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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση «WIFI4EU» προς τους δήμους για την  υποβολή αίτησης 
για δωρεάν δίκτυο Wi-Fi σε δημόσιους χώρους. 
 

2. Ερωτήσεις και απαντήσεις: rescEU και ανθρωπιστική βοήθεια στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ. 
 

3. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά 
με ένα πιθανό νέο εργαλείο ανταγωνισμού. 
 

4. Δράση ώστε το έγκλημα να μην αποφέρει έσοδα: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματιών. 
 

5. Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες. 
 

6. Κατανόηση και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης: ξεκινάει η λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων. 
 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. 
 

8. Δίκαιοι κατώτατοι μισθοί: Η Επιτροπή ξεκινά δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους. 
 

9. Κορονοϊός: η οδηγία για τους βιολογικούς παράγοντες επικαιροποιείται για την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. 
 

10. Η Επιτροπή κάνει ένα πρώτο βήμα προς την έγκριση μιας φαρμακευτικής στρατηγικής για 
την Ευρώπη. 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
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11. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Αυξημένη χρηματοδότηση για τη στήριξη της 

μετάβασης των γεωργών και των αλιέων της ΕΕ προς μια πράσινη οικονομία. 
 

12. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διαθέσει 
300 εκατ. ευρώ στην Gavi. 
 

13. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων σε όλη την ΕΕ: Η εφαρμογή Galileo Green Lane 
διευκολύνει τη διασυνοριακή κυκλοφορία. 
 

14. Ένωση Ασφάλειας: Εγκαινιάζεται το Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού 
Εγκλήματος της Ευρωπόλ. 
 

15. Κορονοϊός: Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος εγκαινιάζουν μια νέα 
πλατφόρμα για την παρακολούθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης. 
 

16. Η Ελλάδα συμμετέχει στην πιλοτική έρευνα αξιολόγησης της σταδιοδρομίας Ευρωπαίων 
φοιτητών. 
 

17. Δασικές πυρκαγιές: Η Επιτροπή εξοπλίζει τον στόλο rescEU με νέα αεροσκάφη ενόψει του 
καλοκαιριού. 
 

18. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: πτήσεις της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ στη 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 
 

19. Κορονοϊός: Η ΕΕ χορηγεί 314 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις για την καταπολέμηση 
του ιού και τη στήριξη της ανάκαμψης. 
 

20. Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης παραμένει υψηλή, σύμφωνα με την 
τελευταία ετήσια αξιολόγηση. 
 

21. Η Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη της κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το 11ο Βραβείο 
Προσβάσιμης Πόλης. 
 

22. Κορονοϊός: η ΕΕ ενισχύει τη δράση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης 
23. Ευρωβαρόμετρο: Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη διαφθορά. 

 
24. Η συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, στο 

Delphi Economic Forum V | Digital. 

 

25. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό καθεστώς ύψους 33 εκατ. ευρώ 
σχετικά με την αναβολή της καταβολής ΦΠΑ με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την έξαρση της νόσου του κορονοϊού. 
 

26. Η νέα έκθεση της Επιτροπής καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ανθεκτικότητα 
σε περιόδους κρίσης. 
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27. Κορονοϊός: Η Επιτροπή συνιστά τη μερική και σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών 
περιορισμών προς την ΕΕ μετά τις 30 Ιουνίου, βάσει κοινής συντονισμένης προσέγγισης. 
 

28. Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί την 
εταιρεία BioNTech με 100 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID-19. 
 

29. Οδική ασφάλεια: Οι δρόμοι της Ευρώπης γίνονται ασφαλέστεροι, αλλά η κατάσταση 
βελτιώνεται αργά. 
 

30. Παρατηρήσεις του Επιτρόπου Τζεντιλόνι στη συνέντευξη Τύπου της Ευρωομάδας 
 

31. Έκθεση του 2020 για τη γαλάζια οικονομία: οι γαλάζιοι τομείς συμβάλλουν στην 
ανάκαμψη και προλειαίνουν το έδαφος για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ 
 

32. Πράσινη ανάκαμψη: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για το «Κύμα 
Ανακαινίσεων» για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια 
 

33. Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με το Πρότυπο 
Πράσινου Ομολόγου της ΕΕ. 
 

34. Κορονοϊός: δήλωση της Επιτροπής για τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με την 
πρόταση επέκτασης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την περαιτέρω 
στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για 
ιδιωτικές επενδύσεις. 
 

35. Κορονοϊός: δήλωση της Επιτροπής για τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με την 

πρόταση επέκτασης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την περαιτέρω 

στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για 

ιδιωτικές επενδύσεις. 

 

36. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: Η ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ και η 

περαιτέρω στήριξή της προς το Αφγανιστάν. 

 

37. Re-open EU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο ιστότοπο για την ασφαλή επανέναρξη της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού στην ΕΕ. 
 

38. Κορονοϊός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει μια διεθνή πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση 
του εμπορίου ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. 
 

39. Η ΕΕ στηρίζει με 38 εκατ. ευρώ ένα ελληνικό και τέσσερα ευρωπαϊκά έργα για προστασία 
από κυβερνοαπειλές. 
 

40. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 205 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας 
και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 
 

41. Κορονοϊός: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σε μια λύση διαλειτουργικότητας των εφαρμογών 
ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω κινητών συσκευών. 
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42. Φαρμακευτική στρατηγική: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά ανοικτή δημόσια διαβούλευση. 
 

43. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος 
εγγυήσεων για τις τράπεζες. 
 

44. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή ξεκινάει έρευνες για τους κανόνες του Apple 
App Store. 
 

45. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή ξεκινάει έρευνα σχετικά με τις πρακτικές της 
Apple όσον αφορά το Apple Pay. 
 

46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά εκτεταμένη ανασκόπηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. 
 

47. Κορονοϊός: η Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια. 
 

48. Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο σχετικά με τις ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά. 
 

49. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής 
αλλαγής στην Ευρώπη. 
 

50. 26/06/2020 - Διαδικτυακή συζήτηση με τον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ στην Αθήνα - Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
 

51. Βιώσιμη αλιεία: Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της εφαρμογής της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ και δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές 
δυνατότητες για το 2021. 
 

52. Ομιλία της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον ρατσισμό στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

53. Κορoνοϊός: Χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη μεταφορά βασικών αγαθών, ιατρικών 
ομάδων και ασθενών. 
 

54. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με ένα νέο σχέδιο δράσης 
για την ψηφιακή εκπαίδευση. 
 

55. «Ο πολιτισμός της Ευρώπης δίπλα σου» -  Νέα εκστρατεία της Επιτροπής για τον τουρισμό. 
 

56. Βιώσιμη χρηματοδότηση: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού για την ταξινόμηση. 
 

57. Κορονοϊός: Ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ανακοινώνει ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα για πιθανή θεραπεία με τη χρήση ευρωπαϊκής υπερυπολογιστικής* 
 

58. Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, 20 Ιουνίου 2020: Κοινή Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Ύπατου Εκπροσώπου. 
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59. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρόεδρο 

Μισέλ και τον ΄Αντρει Πλένκοβιτς, Πρωθυπουργό της Κροατίας, μετά την τηλεδιάσκεψη 

των ηγετών της ΕΕ. 

 

60. Παγκόσμια διάσκεψη ηγετών και συναυλία στις 27 Ιουνίου - Παγκόσμια Αντίδραση στον 
Κορονοϊό. 
 

61. H 22η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας και ο 9ος ενεργειακός διάλογος ΕΕ-Κίνας διεξάγονται 
μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 

62. Ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους 
στο διαδίκτυο εξακολουθεί να αποφέρει αποτελέσματα. 
 

63. Η Επιτροπή υπογράφει αεροπορική συμφωνία με την Ιαπωνία. 
 

64. Κρίση στη Συρία: αρχίζει σήμερα η τέταρτη Διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα 
«Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής». 
 

65. Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 2020: Η ΕΕ βελτιώνει τις επιδόσεις της 
στην καινοτομία. 
 

66. Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: η Επιτροπή διοργανώνει πανευρωπαϊκή διάσκεψη 
για την ολοκλήρωση των εκτενών εκδηλώσεων προβολής. 
 

67. Δικαιώματα των θυμάτων: Νέα στρατηγική για την ενδυνάμωση των θυμάτων. 
 

68. Έκθεση της Επιτροπής: Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων ενισχύουν τη 
θέση των πολιτών και είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή. 
 

69. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: ένας ετήσιος προϋπολογισμός που εστιάζει στην 
ευρωπαϊκή ανάκαμψη. 
 

70. Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021 – Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

71. Η ΕΕ βοηθάει τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης. 
 

72. Δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατου Εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής 
της ΕΕ, κ. Ζοζέπ Μπορέλ στις Καστανιές Έβρου ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Δένδια. 
 

73. Δηλώσεις του ΥΕ/ΑΠ Ζοζέπ Μπορέλ μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη. 
 

74. Δηλώσεις του ΥΕ/ΑΠ Ζοζέπ Μπορέλ μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 
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75. «Απαιτείται περισσότερη προστασία για τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας», 
διαπιστώνεται σε έκθεση. 
 

76. Ημέρα των Ναυτικών: η Επίτροπος Βαλεάν στηρίζει τα δικαιώματα των ναυτικών και 
τονίζει τον καίριο ρόλο τους. 
 

77. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με τη Δημοκρατία 
της Κορέας. 
 

78. 26/06/2020  - Διαδικτυακή συζήτηση με τον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ στην Αθήνα. 
 

79. Παγκόσμια διάσκεψη ηγετών και συναυλία με καλλιτέχνες και ακτιβιστές ζωντανά στο 
Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
 

80. Διάσκεψη για την εταιρική σχέση με το Σουδάν: η ΕΕ κινητοποιεί μεγαλύτερη στήριξη για 
τη μετάβαση του Σουδάν. 
 

81. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν σημειώσει επαρκή 
πρόοδο όσον αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των επιπτώσεών της 
στην υγεία έως το 2030. 
 

82. Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την 
ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς. 
 

83. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: συντονιστείτε αύριο για να παρακολουθήσετε τη 
σύνοδο κορυφής δωρητών και τη συναυλία. 
 

84. Δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά και της 
Επιτρόπου κ. Ίλβα Γιούανσον, για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Κατάχρησης και της 
Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών. 
 

85. Πράσινη Συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης εγκαινιάζεται τη 
Δευτέρα, 29 Ιουνίου. 
 

86. Πράσινη Συμφωνία: Οι περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα, οι περιφέρειες υψηλής έντασης 
άνθρακα και η Επιτροπή εγκαινιάζουν την ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης. 
 

87. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Επιτροπή 
δεσμεύονται να διαθέσουν επιπλέον 4,9 δισ. Ευρώ. 
 

88. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 
για την περαιτέρω στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την 
παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις. 
 

89. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: 6,15 δισ. ευρώ για καθολική πρόσβαση σε εμβόλια, 
συγκεντρώθηκαν στη διάσκεψη του Σαββάτου. 
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90. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις 
του κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες. 
 

91. Ομιλία της Επιτρόπου Ντάλι στο συνέδριο «Ισότητα 2020» για τα 20 χρόνια της οδηγίας για 
τη φυλετική ισότητα. 
 

92. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικό κανονισμό για να προετοιμάσει το έδαφος για τις 
υποδομές δικτύων υψηλής χωρητικότητας 5G. 
 

93. Κρίση στη Συρία: Η ΕΕ κινητοποιεί συνολική δέσμευση ύψους 6,9 δισ. ευρώ για την 
περίοδο από το 2020 και εξής. 

________________________________________________________________________________ 

 
1. Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση «WIFI4EU» προς τους δήμους για την  υποβολή αίτησης 
για δωρεάν δίκτυο Wi-Fi σε δημόσιους χώρους 
 
Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 3 Ιουνίου 2020 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κουπόνια 
WiFi4EU, για τη δημιουργία δωρεάν δικτύων Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, 
δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες.  
 
Η πρόσκληση ήταν ανοιχτή για μιάμιση ημέρα σε δήμους ή ενώσεις δήμων στα 27 κράτη μέλη της 
ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισλανδία και τη Νορβηγία, και συγκεκριμένα από, 3 Ιουνίου 
2020, 14.00 ώρα Ελλάδος έως τις 4 Ιουνίου 2020, 18.00 ώρα Ελλάδος. Οι δήμοι είχαν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για 947 κουπόνια αξίας 15 000 ευρώ το καθένα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_987/MEX_2

0_987_EN.pdf 

 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στις Ερωτήσεις και Απαντήσεις και σε 
αυτό το ενημερωτικό δελτίο, ενώ ένας χάρτης απεικονίζει τον αριθμό των δήμων σε όλη την 
Ευρώπη που έχουν μέχρι στιγμής επωφεληθεί από το πρόγραμμα. 
________________________________________________________________________________ 

2. Ερωτήσεις και απαντήσεις: rescEU και ανθρωπιστική βοήθεια στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ 

Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2020 

Γιατί προτείνει η Επιτροπή να ενισχύσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ και το 
rescEU; 
Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ είναι μια δομή διαχείρισης κρίσεων που επιτρέπει 
στα κράτη μέλη και στα συμμετέχοντα κράτη[1] να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα 
της πολιτικής προστασίας, να βελτιώσουν την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση 
όσον αφορά τις καταστροφές. Βασίζεται σε εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει βασικό ρόλο συντονισμού και συγχρηματοδότησης. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_987/MEX_20_987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_987/MEX_20_987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-new-call-date-announced-1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-questions-and-answers
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/map-wifi4eu-winners
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Η ανάγκη για ένα σύστημα πιο ευέλικτο, ταχύτερο και με μεγαλύτερες δυνατότητες αντίδρασης 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας είναι ένα από τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_984/QAND
A_20_984_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ενημερωτικό δελτίο για το rescEU 
Ενημερωτικό δελτίο για την ανθρωπιστική βοήθεια 
 Όλα τα αριθμητικά στοιχεία στις παρούσες Ερωτήσεις και απαντήσεις εκφράζονται σε σταθερές 
τιμές 2018. [1] Ισλανδία, Νορβηγία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Τουρκία. 
________________________________________________________________________________ 

3. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά 
με ένα πιθανό νέο εργαλείο ανταγωνισμού 

Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων, καθώς και ανοικτή 
δημόσια διαβούλευση, στην οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά με την ανάγκη ενός πιθανού νέου εργαλείου ανταγωνισμού το οποίο θα επιτρέψει 
την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων ανταγωνισμού. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την αρχική εκτίμηση 
επιπτώσεων έως τις 30 Ιουνίου 2020 και να απαντήσουν στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση έως 
τις 8 Σεπτεμβρίου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_977/IP_20_977
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμοι για τη διοργανική συμφωνία και το ερωτηματολόγιο 
Σύνδεσμοι για τoν νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τη διοργανική συμφωνία και το 
ερωτηματολόγιο 
________________________________________________________________________________ 

 
4. Δράση ώστε το έγκλημα να μην αποφέρει έσοδα: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματιών 
 
Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τη δήμευση των 
μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και των εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες.  

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου 
ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να χτυπήσουμε τους εγκληματίες εκεί που τους πονάει πιο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_984/QANDA_20_984_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_984/QANDA_20_984_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/2020_rescEU_MFF_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/mff_ha_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_977/IP_20_977_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_977/IP_20_977_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/New_Competition_Tool
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Digital_Services_Act
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200602_com-2020-217-commission-report_en.pdf
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πολύ. Η δήμευση παράνομων περιουσιακών στοιχείων είναι ένα από τα ισχυρότερα μέσα 
αντιμετώπισης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Οι εγκληματίες και τα περιουσιακά 
τους στοιχεία διασχίζουν εύκολα τα σύνορα, για αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση σε 
επίπεδο ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ».  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_987/MEX_2
0_987_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων 
είναι διαθέσιμες εδώ.  
Η έκθεση και το παράρτημά της είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.  
________________________________________________________________________________ 

5. Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες 

Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες, μια δέσμη ορόσημο που ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο φον ντερ 
Λάιεν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της και στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης», της 19ης Φεβρουαρίου. Με τη 
διαβούλευση επιδιώκεται να συγκεντρωθούν απόψεις, στοιχεία και δεδομένα από από άτομα, 
επιχειρήσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών 
και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να βοηθηθούμε στη διαμόρφωση των μελλοντικών 
κανόνων για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Σεπτεμβρίου και 
καλύπτει θέματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η ελευθερία της έκφρασης, η δικαιοσύνη και η 
ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_962/IP_20_962
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
Διαβούλευση σχετικά με τη νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
Αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με τις πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου 
Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τα εργαλεία εκ των προτέρων 
Δελτίο Τύπου για το νέο εργαλείο στον τομέα του ανταγωνισμού 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το νέο εργαλείο στον τομέα του ανταγωνισμού 
Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με το νέο εργαλείο στον τομέα του ανταγωνισμού 
Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου φον ντερ Λάιεν 
Ανακοίνωση «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» 
Φυλλάδιο – Πώς οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαμορφώνουν τις ζωές και τις επιχειρήσεις μας; 
________________________________________________________________________________ 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_987/MEX_20_987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_987/MEX_20_987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/confiscation-and-asset-recovery_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200602_com-2020-217-commission-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200602_com-2020-217-commission-report-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_962/IP_20_962_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_962/IP_20_962_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Digital_Services_Act
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_977
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/New_Competition_Tool
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-do-online-platforms-shape-our-lives-and-businesses-brochure
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6. Κατανόηση και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης: ξεκινάει η λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων 
 
Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2020 

Ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων» (ΕΠΨΜ).  

Υπό την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ιταλία), το 
ΕΠΨΜ  θα υποστηρίξει τη δημιουργία και λειτουργία μιας διατομεακής κοινότητας 
αποτελούμενης από ελεγκτές γεγονότων, πανεπιστημιακούς ερευνητές και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς με γνώση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Το έργο θα συμβάλει 
στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στην παραπληροφόρηση, των φορέων, 
των εργαλείων, των μεθόδων, της δυναμικής της διάδοσης, των ιεραρχημένων στόχων και του 
αντικτύπου στην κοινωνία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_987/MEX_2

0_987_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική 
και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική 

Βρυξέλλες,  2 Ιουνίου 2020 

Για να συμβάλει στην αποκατάσταση των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκλήθηκαν 
από την πανδημία του κορονοϊού, στην επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και στην 
προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 27 Μαΐου 
2020 ένα σημαντικό σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση 
όλων των δυνατοτήτων που παρέχει ο προϋπολογισμός της ΕΕ.  

Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει ένα νέο μέσο ανάκαμψης, το Next Generation EU, στο πλαίσιο 
ενός ανανεωμένου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
προτείνει την ενίσχυση των διαθέσιμων κονδυλίων ώστε να στηριχθούν γεωργοί και αγροτικές 
περιοχές, καθώς και ο αλιευτικός τομέας, για την ανάκαμψη και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, και ειδικότερα της νέας στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και 
της νέας στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_985/QAND

A_20_985_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

8. Δίκαιοι κατώτατοι μισθοί: Η Επιτροπή ξεκινά δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους 

Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2020 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/678451
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_987/MEX_20_987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_987/MEX_20_987_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_985/QANDA_20_985_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_985/QANDA_20_985_EL.pdf
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Η Επιτροπή ξεκινά το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές και 
εργοδοτικές οργανώσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης δίκαιων κατώτατων μισθών για 
όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προηγήθηκε το πρώτο στάδιο της 
διαβούλευσης, το οποίο παρέμεινε ανοικτό από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου 2020 
και στο οποίο η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από 23 κοινωνικούς εταίρους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 
Επιτροπή, με βάση τις απαντήσεις που έλαβε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για 
περαιτέρω δράση της ΕΕ. Τα πρόσφατα γεγονότα ενίσχυσαν περαιτέρω τις απαιτήσεις έναντι της 
ΕΕ για προσπάθειες μείωσης των αυξανόμενων μισθολογικών ανισοτήτων και της φτώχειας των 
εργαζομένων, που αποτελούσαν ήδη πολιτική προτεραιότητα για την Επιτροπή φον ντερ Λάιεν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_979/IP_20_979
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για δίκαιους κατώτατους μισθούς 
στην ΕΕ 
Πρώτο στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για δίκαιους κατώτατους μισθούς 
στην ΕΕ 
Ανακοίνωση: Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις 
Πείτε μας την άποψή σας σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

 
9. Κορονοϊός: η οδηγία για τους βιολογικούς παράγοντες επικαιροποιείται για την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 

Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε την οδηγία για τους βιολογικούς παράγοντες, για να 
συμπεριλάβει τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 στον κατάλογο των βιολογικών παραγόντων που 
καλύπτει.  

