847_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/taxation-commission-proposes-postponement-taxation-rules-due-coronavirus-crisis_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_847/MEX_2
0_847_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι διαθέσιμες εδώ 
και σχετικά με τη διοικητική συνεργασία εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

29. Κορονοϊός: χορήγηση 117 εκατ. ευρώ για θεραπείες και διαγνωστικά μέσα μέσω της 
πρωτοβουλίας για καινοτόμα φάρμακα 

Βρυξέλλες,  12 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την επιλογή οκτώ ερευνητικών έργων μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη θεραπειών και διαγνωστικών μέσων για τον κορονοϊό στο πλαίσιο ταχείας 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε τον Μάρτιο από την πρωτοβουλία για 
καινοτόμα φάρμακα (ΙΜΙ), μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Προκειμένου να χρηματοδοτηθoύν περισσότερες προτάσεις υψηλής ποιότητας, η Επιτροπή 
αύξησε τη δέσμευσή της σε 72 εκατ. ευρώ (από τα 45 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά) από 
το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020». Ο φαρμακευτικός 
κλάδος, οι συνδεδεμένοι εταίροι της IMI και άλλοι οργανισμοί που συμμετέχουν στα έργα θα 
διαθέσουν 45 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η συνολική επένδυση να φτάσει τα 117 εκατ. ευρώ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_837/IP_20_837
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Ενημερωτικό δελτίο: Νέα ερευνητικά έργα της IMI για τον κορονοϊό 
 Δελτίο τύπου IMI 
 Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: συγκεντρώθηκαν 7,4 δισ. ευρώ για 

την καθολική πρόσβαση σε εμβόλια 
 Ιστότοπος της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις – η παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
 Ενημερωτικό δελτίο – Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
 Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για τον κορονοϊό 
 Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 

________________________________________________________________________________ 
 
30. Κορονοϊός: Η ΕΕ παρέχει επιπλέον βοήθεια στην Ελλάδα για την προστασία προσφύγων και 
μεταναστών 

Βρυξέλλες,  12 Μαΐου 2020 

Ανταποκρινόμενες σε αίτημα που απηύθυνε η Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας της ΕΕ, η Τσεχία, η Δανία, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες προσέφεραν ειδικά 
διαμορφωμένους οικίσκους που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση και την ιατρική φροντίδα 
μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα και κινδυνεύουν από τον κορονοϊό.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_847/MEX_20_847_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_847/MEX_20_847_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en
https://ec.europa.eu/info/news/covid19-horizon-2020-partly-funding-innovative-medicines-initiative-fast-track-call-2020-mar-03_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_837/IP_20_837_EL.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_837/IP_20_837_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/new-imi-research-projects-coronavirus_en
https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-announces-covid-projects-boosts-funding-pot-eur-72-million
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_797
https://europa.eu/global-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_731
https://ec.europa.eu/info/files/coronavirus-global-response-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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Η στήριξη αυτή έρχεται σε συνέχεια ανάλογης στήριξης που παρασχέθηκε ήδη από την Αυστρία 
μέσω του Μηχανισμού. Η ΕΕ θα συντονίσει και θα συγχρηματοδοτήσει την αποστολή της 
βοήθειας στην Ελλάδα.  

Η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ζητώντας υλικό στέγασης 
και υγιεινής καθώς και ιατρικά εφόδια.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_865/MEX_2
0_865_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Η Επιτροπή εγκρίνει δύο νέες γεωγραφικές ενδείξεις από την Ελλάδα και την Πολωνία 

Βρυξέλλες,  12 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση για την καταχώριση των προϊόντων «Φασόλια 
Κατταβιάς Ρόδου» / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» από την Ελλάδα και «Podpiwek kujawski» από την 
Πολωνία στο μητρώο των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ).  

Τα «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου / Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» είναι σπέρματα ξηρών λευκών 
φασολιών που καλλιεργούνται στο δημοτικό διαμέρισμα Κατταβιάς της Ρόδου. Οι τοπικοί 
παραγωγοί εφαρμόζουν παραδοσιακές τεχνικές καλλιέργειας που μεταδίδονται από γενιά σε 
γενιά. Στην Κατταβιά κάθε χρόνο διοργανώνεται η περίφημη γιορτή της φασολάδας.  

Το «Podpiwek kujawski» είναι βαθυκάστανο, ανθρακούχο, μη αλκοολούχο ποτό από δημητριακά 
που έχει υποστεί ζύμωση και γλύκανση, τα κύρια συστατικά του οποίου είναι καβουρδισμένοι 
σπόροι κριθαριού, τρίμμα ριζών κιχωρίου και αρωματικός λυκίσκος. Παράγεται στο βοεβοδάτο 
της Kujawsko-Pomorskie υπό μορφή είτε έτοιμου προς κατανάλωση ποτού είτε ξηρού μείγματος 
για την παρασκευή του ποτού στο σπίτι.  

Οι νέες αυτές ονομασίες έρχονται να προστεθούν στα πάνω από 1 450 προϊόντα που ήδη 
προστατεύονται και ο κατάλογος των οποίων είναι διαθέσιμος στη βάση δεδομένων eAmbrosia.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_865/MEX_2
0_865_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. επίσης τις σελίδες πολιτικής ποιότητας. 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με το νέο ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΔΠ), τους ίδιους πόρους και το 
σχέδιο ανάκαμψης 
 
Βρυξέλλες,  13 Μαΐου 2020 
 
"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
Στα 70 χρόνια από τη Διακήρυξη Schuman, οι κρίσεις και οι προκλήσεις δεν είναι κάτι το 
πρωτόγνωρο για την Ευρώπη.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_698
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_865/MEX_20_865_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_865/MEX_20_865_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1220(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1220(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC1223(04)&from=EN
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_865/MEX_20_865_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_865/MEX_20_865_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_el
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Από πολλές απόψεις, το σύνθημα της Ευρώπης ήταν ανέκαθεν όχι μόνο «ενωμένοι στην 
πολυμορφία» αλλά και «ενωμένοι απέναντι στις αντιξοότητες». 
Και τώρα, σε αυτούς τους καιρούς της αντιξοότητας, και για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής 
Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ενότητα, αποφασιστικότητα και φιλοδοξία. 
Σε αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή ετοιμάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη όπως 
το ζητάτε με το σημερινό σας ψήφισμα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_877/SPEE
CH_20_877_EL.pdf  
________________________________________________________________________________ 

33. Τουρισμός και μεταφορές: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ασφαλή 
επανέναρξη των ταξιδιών και την επανεκκίνηση του τουριστικού τομέα της Ευρώπης από το 
2020 και μετέπειτα* 