Η επικαιροποίηση λαμβάνει υπόψη τους νέους κινδύνους στο χώρο εργασίας και παρέχει 
πρόσθετη προστασία σε όλους τους εργαζομένους, ιδίως όσους εργάζονται με άμεση σχέση με 
τον ιό σε νοσοκομεία, βιομηχανίες και εργαστήρια. Η Επιτροπή εκπόνησε γρήγορα την 
επικαιροποίηση της οδηγίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (EU-OSHA) δημοσίευσε τις οδηγίες της ΕΕ για ασφαλή επιστροφή στον χώρο εργασίας, 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να προετοιμάσουν τους χώρους εργασίας για την ασφαλή 
επιστροφή των εργαζομένων μετά την κρίση της COVID-19.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_994/MEX_2
0_994_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
10. Η Επιτροπή κάνει ένα πρώτο βήμα προς την έγκριση μιας φαρμακευτικής στρατηγικής για 
την Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2020 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22727&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_979/IP_20_979_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_979/IP_20_979_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22727&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22727&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_51
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_51
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_49
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9695&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_994/MEX_20_994_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_994/MEX_20_994_EN.pdf
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Η Επιτροπή έκανε ένα πρώτο βήμα προς την έγκριση μιας φαρμακευτικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη, δημοσιεύοντας ένα χάρτη πορείας και καλώντας τους ενδιαφερόμενους πολίτες να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά. Απώτερος στόχος της φαρμακευτικής στρατηγικής για 
την Ευρώπη, η οποία αναμένεται να εγκριθεί ως το τέλος του έτους, είναι να διασφαλίσει τον 
εφοδιασμό της Ευρώπης με ασφαλή φάρμακα σε προσιτές τιμές και να στηρίξει την ευρωπαϊκή 
φαρμακοβιομηχανία ώστε να συνεχίσει να καινοτομεί και να πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_994/MEX_2
0_994_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
11. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Αυξημένη χρηματοδότηση για τη στήριξη της 
μετάβασης των γεωργών και των αλιέων της ΕΕ προς μια πράσινη οικονομία 

Βρυξέλλες,  3 Ιουνίου 2020 

Στην πρότασή της για την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, η Επιτροπή αυξάνει 
τους πόρους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) κατά 9 δισ. ευρώ (4 δισ. ευρώ για το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και 5 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) κατά 500 εκατ. 
ευρώ. Πρόσθετο ποσό ύψους 15 δισ. ευρώ θα διατεθεί για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο 
του μέσου «ΕΕ – Επόμενη Γενιά», με στόχο την περαιτέρω στήριξη των αγροτικών περιοχών, οι 
οποίες είναι καίριας σημασίας για την πράσινη μετάβαση και την επίτευξη των φιλόδοξων 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_994/MEX_2
0_994_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

12. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διαθέσει 
300 εκατ. ευρώ στην Gavi. 

Βρυξέλλες,  4 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να διαθέσει 300 εκατ. ευρώ στην Gavi, την 
Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση, για την περίοδο 2021-2025. Το ποσό 
αυτό θα συμβάλει στον εμβολιασμό 300 εκατ. παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο και στη 
χρηματοδότηση των αποθεμάτων εμβολίων που προστατεύουν από εξάρσεις λοιμωδών 
νοσημάτων. 

Η παγκόσμια σύνοδος κορυφής για τα εμβόλια που διοργανώθηκε από την Gavi, την Παγκόσμια 
Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση 
των συστημάτων υγείας και των ικανοτήτων ανοσοποίησης των πλέον ευάλωτων χωρών του 
κόσμου. Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Παγκόσμιας 
Αντίδρασης στον Κορονοϊό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_994/MEX_20_994_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_994/MEX_20_994_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_994/MEX_20_994_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_994/MEX_20_994_EN.pdf
https://global-response.europa.eu/index_en
https://global-response.europa.eu/index_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_989/IP_20_989
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Gavi  
Η Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
________________________________________________________________________________ 

 
13. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων σε όλη την ΕΕ: Η εφαρμογή Galileo Green Lane 
διευκολύνει τη διασυνοριακή κυκλοφορία 

Βρυξέλλες,  4 Ιουνίου 2020 

Αποσκοπώντας στη διαφύλαξη της κυκλοφορίας εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο ένωσαν τις 
δυνάμεις τους και λάνσαραν την εφαρμογή Galileo Green Lane.  

Η εφαρμογή αποτελεί βασικό εργαλείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των οδηγών φορτηγών, καθώς έχει πάνω από 2 500 
λήψεις από τις αρχές Μαΐου. Διευκολύνοντας τη ροή της κυκλοφορίας μέσω των συνόρων της ΕΕ, 
η εφαρμογή στηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά, η 
οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_995/MEX_2
0_995_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή 
Galileo Green Lane εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

 
14. Ένωση Ασφάλειας: Εγκαινιάζεται το Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού 
Εγκλήματος της Ευρωπόλ 

Βρυξέλλες,  4 Ιουνίου 2020 

Η ιχνηλάτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για 
την χαρτογράφηση και αποκάλυψη των δραστηριοτήτων των ομάδων του οργανωμένου 
εγκλήματος, την προσαγωγή εγκληματιών στη δικαιοσύνη, τη δήμευση των περιουσιακών τους 
στοιχείων και την εξάρθρωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Αύριο, η Επίτροπος 
Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον και η εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ κ. 
Catherine De Bolle θα εγκαινιάσουν το Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος 
της Ευρωπόλ. Το Κέντρο θα παρέχει στις εθνικές αρχές επιχειρησιακή υποστήριξη για τη 
διεξαγωγή χρηματοοικονομικών ερευνών και θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας με 
ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_995/MEX_2
0_995_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_989/IP_20_989_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_989/IP_20_989_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_20_996
https://global-response.europa.eu/index_en
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/greenlane_backgrounder.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_995/MEX_20_995_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_995/MEX_20_995_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-06-04-galileo-green-lane-app_en
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.foxcom.galileogreenlane
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_995/MEX_20_995_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_995/MEX_20_995_EN.pdf
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________________________________________________________________________________ 

 
15. Κορονοϊός: Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος εγκαινιάζουν μια νέα 
πλατφόρμα για την παρακολούθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης 

Βρυξέλλες,  5 Ιουνίου 2020 

Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, οι διαστημικές δραστηριότητες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Το πρόγραμμα Copernicus έχει κινητοποιηθεί πλήρως από την 
πρώτη ημέρα της κρίσης, για να βοηθήσει τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών 
στους δύσκολους αυτούς καιρούς.  

Παρουσιάστηκε το εργαλείο «Rapid Action Coronavirus Earth observation», γνωστό και ως RACE, 
το οποίο αναπτύχθηκε από την Επιτροπή σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί γεωσκοπικά δεδομένα δορυφόρου 
για τη μέτρηση του αντικτύπου του εγκλεισμού λόγω του κορονοϊού και την παρακολούθηση της 
ανάκαμψης μετά την άρση του εγκλεισμού σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1014/MEX_
20_1014_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
16. Η Ελλάδα συμμετέχει στην πιλοτική έρευνα αξιολόγησης της σταδιοδρομίας Ευρωπαίων 
φοιτητών 

Βρυξέλλες,  5 Ιουνίου 2020 

Για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι σημαντική η πρόσβαση σε 
ποιοτικές πληροφορίες για το τι κάνουν οι απόφοιτοι αφού αποκτήσουν τίτλους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και για το πώς αντιλαμβάνονται τη συνάφεια των σπουδών τους.  

Δύο εκθέσεις που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύουν τα οφέλη ενός συστήματος 
παρακολούθησης των αποφοίτων σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη του στόχου αυτού.  

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια 
Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα διαδραματίσουν ουσιαστικό 
ρόλο για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν 
γνωρίζουμε ποια είδη μάθησης και προσόντων προάγουν την επαγγελματική επιτυχία και την 
προσωπική ολοκλήρωση, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα και τη συνάφεια 
των συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Έτσι θα μπορέσουμε να προβλέψουμε τα 
επαγγέλματα του μέλλοντος και να ετοιμαστούμε ανάλογα».  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1014/MEX_
20_1014_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://race.esa.int/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1014/MEX_20_1014_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1014/MEX_20_1014_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/news/graduate-tracking-results-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1014/MEX_20_1014_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1014/MEX_20_1014_EN.pdf
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17. Δασικές πυρκαγιές: Η Επιτροπή εξοπλίζει τον στόλο rescEU με νέα αεροσκάφη ενόψει του 
καλοκαιριού 

Βρυξέλλες,  5 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή, προκειμένου να προετοιμαστεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών 
πυρκαγιών ενόψει της θερινής περιόδου, ενισχύει περαιτέρω τον ευρωπαϊκό εναέριο 
πυροσβεστικό στόλο στο πλαίσιο του συστήματος rescEU. Η ΕΕ χρηματοδοτεί την αγορά 2 νέων 
πυροσβεστικών αεροσκαφών από τη σουηδική κυβέρνηση για συμπλήρωση του αποθεματικού. 
Με την αγορά αυτή, το 2020 ο στόλος rescEU θα αποτελείται συνολικά από 13 αεροσκάφη και 6 
ελικόπτερα που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1005/IP_20_10
05_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για το rescEU  
Δασικές πυρκαγιές 
________________________________________________________________________________ 

18. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: πτήσεις της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ στη 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

Βρυξέλλες,  7 Ιουνίου 2020 

Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ πραγματοποιούνται τρεις πτήσεις προς τη 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) για τη μεταφορά εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων 
και βασικών προμηθειών, προκειμένου να βοηθηθεί η χώρα να αντιμετωπίσει την πανδημία του 
κορονοϊού. 