Βρυξέλλες,  13 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να επιτραπεί στις 
τουριστικές επιχειρήσεις να επαναλειτουργήσουν μετά από μήνες απαγόρευσης κυκλοφορίας, με 
τις απαραίτητες υγειονομικές προφυλάξεις. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους πολίτες την 
ευκαιρία να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τον καθαρό αέρα, κάτι που τόσο 
έχουν ανάγκη. Μόλις το επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση, θα πρέπει να δοθεί στους πολίτες η 
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά τους, στη δική τους χώρα 
στην ΕΕ ή εκτός συνόρων, ενώ θα έχουν ήδη ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_854/IP_20_854
_EL.pdf 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δέσμη μέτρων σχετικά με τον τουρισμό και τα ταξίδια 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις εφαρμογές ιχνηλάτησης 
Ενημερωτικό δελτίο: Η ΕΕ βοηθά στην επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ευρώπη  
Ενημερωτικό δελτίο: Ταξίδια και τουρισμός στην Ευρώπη: Πρακτικός οδηγός για τους ταξιδιώτες 
και τις εταιρείες 
Ανακοίνωση για τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και έπειτα  
Ανακοίνωση για μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
Ανακοίνωση: Κατευθυντήριες γραμμές για τις μεταφορές και τη συνδεσιμότητα 
Ανακοίνωση: Κατευθυντήριες γραμμές για τις τουριστικές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις 
φιλοξενίας 
Σύσταση για τα κουπόνια 
*Επικαιροποιήθηκε στις 13/5/2020 στις 3:25 μ.μ. 
________________________________________________________________________________ 

34. ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_877/SPEECH_20_877_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_877/SPEECH_20_877_EL.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_854/IP_20_854_EL.pdf
 https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_854/IP_20_854_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_870
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_851
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_850
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_850
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_en
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Βρυξέλλες,  13 Μαΐου 2020 

1. Τι προτείνει σήμερα η Επιτροπή; 
Η δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά αποτελείται 
από τρεις κατευθυντήριες γραμμές και μια σύσταση που θα βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ να 
άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να ανοίξουν 
ξανά και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες στην Ευρώπη θα μπορέσουν να επωφεληθούν από ένα 
ασφαλές και χαλαρωτικό καλοκαίρι ύστερα από μήνες εγκλεισμού, με παράλληλο σεβασμό των 
αναγκαίων προφυλάξεων για την υγεία. 
 
Η δέσμη περιλαμβάνει: 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_870/QAND
A_20_870_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

35. Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών προωθεί έργα αξίας 34 δισεκατομμυρίων 
ευρώ στη δεξαμενή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Βρυξέλλες,  14 Μαΐου 2020 

 Ο Κόμβος έχει λάβει 2 300 αιτήσεις παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης από το 2015 
 Η πλειονότητα των αιτήσεων προέρχεται από τις χώρες συνοχής 
 Πάνω από 150 έργα, αξίας 34 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν υποβάλει αίτηση για 

χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, γεγονός που συμβάλλει στη διαρκή διεύρυνση της δεξαμενής 
έργων που προσφέρονται για επενδύσεις. 

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή του για το 2019, η 
οποία παρέχει επισκόπηση του αντικτύπου του Κόμβου σε όλη την ΕΕ. Ο Κόμβος, ο οποίος 
εγκαινιάστηκε το 2015 ως βασική συνιστώσα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, έχει 
λάβει περισσότερες από 2 300 αιτήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και τεχνικών συμβουλών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_835/IP_20_835
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσια έκθεση του Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών για το 2019 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών 
Δικτυακός τόπος του επενδυτικού σχεδίου 
________________________________________________________________________________ 

36. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία στο 
Δικαστήριο λόγω μη αναβάθμισης των μητρώων οδικών μεταφορών 

Βρυξέλλες,  14 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία στο 
Δικαστήριο της ΕΕ, καθώς δεν αναβάθμισαν τα οικεία μητρώα των εταιρειών οδικών μεταφορών. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_870/QANDA_20_870_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_870/QANDA_20_870_EL.pdf
https://www.eib.org/en/publications/eiah-annual-report-2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_835/IP_20_835_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_835/IP_20_835_EL.pdf
https://www.eib.org/en/publications/eiah-annual-report-2019
https://eiah.eib.org/stories/index
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
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Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν αναβαθμίσει τη σύνδεση μεταξύ των μητρώων τους και 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU) έως τις 30 
Ιανουαρίου 2019, όπως απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_867/IP_20_867
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Μαΐου του 2020, βλ. INF/20/859. 
Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12 
________________________________________________________________________________ 

37. Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2020 

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

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 70 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_859/INF_20_8
59_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας: χρειάζεται 
περισσότερη προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων 

Βρυξέλλες,  15 Μαΐου 2020 

Η 17η Μαΐου, Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας, 
αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί το ζήτημα των διακρίσεων, του φόβου και της βίας που 
συνεχίζει να αντιμετωπίζει η κοινότητα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφυλων, 
των τρανς και ίντερσεξ ατόμων (ΛΟΑΤΚΙ) σε όλο τον κόσμο.  

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/rules-governing-access-profession/european-register-road-transport-undertakings-erru_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0480
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_867/IP_20_867_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_867/IP_20_867_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_859
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/12&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_859/INF_20_859_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_859/INF_20_859_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
x-apple-data-detectors://0/
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Όπως κάθε χρόνο, το βράδυ της παραμονής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φωτίσει το κεντρικό της 
κτήριο «Berlaymont» στα χρώματα του ουράνιου τόξου σε ένδειξη συμπαράστασης με την 
κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_892/MEX_2
0_892_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες 
πρωτοβουλίες 

Βρυξέλλες,  15 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών 
με τίτλο «Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU» («Χορήγηση βασικού άνευ 
όρων εισοδήματος») και «Freedom to share» («Ελευθερία διαμοιρασμού»).  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι και οι δύο πρωτοβουλίες είναι νομικά αποδεκτές, καθώς πληρούν τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει τις πρωτοβουλίες επί 
της ουσίας. Κατόπιν της σημερινής καταχώρισης των πρωτοβουλιών, οι διοργανωτές έχουν στη 
διάθεσή τους έξι μήνες για να αρχίσουν μια διαδικασία διάρκειας ενός έτους για τη συγκέντρωση 
υπογραφών υποστήριξης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_892/MEX_2
0_892_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_840 

________________________________________________________________________________ 
 

40. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των διευρωπαϊκών 
ενεργειακών υποδομών 

Βρυξέλλες,  18 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με  την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.  

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή για 8 εβδομάδες ως τις 13 Ιουλίου 2020 και όλες οι απαντήσεις 
που θα συγκεντρωθούν θα ληφθούν υπόψη για την αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (ΔΕΔ-Ε), ο οποίος θα συμβάλει σημαντικά στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_900/MEX_2
0_900_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_892/MEX_20_892_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_892/MEX_20_892_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_892/MEX_20_892_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_892/MEX_20_892_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_840
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_840
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/news/reviewing-eu-rules-trans-european-energy-infrastructure-2020-may-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/reviewing-eu-rules-trans-european-energy-infrastructure-2020-may-18_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_900/MEX_20_900_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_900/MEX_20_900_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/reviewing-eu-rules-trans-european-energy-infrastructure-2020-may-18_en
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https://ec.europa.eu/info/news/reviewing-eu-rules-trans-european-energy-infrastructure-2020-
may-18_en 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Βρυξέλλες,  18 Μαΐου 2020 

Αντιδρώντας στη συνέντευξη τύπου της Γερμανίδας Καγκελαρίου και του Γάλλου Προέδρου, η 
Πρόεδρος κ. von der Leyen δήλωσε τα εξής: 

«Καλωσορίζω την εποικοδομητική πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας. Η πρόταση αυτή 
αναγνωρίζει την εμβέλεια και το μέγεθος της οικονομικής πρόκλησης που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη και ορθώς δίνει έμφαση στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης με επίκεντρο τον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό. Κινείται δε στην ίδια κατεύθυνση με την πρόταση που επεξεργάζεται η Επιτροπή, 
η οποία θα λάβει επίσης υπόψη τις απόψεις όλων των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.». 

Η δήλωση είναι διαθέσιμη διαδικτυακά εδώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_902/ST
ATEMENT_20_902_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Κορονοϊός: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του μέσου SURE, ύψους 100 δισ. EUR, από το 
Συμβούλιο 

Βρυξέλλες,  19 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει θερμά τη συμφωνία των κρατών μελών στο Συμβούλιο σχετικά 
με τον κανονισμό που θεσπίζει το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των 
κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE).  

Η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κοινή προσπάθεια της ΕΕ για την καταπολέμηση 
των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_904/MEX_2
0_904_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

43. Κορονοϊός Η Επιτροπή προάγει την επειγόντως αναγκαία έρευνα και καινοτομία, 
διαθέτοντας επιπλέον ποσό 122 εκατ. ευρώ. 

Βρυξέλλες,  19 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή κινητοποίησε επιπλέον 122 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
Ορίζων 2020, για την επειγόντως αναγκαία έρευνα για τον κορονοϊό. Η νέα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνει τη συνεισφορά 1,4 δισ. ευρώ εκ μέρους της Επιτροπής 

https://ec.europa.eu/info/news/reviewing-eu-rules-trans-european-energy-infrastructure-2020-may-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/reviewing-eu-rules-trans-european-energy-infrastructure-2020-may-18_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_20_902
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_902/STATEMENT_20_902_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_902/STATEMENT_20_902_EN.pdf
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/api/files/document/print/en/mex_20_904/MEX_20_904_EN.pdf%09
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_904/MEX_20_904_EN.pdf%09
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_797
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στην πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό, που δρομολογήθηκε από την 
Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 4 Μαΐου 2020. 

Η νέα πρόσκληση είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δράσεων 
έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Συμπληρώνει προηγούμενες 
δράσεις για την ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων, θεραπειών και εμβολίων, ενισχύοντας την 
ικανότητα παραγωγής και ανάπτυξης άμεσα διαθέσιμων λύσεων για την ταχεία ανταπόκριση στις 
πιεστικές ανάγκες. Θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη κατανόηση των συμπεριφορικών και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_887/IP_20_887
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Ειδική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»  
 Ενημερωτική συνεδρίαση σχετικά με τη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος — 

COVID-19: Διαδικτυακή μετάδοση (Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, 14:00-16:30 ώρα Βρυξελλών) 
 Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: συγκεντρώθηκαν 7,4 δισ. ευρώ για 

την καθολική πρόσβαση σε εμβόλια 
 Ιστότοπος της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις – η παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
 Ενημερωτικό δελτίο – Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
 Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για τον κορονοϊό 
 Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 

________________________________________________________________________________ 
 
44. Ηνωμένα Έθνη: Κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου Μπορέλ, της Αντιπροέδρου 
Γιούροβα και της Επιτρόπου Ντάλι σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

Βρυξέλλες,  19 Μαΐου 2020 

Μετά την κοινή δήλωση σχετικά με την «Αντίδραση στη νόσο COVID-19 χωρίς αποκλεισμούς για 
τα άτομα με αναπηρία — Προς ένα καλύτερο μέλλον για όλους» που παρουσιάστηκε στα 
Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη και εγκρίθηκε από 138 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος 
κ. Τζουζέπ Μπορέλ, η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα, και η 
Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι, δήλωσαν: «Η κοινή δήλωση σχετικά με την «Αντίδραση στη 
νόσο COVID-19 χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία — Προς ένα καλύτερο μέλλον για 
όλους», αποτελεί σημαντική απόδειξη της δέσμευσής μας για λήψη μέτρων αντιμετώπισης της 
νόσου COVID-19 και μέτρων ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία. Όπως 
τονίζουμε στην κοινή δήλωση, η προστασία των δικαιωμάτων και των αναγκών των ατόμων με 
αναπηρία πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες 
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η παγκόσμια 
αντίδραση στον κορονοϊό πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων χωρίς κανενός 
είδους διακρίσεις. Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει πίσω και κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν 
πρέπει να αγνοείται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί.».  

https://global-response.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_887/IP_20_887_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_887/IP_20_887_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://webcast.ec.europa.eu/2nd-call-infosession-20may2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_797
https://europa.eu/global-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_731
https://ec.europa.eu/info/files/coronavirus-global-response-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_903/ST
ATEMENT_20_903_EN.pdf 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_904/MEX_2
0_904_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
45. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για τις κατευθυντήριες γραμμές του ECDC 
σχετικά με την επιτήρηση της COVID-19 στις δομές μακροχρόνιας φροντίδας στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  19 Μαΐου 2020 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε κατευθυντήριες 
γραμμές προς τα κράτη μέλη για την επιτήρηση της νόσου COVID 19 στις δομές μακροχρόνιας 
φροντίδας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_904/MEX_2
0_904_EN.pdf 
 
Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες εδώ.  
Ακολουθούν και συμπληρώνουν τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων και την ετοιμότητα για την COVID-19 στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή επιστροφή στον χώρο 
εργασίας. 
________________________________________________________________________________ 

46. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: Συστάσεις για συντονισμένη αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή πρότεινε ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) που παρέχουν κατευθύνσεις οικονομικής 
πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, με επίκεντρο 
τις πλέον επείγουσες προκλήσεις που έφερε στο προσκήνιο η πανδημία και την επανεκκίνηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οι συστάσεις διαρθρώνονται γύρω από δύο στόχους: βραχυπρόθεσμα, άμβλυνση των σοβαρών 
αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού· και, 
βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
θα διευκολύνει την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Εκθέσεις επιτήρησης για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κύπρο 
Η Επιτροπή ενέκρινε την έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Η έκθεση καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις που δημιούργησε η έξαρση 
του κορονοϊού, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις δικές της 
αναληφθείσες συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_20_903
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_903/STATEMENT_20_903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_903/STATEMENT_20_903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_904/MEX_20_904_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_904/MEX_20_904_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_904/MEX_20_904_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_904/MEX_20_904_EN.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-COVID-19-long-term-care-facilities-EU-EEA
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_729
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Η Επιτροπή έχει επίσης εγκρίνει τις μεταπρογραμματικές εκθέσεις επιτήρησης για την Ισπανία και 
την Κύπρο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_901/IP_20_901
_EL.pdf 
 
ΈΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip127_en.pdf 
 
Ongoing procedure : There is no ongoing procedure for Greece  
Closed procedure :  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-
policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-
procedures/greece_en 
 
REPORT FROM THE COMMISSION -  
GREECE :  https://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/30_edps/126-
03_commission/com-2020-546-el_en.pdf 
 