Με την πρώτη πτήση που αναχωρεί σήμερα για τη ΛΔΚ ταξιδεύει ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, 
Ευρωπαίος επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, μαζί με τον κ. Φιλίπ Γκοφέν, υπουργό Εξωτερικών και 
Άμυνας του Βελγίου, και τον κ. Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, υπουργό Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Γαλλίας. Στην Κινσάσα θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της ΛΔΚ, την Αυτού 
Εξοχότητα κ. Φελίξ Τσισεκεντί, καθώς και με εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων και της 
κοινωνίας των πολιτών στην πρωτεύουσα και στη Γκόμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1009/IP_20_10
09_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικά δελτία: 
Ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ 
Ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 
Αντίδραση της ΕΕ στην επιδημία του ιού Έμπολα στη ΛΔΚ 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1005/IP_20_1005_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1005/IP_20_1005_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1009/IP_20_1009_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1009/IP_20_1009_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/hab_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/congo_en
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/wa_ebola_en.pdf?
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19. Κορονοϊός: Η ΕΕ χορηγεί 314 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις για την καταπολέμηση 
του ιού και τη στήριξη της ανάκαμψης 

Βρυξέλλες,  8 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι χορήγησε περίπου 166 εκατ. ευρώ, από κονδύλια του πιλοτικού 
μέσου «Accelerator» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), σε 36 επιχειρήσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Επιπλέον, πάνω από 148 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν 
σε 36 ακόμα επιχειρήσεις για να συμβάλουν στο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, με 
αποτέλεσμα οι συνολικές επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», του 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, να ανέλθουν σε 314 εκατ. ευρώ σε αυτόν τον 
γύρο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1007/IP_20_10
07_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κατάλογος των εταιρειών που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση 
Ιστότοπος του ενισχυμένου πιλοτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
________________________________________________________________________________ 

20. Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης παραμένει υψηλή, σύμφωνα με την 
τελευταία ετήσια αξιολόγηση 

Βρυξέλλες,  8 Ιουνίου 2020 

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης παραμένει υψηλή, σύμφωνα με την εφετινή 
αξιολόγηση για την ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης. Σχεδόν το 85 % των 
περιοχών κολύμβησης σε όλη την Ευρώπη το 2019 πληρούσαν τα υψηλότερα και πλέον αυστηρά 
ενωσιακά πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας για τα ύδατα. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που δημοσιεύονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας καλός οδηγός για το πού μπορούν 
να βρουν οι κολυμβητές τα πιο ποιοτικά ύδατα κολύμβησης. Ωστόσο, λόγω της επιδημίας του 
κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινό 
θα πρέπει να αναζητά επικαιροποιημένες πληροφορίες από τις τοπικές και εθνικές αρχές και τις 
παραθαλάσσιες επιχειρήσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στις περιοχές 
κολύμβησης. Η Επιτροπή, με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη να άρουν σταδιακά τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να επιτρέψουν στις τουριστικές επιχειρήσεις να ανοίξουν και 
πάλι έπειτα από μήνες αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας τους, τηρώντας παράλληλα τις 
αναγκαίες προφυλάξεις για την υγεία, υπέβαλε στις 13 Μαΐου δέσμη κατευθυντήριων γραμμών 
και συστάσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_999/IP_20_999
_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1007/IP_20_1007_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1007/IP_20_1007_EL.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_rtd_cv-accelerator-projects.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_999/IP_20_999_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_999/IP_20_999_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης το 2019 
________________________________________________________________________________ 

 
21. Η Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη της κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το 11ο Βραβείο 
Προσβάσιμης Πόλης. 

Βρυξέλλες,  9 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού για το 11ο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης. Πόλεις 
από όλη την ΕΕ μπορούν τώρα να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.  

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει και τιμά τη βούληση, την ικανότητα και τις προσπάθειες των 
πόλεων να γίνουν πιο προσιτές για τα άτομα με αναπηρία. Οι προσβάσιμες πόλεις συμβάλλουν 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης και ισότιμης συμμετοχής 
στους πόρους και τις απολαύσεις που προσφέρουν οι πόλεις. Το τελευταίο διάστημα έγινε 
φανερός ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι πόλεις για την αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων όπως η έξαρση του κορονοϊού, γεγονός που θα αντανακλάται στον 
φετινό διαγωνισμό.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1023/MEX_
20_1023_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης είναι διαθέσιμες εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

22. Κορονοϊός: η ΕΕ ενισχύει τη δράση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης 

Βρυξέλλες,  10 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος παρουσιάζουν μια αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνουν 
για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού και 
προτείνουν τα επόμενα βήματα. Η παρουσίαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εντολής που 
έδωσαν οι ευρωπαίοι ηγέτες τον Μάρτιο του 2020 να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα η 
παραπληροφόρηση και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Παράλληλα με 
την πανδημία του κορονοϊού ξέσπασε ένα τεράστιο κύμα ψευδούς ή παραπλανητικής 
πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών από ξένους παράγοντες να επηρεάσουν 
τους πολίτες και τις συζητήσεις στην ΕΕ. Η κοινή ανακοίνωση αναλύει την άμεση αντίδραση και 
προτείνει συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να ξεκινήσουν γρήγορα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1006/IP_20_10

06_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση – Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για την COVID-19: αγώνας για τη 
σωστή παρουσίαση των γεγονότων 
Ενημερωτικό δελτίο 

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/european-bathing-water-quality-in-2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1023/MEX_20_1023_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1023/MEX_20_1023_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://www.consilium.europa.eu/media/43086/26-vc-euco-statement-el.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1006/IP_20_1006_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1006/IP_20_1006_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_el
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_en
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Ιστότοπος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Ειδικό τμήμα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης κατά την πανδημία του κορονοϊού 
Παροχή συμβουλών σε καταναλωτές και επιχειρήσεις για απάτες που σχετίζονται με την 
πανδημία COVID-19 
Ιστότοπος EU vs disinfo - https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/ 
Σχέδιο δράσης του 2018 κατά της παραπληροφόρησης 
Κώδικας δεοντολογίας ενάντια στην παραπληροφόρηση: 
Έργα που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ για τη στήριξη της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων 
επικοινωνίας 
________________________________________________________________________________ 

 
23. Ευρωβαρόμετρο: Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη διαφθορά 

Βρυξέλλες,  10 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα του τελευταίου ειδικού Ευρωβαρόμετρου 
για τη διαφθορά.  

Σύμφωνα με την έρευνα, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων (69 %) θεωρεί ότι η διαφθορά 
είναι απαράδεκτη. Πάνω από επτά στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι 
ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους και θεωρούν ότι υπάρχει διαφθορά στους εθνικούς 
δημόσιους θεσμούς (70 %), στα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς (53 %). Από το 2013, το 
ποσοστό όσων θεωρούν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη έχει μειωθεί σε 18 κράτη 
μέλη. Οι Ευρωπαίοι που αισθάνονται ότι η διαφθορά επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή 
αποτελούν μειονότητα (26 %). Ενώ η φύση και το εύρος της διαφθοράς διαφέρουν μεταξύ των 
κρατών μελών, η διαφθορά βλάπτει την ΕΕ στο σύνολό της.   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1031/MEX_
20_1031_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 

24. Η συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, στο 

Delphi Economic Forum V | Digital 

Βρυξέλλες,  10 Ιουνίου 2020 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς συμμετείχε σήμερα Τετάρτη 
10 Ιουνίου στο Delphi Economic Forum V, όπου τόνισε την ανάγκη μιας μόνιμης και 
αποτελεσματικής αλληλεγγύης για το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο, ενώ αναφερόμενος στο 
Ταμείο Ανάκαμψης υποστήριξε πως κάποιοι βιάστηκαν να υποτιμήσουν την Ευρώπη. Τέλος 
σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, υπογράμμισε την 
ανθεκτικότητα των Ευρωπαϊκών κοινωνιών αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει ακόμη δρόμος για μια 
κοινωνία ισότητας, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς που θα στηρίζει τους αδύναμους. 

Μπορείτε να παρακολουθήστε ολόκληρη τη συζήτηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά «Ο νέος πολιτικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  
Τί έχει αλλάξει, τί δεν έχει αλλάξει.» εδώ:   
https://www.youtube.com/watch?v=HRv6DoAGfBI&feature=youtu.be 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_el
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/scams-related-covid-19_el
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/action-plan-against-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1031/MEX_20_1031_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1031/MEX_20_1031_EN.pdf
https://2020delphiforum.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=HRv6DoAGfBI&feature=youtu.be
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________________________________________________________________________________ 

25. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό καθεστώς ύψους 33 εκατ. ευρώ σχετικά 
με την αναβολή της καταβολής ΦΠΑ με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται 
από την έξαρση της νόσου του κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 33 εκατ. ευρώ 
σχετικά με την αναβολή των πληρωμών ΦΠΑ με στόχο την ελάφρυνση των προβλημάτων 
ρευστότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση της νόσου 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_1019/IP_20_10
19_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

26. Η νέα έκθεση της Επιτροπής καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ανθεκτικότητα 
σε περιόδους κρίσης 