Ειδικές ανά χώρα συστάσεις  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας του 
2020 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Σταθερότητας της 
Ελλάδας του 2020  
ΕΛΛΑΔΑ : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-
recommendation-greece_el.pdf 
 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020: Εκθέσεις ανά χώρα  
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Έκθεση χώρας - Ελλάδα 2020 που συνοδεύει το έγγραφο 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020: Αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και αποτελέσματα των 
εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 
ΕΛΛΑΔΑ :  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN 
 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ΕΛΛΑΔΑ : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-
semester/european-semester-your-country/greece_el 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020 - Εαρινή Δέσμη: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη 
Ανακοίνωση επί των ειδικών ανά χώρα συστάσεων: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_901/IP_20_901_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_901/IP_20_901_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-2020_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip127_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/greece_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-greece_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-greece_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports-and-communication_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/greece_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/greece_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/greece_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_894
https://ec.europa.eu/info/files/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-commission-communication-country-specific-recommendations_en
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Εκθέσεις δυνάμει του άρθρο 126 παράγραφος 3  
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Ισπανία 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Κύπρο 
Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 
________________________________________________________________________________ 

47. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης: ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας 
και οικοδόμηση ενός υγιούς και βιώσιμου συστήματος τροφίμων 

Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ολοκληρωμένη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, με 
στόχο να επαναφέρει τη φύση στη ζωή μας, και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για 
ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. Οι δύο στρατηγικές είναι 
αλληλοενισχυόμενες, φέρνουν σε επαφή τη φύση, τους γεωργούς, τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές για να εργαστούν από κοινού για ένα ανταγωνιστικώς βιώσιμο μέλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_884/IP_20_884
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Υλικό για τον Τύπο: 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
Ενημερωτικό δελτίο για τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
Ενημερωτικό δελτίο για τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τα οφέλη για τους γεωργούς 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία 
 
Έγγραφα: 
Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
 
Έγγραφα που συνοδεύουν τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τη σχέση μεταξύ της μεταρρύθμισης 
της ΚΓΠ και της Πράσινης Συμφωνίας 
Δείτε εδώ τα συνοδευτικά έγγραφα της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: 
 Χάρτης πορείας για τον έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των 

ζώων· 
 Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων· 
 Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση REFIT της νομοθεσίας για τα φυτοφάρμακα· 
 Έκθεση σχετικά με τη διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας· 
 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού 

για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-spring-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-cyprus-spring-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_884/IP_20_884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_884/IP_20_884_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_906
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_908
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_907
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_909
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_910
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_910
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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Γνωμοδότηση της ομάδας των κύριων επιστημονικών συμβούλων με τίτλο «Προς ένα βιώσιμο 
σύστημα τροφίμων — Η μετάβαση από τα τρόφιμα ως εμπορικό αγαθό στα τρόφιμα ως 
περισσότερο κοινό αγαθό» 
 
Ιστότοποι: 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Βιοποικιλότητα 
Από το αγρόκτημα στο πιάτο  
________________________________________________________________________________ 

48. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 — 
Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας 

Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2020 

1. Ποια είναι η νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030; 
Η νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 είναι ένα ολοκληρωμένο, συστημικό 
και φιλόδοξο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της 
υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της ηγετικής θέσης της ΕΕ όσον αφορά τη διεθνή δράση για τα παγκόσμια 
δημόσια αγαθά και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_886/QAND
A_20_886_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

49. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» - δημιουργία ενός 
υγιούς και πλήρως βιώσιμου συστήματος τροφίμων 

Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2020 

1. Γιατί παρουσιάζετε τώρα τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο»; 
Η κρίση του κορονοϊού υπογράμμισε τη σπουδαιότητα ενός εύρωστου και ανθεκτικού 
συστήματος τροφίμων το οποίο να είναι σε θέση να λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιστάσεις και 
να είναι ικανό να διασφαλίζει πρόσβαση σε επαρκή προσφορά τροφίμων σε προσιτές τιμές για 
τους πολίτες. Μας έκανε, επίσης, να συνειδητοποιήσουμε τη στενή διασύνδεση της υγείας, των 
οικοσυστημάτων, των αλυσίδων εφοδιασμού, των καταναλωτικών προτύπων και των ορίων 
αντοχής του πλανήτη μας. Είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να 
παραμείνουμε υγιείς, τόσο εμείς όσο και ο πλανήτης. Η σημερινή πανδημία δεν είναι παρά ένα 
παράδειγμα. Η αυξανόμενη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται ξηρασίες, πλημμύρες, δασικές 
πυρκαγιές και νέοι επιβλαβείς οργανισμοί μάς υπενθυμίζουν διαρκώς ότι το σύστημα τροφίμων 
μας απειλείται και πρέπει να καταστεί περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_885/QAND
A_20_885_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/files/scientific-opinion-sustainable-food-system-march-2020_en
https://ec.europa.eu/info/files/scientific-opinion-sustainable-food-system-march-2020_en
https://ec.europa.eu/info/files/scientific-opinion-sustainable-food-system-march-2020_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.acceptance.ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_886/QANDA_20_886_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_886/QANDA_20_886_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_885/QANDA_20_885_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_885/QANDA_20_885_EL.pdf
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50. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η ΕΕ διαθέτει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια 
ύψους 50 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 50 εκατ. ευρώ για 
την αντιμετώπιση της δραματικής αύξησης των ανθρωπιστικών αναγκών που έχει προκαλέσει 
παγκοσμίως η πανδημία του κορονοϊού. Η νέα χρηματοδότηση ανταποκρίνεται στις αυξημένες 
εκκλήσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας έκκλησης 
των Ηνωμένων Εθνών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_905/IP_20_905
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η παγκόσμια αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία 
Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: η ΕΕ δημιουργεί μια ανθρωπιστική αερογέφυρα 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Κορονοϊός: Χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραμμα φέρνει ένα νέο γρήγορο 
διαγνωστικό τεστ στην αγορά 

Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2020 

Ένα από τα 18 έργα που πρόσφατα επελέγησαν για χρηματοδότηση ύψους 48,2 εκατ. ευρώ από 
το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, 
εμβολίων και μέτρων ετοιμότητας για την καταπολέμηση της επιδημίας του κορονοϊού, ήδη 
αποφέρει θετικά αποτελέσματα.  

Οι ερευνητές που συμμετέχουν στο έργο «HG nCoV19 test» έλαβαν έγκριση για να θέσουν στην 
αγορά ένα νέο μέσο για την ταχεία παρά την κλίνη (point-of-care) διάγνωση της νόσου COVID-19.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_917/MEX_2
0_917_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-funded-research-project-brings-new-rapid-
diagnostic-market-2020-may-20_en 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου Γιούροβα και του Επιτρόπου Ρεντέρς επ’ ευκαιρία της 
δεύτερης επετείου του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων 

Βρυξέλλες,  20 Μαΐου 2020 

Ενόψει της δεύτερης επετείου από την έναρξη ισχύος του γενικoύ κανονισμού για την προστασία 
δεδομένων, η κ. Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας και ο Επίτροπος 
Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, προέβησαν στην ακόλουθη κοινή δήλωση: «Η 25η Μαΐου 
σηματοδοτεί τη δεύτερη επέτειο από την έναρξη ισχύος των ενισχυμένων ευρωπαϊκών κανόνων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_905/IP_20_905_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_905/IP_20_905_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_el#---2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_813
https://ec.europa.eu/info/news/emergency-coronavirus-research-commission-selects-18th-project-develop-rapid-diagnostics-2020-mar-31_en
https://cordis.europa.eu/project/id/101003713
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_917/MEX_20_917_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_917/MEX_20_917_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-funded-research-project-brings-new-rapid-diagnostic-market-2020-may-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-funded-research-project-brings-new-rapid-diagnostic-market-2020-may-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-funded-research-project-brings-new-rapid-diagnostic-market-2020-may-20_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_el


05 ΜΑΪΟΣ 2020 - 31 
 

για την προστασία δεδομένων, δηλαδή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, 
γνωστού ως ΓΚΠΔ. Μέσα σε δύο χρόνια, οι κανόνες αυτοί όχι μόνο διαμόρφωσαν τον τρόπο με 
τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά μας δεδομένα στην Ευρώπη, αλλά και κατέστησαν 
παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την προστασία της ιδιωτικότητας. Σε μια εποχή που βασίζεται 
όλο και περισσότερο στην επεξεργασία δεδομένων, ο ΓΚΠΔ παρέχει στους πολίτες μεγαλύτερο 
έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων και ταυτόχρονα θεσπίζει ένα πλαίσιο για αξιόπιστη 
καινοτομία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_917/MEX_2
0_917_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 530 εκατ. ευρώ δίνουν σε 2 000 υποψήφιους διδάκτορες 
την ευκαιρία για κατάρτιση στο εξωτερικό 

Βρυξέλλες,  26 Μαΐου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει 147 Δίκτυα Καινοτόμου Κατάρτισης  με συνολικά 530 εκατ. 
ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Δράσεις Marie Skłodowska-Curie.  

Στα δίκτυα συμμετέχουν 1 373 οργανισμοί, μεταξύ των οποίων 158 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Θα προσφέρουν σε 2 000 υποψήφιους διδάκτορες κορυφαίες ευκαιρίες έρευνας και κατάρτισης 
σε όλο τον κόσμο. Επίσης, θα συμβάλουν στην αύξηση της γενικότερης ποιότητας και της 
καινοτομίας των διδακτορικών σπουδών εντός και εκτός Ευρώπης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_939/MEX_2
0_939_EN.pdf 
 
Ο πλήρης κατάλογος των επιλεγέντων έργων είναι διαθέσιμος εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
54. Κορονοϊός: Κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής, οι πλατφόρμες αφαιρούν εκατομμύρια 
παραπλανητικές διαφημίσεις 

Βρυξέλλες,  26 Μαΐου 2020 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συντόνισε τον έλεγχο («σάρωση») ιστοτόπων, για τον εντοπισμό περιεχομένου που 
προωθεί στους καταναλωτές ψευδείς ισχυρισμούς ή προϊόντα απάτης που συνδέονται με τον 
κορονοϊό.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, μετά την πρόσκληση της Επιτροπής, οι πλατφόρμες αφαίρεσαν ή 
μπλόκαραν εκατομμύρια παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις προϊόντων. Η σάρωση που 
διενέργησε το Δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC) περιλάμβανε δύο 
μέρη: υψηλού επιπέδου έλεγχο των διαδικτυακών πλατφορμών και σε βάθος ανάλυση 
συγκεκριμένων διαφημίσεων και ιστοτόπων που συνδέονται με προϊόντα για τα οποία υπάρχει 
υψηλή ζήτηση λόγω του κορονοϊού.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_917/MEX_20_917_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_917/MEX_20_917_EN.pdf
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/research-networks_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_939/MEX_20_939_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_939/MEX_20_939_EN.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/ITN-2020-call-results
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_938/IP_20_938
_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_939/MEX_2
0_939_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

55. Κορονοϊός: Κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής, πλατφόρμες αφαιρούν εκατομμύρια 
παραπλανητικές διαφημίσεις 

Βρυξέλλες,  26 Μαΐου 2020 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συντόνισε έλεγχο («σάρωση») ιστοτόπων, με στόχο να εντοπιστούν οι πηγές που 
προβάλλουν στους καταναλωτές στην ΕΕ περιεχόμενο το οποίο προωθεί παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς ή προϊόντα που αποσκοπούν στην εξαπάτηση των καταναλωτών στο πλαίσιο του 
κορονοϊού. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, μετά την πρόσκληση της Επιτροπής, οι πλατφόρμες 
έχουν αφαιρέσει ή αποκλείσει εκατομμύρια παραπλανητικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις 
προϊόντων. Η σάρωση, η οποία διενεργήθηκε από το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (ΣΠΚ), περιλάμβανε δύο μέρη: έναν υψηλού επιπέδου έλεγχο των διαδικτυακών 
πλατφορμών και μία σε βάθος ανάλυση συγκεκριμένων διαφημίσεων και ιστοτόπων που 
συνδέονταν με προϊόντα υψηλής ζήτησης λόγω του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_938/IP_20_938
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει συμβουλές στους καταναλωτές και τους εμπόρους, να 
παρακολουθεί τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να δημοσιεύει σχετικές επικαιροποιήσεις 
εδώ, μαζί με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της για την αποτροπή των 
προσπαθειών εκμετάλλευσης του κορονοϊού για την εξαπάτηση των καταναλωτών. 
 
Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών (ΕΚΚ) παρέχουν στους πολίτες της ΕΕ συμβουλές και 
βοήθεια σχετικά με ερωτήματά τους — πολλά από τα ερωτήματα αυτά αφορούν τον αντίκτυπο 
του κορoνoϊού σε υπηρεσία ή προϊόν που αγόρασαν και μπορείτε να τα βρείτε εδώ. 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία των καταναλωτών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή στην ΕΕ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη σάρωση διατίθενται εδώ. 
Το δίκτυο ΣΠΚ διεξάγει ετησίως πανευρωπαϊκές σαρώσεις βάσει κοινού ερωτηματολογίου που 
καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στοιχεία για την προηγούμενη σάρωση παρέχονται 
εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

56. Η ΕΕ κινητοποιεί διεθνείς δωρητές για την παροχή στήριξης προς τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες από τη Βενεζουέλα και προς τις χώρες της περιοχής 

Βρυξέλλες,  26 Μαΐου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_938/IP_20_938_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_938/IP_20_938_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_939/MEX_20_939_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_939/MEX_20_939_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_938/IP_20_938_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_938/IP_20_938_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_el#advice-to-consumers-and-traders
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cpc_regulation_factsheet_-_sharper_teeth_for_eu_consumer_protection.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_el.htm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_156
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ισπανική κυβέρνηση συγκάλεσαν τη διεθνή διάσκεψη δωρητών, για να 
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα 
και προς τις χώρες της περιοχής, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