Βρυξέλλες,  11 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 
για το 2020, ο οποίος παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και 
καταγράφει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα. Ο 
DESI δείχνει ότι φέτος σημειώνεται πρόοδος σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους βασικούς 
τομείς που μετράει ο δείκτης. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της 
πανδημίας του κορονοϊού, η οποία έχει καταδείξει πόσο σημαντικές έχουν καταστεί οι ψηφιακές 
τεχνολογίες, καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, παρακολουθούν 
την εξάπλωση του ιού ή επιταχύνουν την αναζήτηση φαρμάκων και εμβολίων. Επιπλέον, οι 
δείκτες DESI που είναι συναφείς με την ανάκαμψη δείχνουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν την κάλυψη των δικτύων πολύ υψηλής 
χωρητικότητας, να εκχωρήσουν φάσμα 5G ώστε να καταστεί δυνατή η εμπορική διάθεση 
υπηρεσιών 5G, να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και να ψηφιοποιηθούν 
περαιτέρω οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1025/IP_20_10
25_EL.pdf 
 
Δείκτης  ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) 2020 Ελλάδα :  
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66949 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας - (DESI) 2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:112I:TOC
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1019/IP_20_1019_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1019/IP_20_1019_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1025/IP_20_1025_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1025/IP_20_1025_EL.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66949
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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DESI 2020: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ψηφιακές επιδόσεις ανά χώρα 
Εργαλείο απεικόνισης δεδομένων  
DESI 2020 methodology 
Digital technologies - actions in response to coronavirus pandemic 
Communication on Shaping Europe's Digital Future 
________________________________________________________________________________ 

 
27. Κορονοϊός: Η Επιτροπή συνιστά τη μερική και σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών 
περιορισμών προς την ΕΕ μετά τις 30 Ιουνίου, βάσει κοινής συντονισμένης προσέγγισης 

Βρυξέλλες,  11 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη του Σένγκεν και στα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν να άρουν 
τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα έως τις 15 Ιουνίου 2020 και να παρατείνουν τον προσωρινό 
περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ καθορίζει μια 
προσέγγιση για τη σταδιακή άρση του περιορισμού έπειτα από την ημερομηνία αυτή. Ο 
περιορισμός θα πρέπει να αρθεί για χώρες που επιλέγονται από κοινού από τα κράτη μέλη, βάσει 
ενός συνόλου αρχών και αντικειμενικών κριτηρίων που περιλαμβάνουν την υγειονομική 
κατάσταση, την ικανότητα εφαρμογής μέτρων ανάσχεσης στη διάρκεια του ταξιδιού και την 
αμοιβαιότητα, λαμβανομένων υπόψη στοιχείων από σχετικές πηγές όπως το ECDC και ο ΠΟΥ. Για 
τις χώρες προς τις οποίες εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός, η Επιτροπή προτείνει να 
διευρυνθούν οι κατηγορίες των επιτρεπόμενων ταξιδιωτών ώστε να περιληφθούν, για 
παράδειγμα, οι διεθνείς σπουδαστές. Επίσης, η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς 
τα κράτη μέλη, για να διασφαλιστεί ο συντονισμός της επανέναρξης των πράξεων χορήγησης 
θεωρήσεων στο εξωτερικό με τη σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1035/IP_20_1

035_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

 
28. Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί την 
εταιρεία BioNTech με 100 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID-19 

Βρυξέλλες,  11 Ιουνίου 2020 

ΗΕυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η εταιρεία ανοσοθεραπείας BioNTech SE 
υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του BNT162, του 
προγράμματος της εταιρείας για την ανάπτυξη εμβολίου κατά της νόσου COVID-19.  

Η BioNTech είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία που μπαίνει στη φάση των κλινικών δοκιμών, 
έχοντας ξεκινήσει κλινική δοκιμή στη Γερμανία τον Απρίλιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 
αρχές Μαΐου. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία InnovFin του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Η 
συμφωνία θα χρηματοδοτήσει και την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1022
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/countries-performance-digitisation
https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/digital-technologies-actions-response-coronavirus-pandemic
https://ec.europa.eu/info/files/communication-shaping-europes-digital-future_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-third-assessment-application-temporary-restriction-non-essential-travel-eu_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-phased-and-coordinated-resumption-visa-operations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1035/IP_20_1035_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1035/IP_20_1035_EN.pdf
https://biontech.de/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1034/IP_20_1

034_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

 
29. Οδική ασφάλεια: Οι δρόμοι της Ευρώπης γίνονται ασφαλέστεροι, αλλά η κατάσταση 
βελτιώνεται αργά 

Βρυξέλλες,  11 Ιουνίου 2020 

Σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, το 2019 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο οδικό 
δίκτυο της ΕΕ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Περίπου 22 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία ατυχήματα πέρυσι. Πρόκειται για σχεδόν 
7 000 λιγότερους θανάτους σε σχέση με το 2010, δηλαδή για μείωση της τάξης του 23 %. Σε 
σύγκριση με το 2018, ο αριθμός μειώθηκε κατά 2 %. Με κατά μέσο όρο 51 θανάτους από τροχαία 
ατυχήματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, η Ευρώπη παραμένει μακράν η ασφαλέστερη περιοχή 
στον κόσμο όσον αφορά την οδική ασφάλεια.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1040/MEX_
20_1040_EN.pdf 
 
Σχετικό δελτίο Τύπου και σημείωμα  είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 

 
30. Παρατηρήσεις του Επιτρόπου Τζεντιλόνι στη συνέντευξη Τύπου της Ευρωομάδας 
 

Βρυξέλλες,  11 Ιουνίου 2020 

"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
 
Καλησπέρα, 
Δεν έχω πολλά να προσθέσω στα όσα δήλωσε ο Μάριο για τις απόψεις που ανταλλάξαμε σχετικά 
με την Τραπεζική Ένωση. 

Έχουν ήδη ληφθεί πολλά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης 
και τη διασφάλιση της ρευστότητας. Τα συνολικά μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για τη 
διασφάλιση της ρευστότητας ανέρχονται πλέον σε 2,6 τρισ. ευρώ. Το νούμερο αυτό μάς δίνει μια 
ιδέα για την προσπάθεια που καταβλήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_1044/SPE
ECH_20_1044_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

31. Έκθεση του 2020 για τη γαλάζια οικονομία: οι γαλάζιοι τομείς συμβάλλουν στην ανάκαμψη 
και προλειαίνουν το έδαφος για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  11 Ιουνίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1034/IP_20_1034_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1034/IP_20_1034_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1040/MEX_20_1040_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1040/MEX_20_1040_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1003
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1004
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_1044/SPEECH_20_1044_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_1044/SPEECH_20_1044_EN.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την «Έκθεση του 2020 για τη γαλάζια οικονομία», στην οποία 
παρέχεται επισκόπηση των επιδόσεων των οικονομικών τομέων της ΕΕ που σχετίζονται με τους 
ωκεανούς και το παράκτιο περιβάλλον. Με κύκλο εργασιών 750 δισ. ευρώ το 2018, η γαλάζια 
οικονομία της ΕΕ παρουσιάζει ευρωστία. Το 2018 ο τομέας της γαλάζιας οικονομίας 
απασχολούσε 5 εκατομμύρια άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σε σημαντική αύξηση κατά 11,6 % 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παρά το γεγονός ότι τομείς όπως ο παράκτιος και ο 
θαλάσσιος τουρισμός, καθώς και η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια πλήττονται σοβαρά από την 
πανδημία του κορονοϊού, η γαλάζια οικονομία στο σύνολό της προσφέρει τεράστιες δυνατότητες 
όσον αφορά τη συμβολή της στην πράσινη ανάκαμψη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_986/IP_20_986
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση για τη γαλάζια οικονομία 
Διαδικτυακός πίνακας δεικτών γαλάζιας οικονομίας 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Θαλάσσια πολιτική – γαλάζια οικονομία 
BlueInvest 
________________________________________________________________________________ 

 
32. Πράσινη ανάκαμψη: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για το «Κύμα 
Ανακαινίσεων» για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια 

Βρυξέλλες,  12 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα μέτρα για την προαγωγή της 
ανακαίνισης κτιρίων σε όλη την ΕΕ.  

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % της κατανάλωσης ενέργειας και για το 36 % των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Επομένως, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του 
κτιριακού αποθέματος ωφελεί τον πλανήτη και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία. Το «Κύμα Ανακαινίσεων» αποτελεί μία από τις προτεραιότητες που θέτει η 
πρόσφατη δέσμη ανάκαμψης που παρουσίασε η Επιτροπή, λόγω των δυνατοτήτων που 
προσφέρει για δημιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεις.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1050/MEX_
20_1050_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση, ενώ η διαβούλευση είναι 
άμεσα προσβάσιμη εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

 
33. Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με το Πρότυπο 
Πράσινου Ομολόγου της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  12 Ιουνίου 2020 

 

https://blueindicators.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_986/IP_20_986_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_986/IP_20_986_EL.pdf
https://blueindicators.ec.europa.eu/
https://blueindicators.ec.europa.eu/access-online-dashboard_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_el
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1050/MEX_20_1050_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1050/MEX_20_1050_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/preparing-future-renovation-wave-initiative-have-your-say-2020-jun-12_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector/public-consultation
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση ενός Προτύπου 
Πράσινου Ομολόγου της ΕΕ, η οποία θα είναι ανοικτή έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.  