Οι διεθνείς δωρητές δεσμεύτηκαν να προσφέρουν συνολικά 2,544 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 595 
εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις), ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της κινητοποίησαν 
231,7 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προσφέρει 144,2 
εκατ. ευρώ για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή 
βοήθεια και παρεμβάσεις για την πρόληψη των συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ανακοίνωσε τη χορήγηση πρόσθετων δανείων ύψους 400 εκατ. ευρώ στην περιοχή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_922/IP_20_922
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα  
Ενημερωτικό δελτίο για τη στήριξη της ΕΕ προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη 
Βενεζουέλα και προς τις κοινότητες υποδοχής 
________________________________________________________________________________ 

57. Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά 

Βρυξέλλες,  27 Μαΐου 2020 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης. Για να 
διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη είναι βιώσιμη, ομοιόμορφη, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη για 
όλα τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός νέου μέσου 
ανάκαμψης, Next Generation EU, που θα ενταχθεί σε έναν ισχυρό, σύγχρονο και ανανεωμένο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης το προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2020, το οποίο θα δώσει προτεραιότητα στις ενέργειες που 
απαιτούνται για την προώθηση της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_940/IP_20_940
_EL.pdf 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ανακοίνωση για το σχέδιο ανάκαμψης: «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για 
την επόμενη γενιά» 
Ανακοίνωση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο 
ανάκαμψης για την Ευρώπη» 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Ιστότοπος για τις προτάσεις για το ΠΔΠ 
Ιστότοπος για το προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 
Ιστότοπος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΠΔΠ και το Next Generation EU [Διαθέσιμο σύντομα] 

https://www.eib.org/en/press/news/president-hoyer-eib-supports-countries-hosting-venezuelan-migrants-amid-covid-19
https://www.eib.org/en/press/news/president-hoyer-eib-supports-countries-hosting-venezuelan-migrants-amid-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_922/IP_20_922_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_922/IP_20_922_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79328/donors-conference-solidarity-venezuelan-refugees-and-migrants-countries-region-amid-covid-19_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/69487/node/69487_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/69487/node/69487_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_940/IP_20_940_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_940/IP_20_940_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-europes-moment-repair-and-prepare-next-generation_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-europes-moment-repair-and-prepare-next-generation_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_935
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Ενημερωτικό δελτίο 1 «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την 
Ευρώπη»  
Ενημερωτικό δελτίο 2 Βασικά μέσα που στηρίζουν το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη»  
Ενημερωτικό δελτίο 3 Χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη»  
Ενημερωτικό δελτίο 4 Προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 
Ομιλία της Προέδρου von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
________________________________________________________________________________ 

58. Έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας: ενδυνάμωση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 

Βρυξέλλες,  27 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκθεση επιδόσεων της ΕΕ στους τομείς της επιστήμης, της 
έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της οποίας αναλύει τις επιδόσεις της Ευρώπης σε παγκόσμιο 
πλαίσιο. Στην εν λόγω έκθεση τονίζεται η ανάγκη για έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) με στόχο τη 
στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων, των περιφερειών και 
των χωρών, και για τη λήψη μέριμνας ώστε κανείς να μην μείνει στο περιθώριο στην προσπάθεια 
ενίσχυσης των συστημάτων καινοτομίας, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_933/IP_20_933
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση επιδόσεων της ΕΕ στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας [η έκθεση 
για το 2020 θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις 27 Μαΐου στις 14.30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης] 
Ενημερωτικό γράφημα– Προς μια βιώσιμη και ανταγωνιστική Ευρώπη [θα αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο στις 27 Μαΐου στις 14.30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης]  
Ενημερωτικό γράφημα – 10 πλέον σημαντικότερα στοιχεία και αριθμοί [θα αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο στις 27 Μαΐου στις 14.30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης]  
Βίντεο - Έκθεση για τις επιδόσεις στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία για το 2020 [θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις 27 Μαΐου στις 14.30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης]  
Διαδραστική έκθεση – Έκθεση για τις επιδόσεις στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία για 
το 2020 [θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις 27 Μαΐου στις 14.30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης] 
________________________________________________________________________________ 

59. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  27 Μαΐου 2020 
"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
 
Κύριε πρόεδρε, 
κυρίες και κύριοι βουλευτές, 
Η Ευρώπη είναι μια ιστορία γενιών. 
Και κάθε γενιά Ευρωπαίων έχει την ιστορία της. 
Για την ιδρυτική γενιά της Ένωσής μας, η ιστορία επιφύλασσε την οικοδόμηση διαρκούς ειρήνης, 
εκεί που πριν επικρατούσε μόνο δυστυχία, πόνος και καταστροφή. 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/key-instruments-supporting-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/financing-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-adjusted-commission-work-programme-2020-factshet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_941
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_933/IP_20_933_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_933/IP_20_933_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2020_en
https://ec.europa.eu/info/files/towards-sustainable-and-competitive-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/top-10-facts-and-figures-srip-report-2020_en
https://youtu.be/zt-ZGGPPaq4
https://ec.europa.eu/research/srip/interactive/
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Για την επόμενη γενιά, επιφύλασσε την επιδίωξη για ευημερία και ελευθερία, καθώς επιλέξαμε 
την ενοποίηση της εσωτερικής μας αγοράς και το ενιαίο μας νόμισμα. 
Ύστερα, είχε έρθει η ώρα να επανενώσουμε την ευρωπαϊκή μας οικογένεια, υποδεχόμενοι ξανά 
τα αδέλφια μας, μετά από εκείνη την ψυχρή περίοδο, καλωσορίζοντάς τα εδώ, στο σπίτι τους, 
στην καρδιά της Ένωσής μας. 
Όλες αυτές οι γενιές, και όλες αυτές οι ιστορικές επιτυχίες, βασίστηκαν στις προηγούμενες και 
ενέπνευσαν τις επόμενες.  
Και οι επιλογές ήταν πάντα δύο: να ακολουθούμε τον μοναχικό δρόμο της εξασθενημένης 
αντίστασης ή να προχωράμε μπροστά μαζί — με όραμα, φιλοδοξία και προς την ίδια κατεύθυνση. 
Σε όλες αυτές τις καθοριστικές στιγμές επιλέξαμε να κάνουμε μαζί το άλμα προς τα εμπρός. 
Γιατί, για την Ευρώπη, τα πιο τολμηρά μέτρα θα είναι πάντα τα ασφαλέστερα. 
Αυτό ήταν που μας έδωσε τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε μια Ένωση ειρήνης και την 
ευημερίας, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά στον κόσμο. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_941/SPEE
CH_20_941_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

60. Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν προς τον Τύπο για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο και το μέσο ανάκαμψης 

Βρυξέλλες,  27 Μαΐου 2020 
 
Καλημέρα σας, 
Η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η μεγαλύτερη συλλογική μας πρόκληση από 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αποτελεί πρωτίστως πρόκληση για τον τομέα της υγείας. 
Τώρα όμως έχει μετατραπεί και σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική και κοινωνική πρόκληση. 
Πέρα από τη σφοδρότητα του πλήγματος που έχει επιφέρει στην οικονομία, το επιπλέον στοιχείο 
που κάνει τόσο δύσκολη την αντιμετώπισή της είναι οι πολύ διαφορετικές επιπτώσεις της από 
χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα. 
Αιτία της κρίσης είναι η πανδημία, αλλά το μέγεθός της συνδέεται με πολλούς παράγοντες, και 
ιδίως με τη δομή και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών μας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_957/ST
ATEMENT_20_957_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

61. Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΠΔΠ και το Next Generation EU 

Βρυξέλλες,  27 Μαΐου 2020 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 Τι προτείνει σήμερα η Επιτροπή; 
Η Επιτροπή πρότεινε έναν ισχυρότερο προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση των άμεσων 
οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, για την 
εκκίνηση της βιώσιμης ανάκαμψης και για την προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_941/SPEECH_20_941_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_941/SPEECH_20_941_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_957/STATEMENT_20_957_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_957/STATEMENT_20_957_EL.pdf


05 ΜΑΪΟΣ 2020 - 36 
 

 
Οι προτάσεις βασίζονται: 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_935/QAND
A_20_935_EL.pdf 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ανακοίνωση για το σχέδιο ανάκαμψης: «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για 
την επόμενη γενιά» 
Ανακοίνωση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο 
ανάκαμψης για την Ευρώπη» 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Ιστότοπος για τις προτάσεις για το ΠΔΠ 
Ιστότοπος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
IP: Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά 
Ενημερωτικό δελτίο 1 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την 
Ευρώπη 
Ενημερωτικό δελτίο 2 Βασικά μέσα για τη στήριξη του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη 
Ενημερωτικό δελτίο 3 Χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη 
Ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
________________________________________________________________________________ 

62. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: εκκίνηση νέας εκστρατείας με την υποστήριξη της 
πρωτοβουλίας Global Citizen 

Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα νέα βήματα της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό, την 
παγκόσμια δράση για την καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτό εμβολιασμό, προσιτές 
θεραπευτικές αγωγές και διαγνωστικές εξετάσεις. Ο μαραθώνιος συγκέντρωσης δωρεών που 
ξεκίνησε στις 4 Μαΐου τώρα θα προχωρήσει στην εκκίνηση μιας νέας εκστρατείας από τον διεθνή 
οργανισμό προάσπισης των συμφερόντων του πολίτη Global Citizen (Παγκόσμιος Πολίτης) με 
τίτλο «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας»· η εκστρατεία αυτή θα κορυφωθεί με 
την παγκόσμια σύνοδο κορυφής δωρητών το Σάββατο 27 Ιουνίου. 

Μαζί με τον Global Citizen, η Επιτροπή θα εντείνει την κινητοποίηση χρηματοδότησης ώστε να 
ξεπεραστεί αυτή η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο —και να αποφευχθεί μια άλλη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_952/IP_20_952
_EL.pdf 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Η Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

63. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάκαμψη: 
μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_935/QANDA_20_935_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_935/QANDA_20_935_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-europes-moment-repair-and-prepare-next-generation_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-europes-moment-repair-and-prepare-next-generation_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/key-instruments-supporting-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/financing-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_941
https://global-response.europa.eu/about_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_797
https://www.globalcitizen.org/en/
https://www.globalcitizen.org/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_952/IP_20_952_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_952/IP_20_952_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_958
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Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2020 

Τι είναι ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας; 
Ο νέος μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα παράσχει μεγάλης κλίμακας 
χρηματοδοτική στήριξη σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη 
μέλη, με στόχο τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορονοϊού και την αύξηση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της προετοιμασίας των 
οικονομιών της ΕΕ για τις προκλήσεις που θέτουν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. 

Ο μηχανισμός θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που εντοπίζονται 
κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
παραγωγικότητα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες, η υγεία, η 
απασχόληση και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Θα εξασφαλίσει επίσης επαρκή 
εστίαση των εν λόγω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων βάσει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
να καταστήσουν την Ένωση πιο ανθεκτική. 

Πόσα χρήματα θα διαθέσει ο μηχανισμός; 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_949/QAND
A_20_949_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: συνδρομή προς τις χώρες της 
ΕΕ ώστε να βγουν από την κρίση ισχυρότερες 
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ (2021-2027): Πρόταση της Επιτροπής - Μάιος 2020 
________________________________________________________________________________ 

64. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το REACT-
EU, την πολιτική συνοχής μετά το 2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 

Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2020 

REACT-EU 
Τι είναι το REACT-EU και πώς εμπλέκεται η πολιτική συνοχής; 
Το REACT-EU σημαίνει Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης και 
είναι μια πρωτοβουλία που συνεχίζει και επεκτείνει την απόκριση στην κρίση και τα μέτρα 
αποκατάστασης των επιπτώσεων της κρίσης που δρομολογήθηκαν μέσω της Πρωτοβουλίας 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+. Θα συμβάλει στην επίτευξη μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας. 
Το REACT-EU περιλαμβάνει πρόσθετα κονδύλια ύψους 55 δισ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν στα 
προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), καθώς και του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Τα εν λόγω πρόσθετα κονδύλια θα χορηγηθούν την περίοδο 
2021-2022 από το πρόγραμμα «Next Generation EU», αλλά ήδη και το 2020 μέσω μιας 
στοχευμένης αναθεώρησης του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_949/QANDA_20_949_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_949/QANDA_20_949_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-structural-reform-support-service_en
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-structural-reform-support-service_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
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/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_948/QAND
A_20_948_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο μιας πράσινης και ψηφιακής ανάκαμψης 
Ενημερωτικό δελτίο: Ενίσχυση των κοινωνικών ταμείων της ΕΕ για την ανάκαμψη από την κρίση 
Mακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ 2021-2027: Πρόταση της Επιτροπής, Μάιος του 2020 
________________________________________________________________________________ 

65. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης 

Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2020 

Τι θα αλλάξει για τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης; 
Η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα θα συνεπάγεται διαφορετικές ευκαιρίες και 
προκλήσεις για τις περιφέρειες και τους τομείς. Σε ορισμένες και ορισμένους εξ αυτών θα 
παρουσιαστούν περισσότερες άμεσες ευκαιρίες, ενώ άλλες και άλλοι θα αντιμετωπίσουν 
περισσότερες προκλήσεις, χωρίς να έχουν όλες και όλοι την ίδια ικανότητα να ανταπεξέλθουν στο 
κόστος προσαρμογής στην κλιματική μετάβαση. Για να βοηθήσει τις πιο ευάλωτες περιφέρειες να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης, τον Ιανουάριο του 2020 η 
Επιτροπή πρότεινε έναν Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης ύψους 100 δισ. ευρώ, ο οποίος 
αποτελείται από τρεις πυλώνες: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ένα καθεστώς δίκαιης 
μετάβασης στο πλαίσιο του InvestEU και έναν μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα. Ο 
Μηχανισμός είναι μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ύψους 
1 τρισ. ευρώ, το οποίο προτάθηκε τον Ιανουάριο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_931/QAND
A_20_931_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: πρόταση της Επιτροπής 
Μάιος 2020 
________________________________________________________________________________ 

66. Η Επιτροπή προτείνει μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα για τη στήριξη των 
πράσινων επενδύσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2020 

  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την πρότασή της για μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου 
τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Ο μηχανισμός δανειοδότησης θα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_948/QANDA_20_948_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_948/QANDA_20_948_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/2020_mff_reacteu_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22713&langId=el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_931/QANDA_20_931_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_931/QANDA_20_931_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
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υλοποιηθεί με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θα ενθαρρύνει τις 
επενδύσεις που στηρίζουν τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία από τις δημόσιες 
αρχές προς όφελος των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών. Θα 
περιλαμβάνει 1,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και έως 10 δισ. 
ευρώ σε δάνεια από τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα 
κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους μεταξύ 25 και 30 δισ. ευρώ με σκοπό την παροχή βοήθειας στα 
εδάφη και τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές και τα εδάφη με περιορισμένη 
ικανότητα αντιμετώπισης του κόστους της μετάβασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_930/IP_20_930
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
σχετικά με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης 
Δελτίο Τύπου: Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης: Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στη μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς τα ταμεία της πολιτικής συνοχής στηρίζουν τις πράσινες 
μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών 
________________________________________________________________________________ 
 
67. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη 

Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2020 

Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή προτείνει τη νέα πρωτοβουλία 
REACT-EU για να ενισχύσει τη στήριξη της συνοχής, ώστε τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις 
οικονομίες τους πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κατά τη φάση ανασύνταξης από την κρίση.  

Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των μέτρων πρώτης 
αντίδρασης και της πιο μακροπρόθεσμης ανάκαμψης.  

Προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους μπορούν να συμπληρωθούν με χρήση μέρους των διαθέσιμων νέων πόρων ύψους 
55 δισ. ευρώ. Πέραν της άμεσης αντίδρασης στην κρίση, η πολιτική συνοχής θα είναι ζωτικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί μια μακροπρόθεσμα ισορροπημένη ανάκαμψη και να 
αποφευχθούν ασυμμετρίες και αναπτυξιακές αποκλίσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_959/MEX_2
0_959_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
68. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Η Επιτροπή προτείνει το νέο πρόγραμμα της ΕΕ 
για την υγεία «EU4Health», προϋπολογισμού 9,4 δισ. ευρώ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_930/IP_20_930_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_930/IP_20_930_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_931
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_931
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_812
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_812
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_regio_annexed.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_regio_annexed.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_959/MEX_20_959_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_959/MEX_20_959_EN.pdf
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Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2020 

Η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο, φιλόδοξο και αυτόνομο πρόγραμμα για την υγεία για την περίοδο 
2021-2027 —το πρόγραμμα «EU4Health».  

Το EU4Health θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη από την COVID-19 καθιστώντας τον 
πληθυσμό της ΕΕ υγιέστερο, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και 
προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Θα καλύψει τα κενά που αποκάλυψε η κρίση 
της νόσου COVID-19 και θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα υγείας της ΕΕ είναι αρκετά ανθεκτικά 
ώστε να αντιμετωπίσουν νέες και μελλοντικές απειλές για την υγεία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_959/MEX_2
0_959_EN.pdf 
 
Πλήρες σημείωμα και ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο ενώ περισσότερες 
πληροφορίες για το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

69. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) 

Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2020 

Τι είναι το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» και πώς θα συμβάλει στη βελτίωση των 
συστημάτων υγείας στην ΕΕ; 
Η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο, φιλόδοξο, αυτόνομο πρόγραμμα για την υγεία για την περίοδο 
2021-2027: το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία». 

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη κατά την μετά τη 
νόσο COVID-19 εποχή, βελτιώνοντας την υγεία του πληθυσμού της ΕΕ, ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας. 
Το νέο αυτό πρόγραμμα θα καλύψει επίσης τα κενά που αποκάλυψε η κρίση η οποία προκλήθηκε 
εξαιτίας της COVID-19 και θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα υγείας της ΕΕ είναι αρκετά ανθεκτικά 
ώστε να αντιμετωπίζουν νέες και μελλοντικές απειλές για την υγεία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_956/QAND
A_20_956_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Πρόταση της Επιτροπής 
που υποβλήθηκε τον Μάιο του 2020 
________________________________________________________________________________ 

70. Ερωτήσεις και απαντήσεις: η Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 

Βρυξέλλες,  28 Μαΐου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_959/MEX_20_959_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_959/MEX_20_959_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_956
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/eu4health_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_956/QANDA_20_956_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_956/QANDA_20_956_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/eu4health_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
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Η Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό βασίζεται στη δέσμευση που ανέλαβαν οι ηγέτες της G20 
στις 26 Μαρτίου να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο κατά της πανδημίας. Υπό το πρίσμα αυτό, στις 
24 Απριλίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και μια πρώτη ομάδα συντελεστών στον 
τομέα της υγείας δρομολόγησε μια παγκόσμια συνεργασία με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη, 
παραγωγή και ισότιμη παγκόσμια πρόσβαση στα εργαλεία για την καταπολέμηση της COVID-19 
με την ονομασία ACT Accelerator. Από κοινού απηύθυναν έκκληση για ανάληψη δράσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_958/QAND
A_20_958_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό 
________________________________________________________________________________ 
 
71. Δήλωση της Επιτρόπου Κυριακίδου ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος 

Βρυξέλλες,  29 Μαΐου 2020 

Ενόψει της Κυριακής 31ης Μαΐου, Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος, η Επίτροπος 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε τα εξής: «Κάθε χρόνο, το 
κάπνισμα σκοτώνει περίπου 6 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για 6 
εκατομμύρια θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, για 6 εκατομμύρια ανθρώπους 
που σήμερα θα μπορούσαν να είναι ακόμη μαζί μας —και για πολύ πόνο που θα μπορούσε να 
αποφευχθεί. Και ενώ γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη αιτία θανάτου 
που μπορεί να προληφθεί, συνεχίζει να προκαλεί ασθένεια και απώλεια ανθρώπινων ζωών. Γι' 
αυτό, στο ευρωπαϊκό σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου  θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον 
έλεγχο του καπνίσματος και θα αναλάβουμε αποφασιστική δράση για να μειώσουμε την έκθεση 
σε αυτόν τον βασικό παράγοντα κινδύνου. Στις προτεραιότητές μας συγκαταλέγεται και η 
προστασία των νέων από τις επικίνδυνες συνέπειες του καπνίσματος —ο στόχος αυτός βρίσκεται 
στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ κατά του καπνίσματος. Αυτή την εβδομάδα παρουσιάσαμε 
την πρότασή μας για το πλέον φιλόδοξο και μακρόπνοο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την υγεία 
στην ιστορία της ΕΕ —το  πρόγραμμα «Η Ευρώπη για την υγεία», (EU4Health). Με ενωσιακή 
χρηματοδότηση πρωτοφανούς ύψους 9,4 δισ. ευρώ θα μπορέσουμε να αυξήσουμε σημαντικά τη 
στήριξή μας για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου. Το κάπνισμα δεν είναι ποτέ ασφαλές. 
Γι' αυτό, η καλύτερη απόφαση που μπορούμε να λάβουμε τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καπνίσματος, είναι να αφήσουμε το κάπνισμα στο παρελθόν».  

Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_970/MEX_2
0_970_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_952
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_958/QANDA_20_958_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_958/QANDA_20_958_EL.pdf
https://europa.eu/global-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_972
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_970/MEX_20_970_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_970/MEX_20_970_EN.pdf
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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 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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