Τα πράσινα ομόλογα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, καθώς οι επενδυτές αναζητούν τρόπους 
για να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία. 
Συνεπώς, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Τα πράσινα ομόλογα θα διαδραματίσουν ακόμη σημαντικότερο ρόλο στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία. Δεδομένου ότι το 
ευρώ ήδη αποτελεί το κύριο νόμισμα έκδοσης πράσινων ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
θέσπιση ενός επίσημου Πρότυπου Πράσινου Ομολόγου θα μπορούσε να ενισχύσει τον διεθνή 
ρόλο του ευρώ και να συμβάλει στην εδραίωση της ΕΕ ως παγκόσμιου κόμβου για την πράσινη 
χρηματοδότηση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1050/MEX_
20_1050_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

34. Κορονοϊός: δήλωση της Επιτροπής για τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με την 
πρόταση επέκτασης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την περαιτέρω 
στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για 
ιδιωτικές επενδύσεις 

Βρυξέλλες,  12 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την 
περαιτέρω επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε 
εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του 
κορονοϊού. Το προσωρινό πλαίσιο τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2020. Με την 
τροποποίηση αυξήθηκαν οι δυνατότητες δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της 
παραγωγής προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού, με στόχο την 
προστασία των θέσεων εργασίας και την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας. Στις 8 Μαΐου 2020, η 
Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του 
προσωρινού πλαισίου σε μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1054/S
TATEMENT_20_1054_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 

35. Κορονοϊός: δήλωση της Επιτροπής για τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με την 

πρόταση επέκτασης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την περαιτέρω 

στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για 

ιδιωτικές επενδύσεις 

Βρυξέλλες,  12 Ιουνίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1050/MEX_20_1050_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1050/MEX_20_1050_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1054/STATEMENT_20_1054_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1054/STATEMENT_20_1054_EL.pdf


06 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 - 24 
 

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς 
διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την περαιτέρω επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις 
κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας 
στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Το προσωρινό πλαίσιο τροποποιήθηκε για πρώτη φορά 
στις 3 Απριλίου 2020. Με την τροποποίηση αυξήθηκαν οι δυνατότητες δημόσιας στήριξης της 
έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης 
του κορονοϊού, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και την περαιτέρω στήριξη της 
οικονομίας. Στις 8 Μαΐου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση με την οποία 
επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου σε μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και 
χρέους μειωμένης εξασφάλισης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1054/
STATEMENT_20_1054_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 

36. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: Η ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ και η περαιτέρω 

στήριξή της προς το Αφγανιστάν 

Βρυξέλλες,  15 Ιουνίου 2020  

Στις 15 Ιουνίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης της ΕΕ στον κορονοϊό, θα εκτελεστεί μια 
πτήση της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ, από το Μάαστριχτ (Κάτω Χώρες) προς την 
Καμπούλ (Αφγανιστάν). Η πτήση θα μεταφέρει 100 τόνους σωτήριου υλικού για τον εφοδιασμό 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ανθρωπιστικών οργανώσεων-εταίρων. Η πτήση χρηματοδοτείται 
πλήρως από την ΕΕ και αποτελεί μέρος των εν εξελίξει πτήσεων της ανθρωπιστικής αερογέφυρας 
σε περιοχές του κόσμου που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. 
Η ΕΕ παρέχει επίσης ένα νέο πακέτο βοήθειας ύψους 39 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση 
της αντίδρασης στον κορονοϊό, καθώς και για την παροχή βοήθειας στα θύματα πολέμου, 
αναγκαστικής εκτόπισης και φυσικών καταστροφών στο Αφγανιστάν. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1059/IP_20_10
59_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

37. Re-open EU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο ιστότοπο για την ασφαλή επανέναρξη της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  15 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Re-Open EU» για να υποστηρίξει την 
ασφαλή επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα θα 
παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα σύνορα και τα διαθέσιμα μέσα 
μεταφοράς και τις υπηρεσίες τουρισμού στα κράτη μέλη. Η Re-open EU θα περιλαμβάνει επίσης 
πρακτικές πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τα μέτρα για 
τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, όπως για τη φυσική αποστασιοποίηση ή τη χρήση μάσκας, 
καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τουριστικές προσφορές στην ΕΕ και σε 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1054/STATEMENT_20_1054_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1054/STATEMENT_20_1054_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1059/IP_20_1059_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1059/IP_20_1059_EL.pdf
https://reopen.europa.eu/
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εθνικό επίπεδο. Αυτό θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να λαμβάνουν υπεύθυνες και 
ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των συνεχιζόμενων κινδύνων που 
σχετίζονται με τον κορονοϊό όταν προγραμματίζουν τις διακοπές τους και τα ταξίδια τους φέτος 
το καλοκαίρι και πέρα από αυτό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1045/IP_20_10
45_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος Re-Open EU  
Europeana (Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη)  
Discovering Europe  
Europeana Pro 
Δέσμη μέτρων για τον τουρισμό και τις μεταφορές 
Ανακοίνωση σχετικά με την τρίτη αξιολόγηση της εφαρμογής του προσωρινού περιορισμού των 
μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ 
Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών — βοήθεια και συμβουλές για τους καταναλωτές στην Ευρώπη 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κοροναϊού 
________________________________________________________________________________ 

38. Κορονοϊός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει μια διεθνή πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση 
του εμπορίου ιατροφαρμακευτικών προϊόντων 

Βρυξέλλες,  15 Ιουνίου 2020 

Η συνεχιζόμενη παγκόσμια κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός έχει αναδείξει την ανάγκη 
συλλογικής αντίδρασης από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση τόσο της παρούσας όσο και των μελλοντικών κρίσεων. Μετά από μια πρώτη 
συζήτηση μεταξύ των υπουργών της ΕΕ, ο επίτροπος Εμπορίου κ. Φιλ Χόγκαν παρουσίασε τις 
ιδέες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια διεθνή πρωτοβουλία με σκοπό τη διευκόλυνση του 
εμπορίου ιατροφαρμακευτικών προϊόντων με μια ομάδα εταίρων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ). 

Οι ιδέες αυτές αφορούν τον διεθνή διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε οικονομικώς προσιτά ιατροφαρμακευτικά προϊόντα και την αποφυγή 
διαταραχών του εμπορίου σε περιόδους κρίσης, και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας 
διεθνούς συμφωνίας που θα είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1042/IP_20_10
42_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις από τον Ευρωπαίο επίτροπο Εμπορίου κ. Φιλ Χόγκαν 
Έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Δήλωση της ομάδας της Οτάβα 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1045/IP_20_1045_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1045/IP_20_1045_EL.pdf
https://reopen.europa.eu/#/el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europeana-european-digital-library-all-digital-library-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europeana-european-digital-library-all-digital-library-all
https://pro.europeana.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_854
https://ec.europa.eu/info/files/communication-third-assessment-application-temporary-restriction-non-essential-travel-eu_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-third-assessment-application-temporary-restriction-non-essential-travel-eu_en
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/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1042/IP_20_1042_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1042/IP_20_1042_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2155
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158776.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158777.htm


06 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 - 26 
 

 
39. Η ΕΕ στηρίζει με 38 εκατ. ευρώ ένα ελληνικό και τέσσερα ευρωπαϊκά έργα για προστασία 
από κυβερνοαπειλές 

Βρυξέλλες,  15 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεσμεύει πάνω από 38 εκατ. ευρώ, μέσω του ενωσιακού 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» για να στηρίξει διάφορα καινοτόμα έργα 
για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας από κυβερνοαπειλές και από φυσικές 
απειλές και να καταστήσει τις πόλεις πιο έξυπνες και ασφαλείς. 

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και 
Νεολαίας δήλωσε σχετικά:   

Τα τελευταία χρόνια στηρίξαμε δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας, οι οποίες συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία των καίριων υποδομών και 
των κατοίκων των ευρωπαϊκών έξυπνων πόλεων. Χαίρομαι που σήμερα, μέσω του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», μπορούμε να προσφέρουμε άλλο ένα σημαντικό ποσό χρηματοδότησης για 
λύσεις υπέρ της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και του μετριασμού απειλών.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-grants-eu38-million-protection-critical-
infrastructure-against-cyber-threats 
 
Βλ. για τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». 
________________________________________________________________________________ 

40. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 205 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας 
και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  15 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε 16 πανευρωπαϊκά αμυντικά βιομηχανικά έργα και τρία έργα 
ανατρεπτικής τεχνολογίας που θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 205 εκατ. ευρώ μέσω των δύο 
πρόδρομων προγραμμάτων του ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας: της 
προπαρασκευαστικής ενέργειας για την έρευνα στον τομέα της άμυνας (στο εξής: PADR - 
Preparatory Action on Defence Research) και του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής 
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (στο εξής: EDIDP - European Defence Industrial Development 
Programme). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1053/IP_20_10
53_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, Ιούνιος 2017 
Δελτίο Τύπου για τις πρώτες επιχορηγήσεις έρευνας στον τομέα της άμυνας, Φεβρουάριος 2018 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 2021-2027, Ιούνιος 2018 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-grants-eu38-million-protection-critical-infrastructure-against-cyber-threats
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-grants-eu38-million-protection-critical-infrastructure-against-cyber-threats
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1053/IP_20_1053_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1053/IP_20_1053_EL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_el.htm
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Δελτίο Τύπου σχετικά με την προσωρινή συμφωνία για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, 
Φεβρουάριος 2019 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την προετοιμασία του εδάφους για τα πρώτα κοινά βιομηχανικά έργα 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, Φεβρουάριος 2019 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας και τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων του PADR 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας και τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων του EDIDP 
Ενημερωτικό δελτίο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το EDIDP τον Απρίλιο 
Ενημερωτικό δελτίο για τα έργα PADR τον Απρίλιο 
________________________________________________________________________________ 

41. Κορονοϊός: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σε μια λύση διαλειτουργικότητας των εφαρμογών 
ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω κινητών συσκευών 

Βρυξέλλες,  16 Ιουνίου 2020 

Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν σε ένα σύνολο τεχνικών 
προδιαγραφών για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εφαρμογών 
ιχνηλάτησης επαφών που βασίζονται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική αυτή 
αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών που λειτουργούν ήδη 
—ή πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία— στην ΕΕ. Μόλις αναπτυχθεί η τεχνική λύση, οι εν λόγω 
εθνικές εφαρμογές θα λειτουργούν απρόσκοπτα, όταν οι χρήστες ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της 
ΕΕ η οποία ακολουθεί επίσης την αποκεντρωμένη προσέγγιση. Αυτό συνιστά ένα σημαντικό 
πρόσθετο βήμα προς τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών κινητών συσκευών για την 
ιχνηλάτηση των λοιμώξεων του κορονοϊού, καθώς τα κράτη μέλη αρχίζουν να αίρουν τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε διασυνοριακό επίπεδο ενόψει των θερινών διακοπών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1043/IP_20_10
43_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Τεχνικές προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: μια κοινή προσέγγιση για ασφαλείς και αποτελεσματικές εφαρμογές 
ιχνηλάτησης με κινητά σε ολόκληρη την ΕΕ 
Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών 
Εργαλειοθήκη της ΕΕ σχετικά με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές με σκοπό την υποστήριξη 
της ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 στην ΕΕ 
Έγγραφο καθοδήγησης για τη διασφάλιση προτύπων πλήρους προστασίας των δεδομένων στις 
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας 
Καθοδήγηση του ECDC σχετικά με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές με σκοπό την υποστήριξη 
της ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη χρήση τεχνολογίας 
και δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 και την έξοδο από αυτή 
Σελίδα της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην αντιμετώπιση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1050_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1050_el.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34514
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edidp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edidp
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40621
https://eda.europa.eu/docs/default-source/documents/padr-calls-factsheet-v2.pdf
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en#anchor0
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en#anchor0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1043/IP_20_1043_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1043/IP_20_1043_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en#anchor0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_869
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_669
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-mobile-applications-support-contact-tracing
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-mobile-applications-support-contact-tracing
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_el
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/digital-technologies-actions-response-coronavirus-pandemic
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42. Φαρμακευτική στρατηγική: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά ανοικτή δημόσια διαβούλευση 

Βρυξέλλες,  16 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη φαρμακευτική 
στρατηγική για την Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή, που σχεδιάζεται στον απόηχο της πανδημίας 
COVID-19 και η οποία θα διαμορφώσει επίσης το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία (EU4Health)» 
και θα συμβαδίζει με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα και την καινοτομία, θα 
έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της Ευρώπης με ασφαλή και οικονομικώς προσιτά 
φάρμακα για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, καθώς και να στηρίξει την ευρωπαϊκή 
φαρμακοβιομηχανία ώστε αυτή να παραμείνει καινοτόμος και ηγέτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
διαβούλευση θα διαρκέσει τρεις μήνες και περιλαμβάνει ερωτήσεις που επικεντρώνονται στα 
εξής βασικά θέματα: στρατηγική αυτονομία και παραγωγή φαρμάκων, πρόσβαση σε οικονομικώς 
προσιτά φάρμακα, καινοτομία, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και προκλήσεις για την υγεία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1065/IP_20_10
65_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en 
Το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία (EU4Health) 
________________________________________________________________________________ 

 
43. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος 
εγγυήσεων για τις τράπεζες 

Βρυξέλλες,  16 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τα 
πιστωτικά ιδρύματα έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις.  

Η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών σταδιακά βελτιώνεται, ωστόσο 
εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες προκλήσεις, λόγω και της έξαρσης του κορονοϊού.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι σύμφωνη 
με τους ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλ. με την τραπεζική ανακοίνωση του 
2013, ιδίως διότι το παρατεινόμενο μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο ως 
προς τη διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής του.  

Η Επιτροπή εγκρίνει καθεστώτα εγγυήσεων για τις υποχρεώσεις των τραπεζών, για διαδοχικές 
περιόδους των έξι μηνών, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει τους 
όρους αναλόγως. Το καθεστώς αφορά τράπεζες που δεν παρουσιάζουν έλλειψη κεφαλαίων. Το 
ελληνικό καθεστώς εγγυήσεων αρχικά εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2008. Η έγκριση του 
καθεστώτος έχει παραταθεί επανειλημμένα —τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2020.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_956
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1065/IP_20_1065_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1065/IP_20_1065_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/eu4health_factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_08_1742
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_75
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1105/MEX_
20_1105_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν προσεχώς διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής 
για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.57262.  
________________________________________________________________________________ 

 
44. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή ξεκινάει έρευνες για τους κανόνες του Apple App 
Store 

Βρυξέλλες,  16 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημες αντιμονοπωλιακές έρευνες για να αξιολογήσει κατά 
πόσον οι κανόνες που θέτει η Apple στους προγραμματιστές εφαρμογών σχετικά με τη διανομή 
εφαρμογών μέσω του App Store παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.  
Οι έρευνες αφορούν ιδίως την υποχρεωτική χρήση του συστήματος της Apple για αγορές εντός 
εφαρμογής και τους περιορισμούς στη δυνατότητα των προγραμματιστών να ενημερώνουν τους 
χρήστες iPhone και iPad για φθηνότερες εναλλακτικές δυνατότητες αγορών εκτός των 
εφαρμογών. Αφορούν την εφαρμογή αυτών των κανόνων σε όλες τις εφαρμογές που 
ανταγωνίζονται τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Apple στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(ΕΟΧ).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1105/MEX_
20_1105_EN.pdf 
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1073/IP_20_1
073_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

45. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή ξεκινάει έρευνα σχετικά με τις πρακτικές της 
Apple όσον αφορά το Apple Pay 

Βρυξέλλες,  16 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει κατά 
πόσον οι πρακτικές της Apple όσον αφορά το Apple Pay παραβιάζουν τους κανόνες 
ανταγωνισμού της ΕΕ.  

Κατόπιν προκαταρκτικής έρευνας, η Επιτροπή ανησυχεί ότι οι όροι και προϋποθέσεις της Apple 
και άλλα μέτρα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση του Apple Pay για την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών σε εμπορικές εφαρμογές και ιστοτόπους σε συσκευές iOS/iPadOS μπορεί να 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να περιορίζουν τις επιλογές και την καινοτομία. Επιπλέον, το 
Apple Pay είναι η μόνη λύση πληρωμής μέσω κινητού που έχει πρόσβαση στην τεχνολογία 
επικοινωνίας κοντινού πεδίου «tap and go», η οποία είναι ενσωματωμένη στις κινητές συσκευές 
iOS για πληρωμές στα καταστήματα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1105/MEX_
20_1105_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1105/MEX_20_1105_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1105/MEX_20_1105_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1105/MEX_20_1105_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1105/MEX_20_1105_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1073
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1073/IP_20_1073_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1073/IP_20_1073_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1105/MEX_20_1105_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1105/MEX_20_1105_EN.pdf
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Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1075/IP_20_1
075_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά εκτεταμένη ανασκόπηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  16 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εκτεταμένη ανασκόπηση της εμπορικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης δημόσιας διαβούλευσης, στο πλαίσιο της οποίας 
ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών, των ενδιαφερόμενων 
φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος της Επιτροπής είναι η επίτευξη συναίνεσης γύρω 
από μια νέα μεσοπρόθεσμη κατεύθυνση για την εμπορική πολιτική της ΕΕ, η οποία θα 
ανταποκρίνεται σε πληθώρα νέων παγκόσμιων προκλήσεων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα 
διδάγματα από την κρίση του κορονοϊού. 

Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ισχυρή εμπορική και επενδυτική πολιτική για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προστασία 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από αθέμιτες πρακτικές εντός και εκτός της Ένωσης, και τη 
διασφάλιση της συνοχής με τις ευρύτερες προτεραιότητες στους τομείς της βιωσιμότητας, της 
κλιματικής αλλαγής, της ψηφιακής οικονομίας και της ασφάλειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1058/IP_20_10
58_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σημείωμα σχετικά με τη διαβούλευση για την ανασκόπηση της εμπορικής πολιτικής 
Προτεραιότητες της Επιτροπής και επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της Προέδρου κ. φον ντερ 
Λάιεν προς τον ορισθέντα Επίτροπο Εμπορίου κ. Φιλ Χόγκαν 
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 
Σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

47. Κορονοϊός: η Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 

Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να συμβάλει στην προστασία του παγκόσμιου πληθυσμού, 
παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή στρατηγική με σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, η παρασκευή και η 
διάθεση εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. Ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο κατά του 
ιού θα είναι το καλύτερο μέσο για την οριστική αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο χρόνος είναι 
καθοριστικής σημασίας. Κάθε μήνας που κερδίζουμε στην ανάπτυξη ενός εμβολίου σώζει ζωές, 
διατηρεί μέσα βιοπορισμού και εξοικονομεί δισεκατομμύρια ευρώ. Η σημερινή στρατηγική 
προτείνει μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ και βασίζεται στην εντολή που έλαβε από τους υπουργούς 
Υγείας της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1075
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1075/IP_20_1075_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1075/IP_20_1075_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1058/IP_20_1058_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1058/IP_20_1058_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158779.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_el
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/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-vaccines_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1103/IP_20_11
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα της προέδρου φον ντερ Λάιεν είναι διαθέσιμο στην αγγλική, 
γαλλική, γερμανική και νοηματική γλώσσα.  
Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική για τα εμβόλια για τον κορονοϊό 
Ιστότοπος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
Ιστότοπος για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
Ενημερωτικό δελτίο για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 
________________________________________________________________________________ 

48. Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο σχετικά με τις ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά 

Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Λευκή Βίβλο για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών 
επιπτώσεων που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά. Πλέον, η Επιτροπή 
συγκεντρώνει απόψεις και παρατηρήσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις 
επιλογές που παρατίθενται στη Λευκή Βίβλο. Η δημόσια διαβούλευση, η οποία θα είναι ανοιχτή 
έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, θα βοηθήσει την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις στον τομέα αυτόν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1070/IP_20_10
70_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Λευκή Βίβλος σχετικά με τις ξένες επιδοτήσεις 
Ιστότοπος της ΓΔ Ανταγωνισμού για τις ξένες επιδοτήσεις 
________________________________________________________________________________ 

49. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής 
αλλαγής στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της 
δημογραφικής αλλαγής. Η έκθεση παρουσιάζει τις κινητήριες δυνάμεις αυτής της 
μακροπρόθεσμης αλλαγής και τις επιπτώσεις που έχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναδεικνύει 
επίσης τις συνδέσεις μεταξύ των δημογραφικών δομών και των επιπτώσεων και των 
δυνατοτήτων ανάκαμψης από την κρίση. 

Η έκθεση σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών για τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής 
Η έκθεση παρουσιάζει τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις στις περιφέρειες της Ευρώπης - 
από το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, έως τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων, τις γηράσκουσες 
κοινωνίες, τα μικρότερα νοικοκυριά και την αυξανόμενη αστικοποίηση. Καταδεικνύει επίσης τη 
μείωση του μεριδίου της Ευρώπης στον παγκόσμιο πληθυσμό - το οποίο αναμένεται να 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1103/IP_20_1103_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1103/IP_20_1103_EL.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192140
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192196
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192197
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192198
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-vaccines_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://global-response.europa.eu/index_en
https://global-response.europa.eu/coronavirus-global-response-united-make-world-safer-place_en
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1070/IP_20_1070_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1070/IP_20_1070_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html
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αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4 % του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2070. Η έκθεση 
αποτυπώνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τη δημογραφική 
αλλαγή, καθώς και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη και τη 
βιωσιμότητα, την απασχόληση, την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα σε διάφορα μέρη της 
Ευρώπης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1056/IP_20_10
56_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής  
Ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων για τις εθνικές εξελίξεις  
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση για τις επιπτώσεις 
της δημογραφικής αλλαγής 
________________________________________________________________________________ 

 
50. 26/06/2020 - Διαδικτυακή συζήτηση με τον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ στην Αθήνα - Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2020 

O κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος θα ξεκινήσει σειρά εικονικών διαβουλεύσεων σχετικά με το μέλλον 
της Κοινωνικής Ευρώπης με ενδιαφερόμενους φορείς στα κράτη μέλη.  

Ξεκινώντας αύριο από την Κροατία, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου, ο Επίτροπος και 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συμμετάσχουν σε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinar) στα 
κράτη μέλη για να συγκεντρώσουν παρατηρήσεις ενόψει του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για 
την περαιτέρω υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το ίδιο το σχέδιο 
δράσης θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2021. Ο Πυλώνας αποτελεί την κύρια πυξίδα της 
Ευρώπης για να καταστήσουμε τις κοινωνίες μας ανθεκτικότερες. Δεδομένων των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορονοϊού στον οικονομικό και κοινωνικό μας ιστό, οι αρχές του Πυλώνα είναι 
σημαντικότερες από ποτέ για να θέσουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της ανάκαμψης 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1111/MEX_
20_1111_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

51. Βιώσιμη αλιεία: Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της εφαρμογής της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής της ΕΕ και δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 
2021 

Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια ανακοίνωσή της σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τη 
διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στην ΕΕ, η οποία βασίζεται σε στοιχεία του 2018. Η φετινή 
έκδοση, με τίτλο «Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις 
για το 2021», επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής για την προώθηση μιας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1056/IP_20_1056_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1056/IP_20_1056_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/report-impact-demographic-change-commission-communication_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe
https://ec.europa.eu/info/files/impact-demographic-change-commission-staff-working-document_en
https://ec.europa.eu/info/files/impact-demographic-change-commission-staff-working-document_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1111/MEX_20_1111_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1111/MEX_20_1111_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-248-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-248-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμης αλιείας και δείχνει ότι η ΕΕ σημειώνει πρόοδο προς την 
επίτευξη αυτού του στόχου. Τα κράτη μέλη, τα γνωμοδοτικά συμβούλια, ο αλιευτικός κλάδος, οι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν σε 
δημόσια διαβούλευση και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες 
για το 2021.Κατά τις επόμενες εβδομάδες, η Επιτροπή θα τους απευθύνει το λόγο και θα λάβει 
υπόψη όσα έχουν να πουν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1072/IP_20_10
72_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αξιολόγηση της Επιτροπής για την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική της ΕΕ 
Κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

 
52. Ομιλία της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον ρατσισμό στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Βρυξέλλες,  17 Ιουνίου 2020 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε για το ρατσισμό στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προαναγγέλλοντας μια δομημένη συζήτηση σχετικά με το θέμα 
στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε τα εξής:  

Ως κοινωνία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Πρέπει να καταπολεμούμε 
διαρκώς τον ρατσισμό και τις διακρίσεις: τις ορατές διακρίσεις, φυσικά. Αλλά επίσης και τον 
ρατσισμό και τις διακρίσεις που δεν διακρίνονται εύκολα — τις ασυνείδητες προκαταλήψεις μας. 

Αυτό δεν είναι έργο μίας τομεακής πολιτικής ή ενός μόνο ατόμου ή ενός μόνο Επιτρόπου. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να 
φτάσω στην ουσία αυτών των ερωτήσεων. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια δομημένη 
συζήτηση σχετικά με τον ρατσισμό στο Κολέγιο των Επιτρόπων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1114/SPE
ECH_20_1114_EN.pdf 

Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο της Προέδρου εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

53. Κορoνοϊός: Χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη μεταφορά βασικών αγαθών, ιατρικών 
ομάδων και ασθενών 

Βρυξέλλες,  18 Ιουνίου 2020 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν πλέον να αιτούνται πρόσθετη χρηματοδότηση, μέσω 
του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, για τη μεταφορά βασικών αγαθών, ιατρικών ομάδων και 
ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Η δυνατότητα αυτή διατίθεται επιπλέον της 

https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2021-under-common-fisheries-policy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1072/IP_20_1072_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1072/IP_20_1072_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1071
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1071
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1114/SPEECH_20_1114_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1114/SPEECH_20_1114_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_1114
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στήριξης που ήδη παρέχεται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης και των 
παραδόσεων μέσων προστασίας στο πλαίσιο του rescEU. 

Μια πιλοτική επιχείρηση παρέδωσε με επιτυχία πάνω από επτά τόνους μέσων ατομικής 
προστασίας στη Βουλγαρία. Το φορτίο περιλαμβάνει πάνω από 500 000 προστατευτικές μάσκες, 
τις οποίες αγόρασε η Βουλγαρία, και των οποίων το κόστος μεταφοράς καλύφθηκε από την ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1118/IP_20_11
18_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης 
Ιατρική και υγειονομική στήριξη από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

54. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με ένα νέο σχέδιο δράσης για 
την ψηφιακή εκπαίδευση 

Βρυξέλλες,  18 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή ξεκινά πανευρωπαϊκή ανοικτή δημόσια διαβούλευση για να διασφαλίσει ότι το 
επικείμενο νέο σχέδιο δράσης της για την ψηφιακή εκπαίδευση θα αντικατοπτρίζει την εμπειρία 
της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κατά τη διάρκεια της κρίσης του 
κορoνoϊού. Η πανδημία οδήγησε σε εκτεταμένο κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων 
με αποτέλεσμα τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως και την ηλεκτρονική μάθηση και τη χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών σε ευρεία και πρωτοφανή κλίμακα. Η διαβούλευση θα βοηθήσει να 
αντληθούν διδάγματα από τις εμπειρίες και να διαμορφωθούν οι προτάσεις του σχεδίου δράσης, 
το οποίο θα έχει καθοριστική σημασία για την περίοδο ανάκαμψης από την κρίση λόγω COVID-
19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1066/IP_20_10
66_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση  
Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή 
Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2018 
Ακολουθήστε το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση στο Twitter @EUDigitalEducation 
________________________________________________________________________________ 

 
55. «Ο πολιτισμός της Ευρώπης δίπλα σου» -  Νέα εκστρατεία της Επιτροπής για τον τουρισμό 

Βρυξέλλες,  18 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εκστρατεία «Ο πολιτισμός 
της Ευρώπης δίπλα σου», η οποία εστιάζει στον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1118/IP_20_1118_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1118/IP_20_1118_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-medical-and-health-support_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1066/IP_20_1066_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1066/IP_20_1066_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_el
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
https://twitter.com/EUDigitalEdu?lang=el
https://ec.europa.eu/culture/news/europes-culture-close-you_en


06 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 - 35 
 

Η εκστρατεία που παρουσιάζει τόπους και πρωτοβουλίες πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη θα 
βοηθήσει τους Ευρωπαίους να ξαναανακαλύψουν τους πάμπολλους φυσικούς και πολιτιστικούς 
θησαυρούς της Ευρώπης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1125/MEX_
20_1125_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

56. Βιώσιμη χρηματοδότηση: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού για την ταξινόμηση 

Βρυξέλλες,  18 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο του κανονισμού για την ταξινόμηση, μιας βασικής νομοθετικής πράξης που θα 
συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δίνοντας ώθηση στις επενδύσεις του ιδιωτικού 
τομέα σε πράσινα και βιώσιμα έργα. 

Θα συμβάλει στη θέσπιση του πρώτου στον κόσμο «πράσινου καταλόγου» –ενός συστήματος 
ταξινόμησης για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες– που θα δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα 
την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι επενδυτές παντού όταν επενδύουν σε έργα και 
οικονομικές δραστηριότητες με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον. Η 
νομοθετική αυτή πράξη θα είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η ΕΕ κλιματικά 
ουδέτερη έως το 2050, καθώς παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αναπροσανατολίσουν 
τις επενδύσεις τους προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1112/IP_20_11
12_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

57. Κορονοϊός: Ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ανακοινώνει ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα για πιθανή θεραπεία με τη χρήση ευρωπαϊκής υπερυπολογιστικής* 

Βρυξέλλες,  18 Ιουνίου 2020 

Η κοινοπραξία Exscalate4CoV που χρηματοδοτείται από την ΕΕ ανακοίνωσε ότι η ραλοξιφαίνη, 
ένα ήδη καταχωρισμένο γενόσημο φάρμακο που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της 
οστεοπόρωσης, μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στη θεραπεία ασθενών 
της νόσου COVID-19 με ήπια συμπτωματική λοίμωξη. Η κοινοπραξία χρησιμοποιεί μια 
πλατφόρμα υπερυπολογιστικής που συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες παγκοσμίως και στηρίζεται 
από την ΕΕ, για να ελέγξει τις δυνητικές επιπτώσεις γνωστών μορίων στη γονιδιωματική δομή του 
κορονοϊού. Πρόκειται για ένα από τα πολλά παραδείγματα του πως το πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 2020» συγκεντρώνει κορυφαίους Ευρωπαίους ερευνητές, 
φαρμακευτικές εταιρείες, τεχνολογίες και ερευνητικές υποδομές για να συμβάλουν στην 
εξάλειψη του ιού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1125/MEX_20_1125_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1125/MEX_20_1125_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1112/IP_20_1112_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1112/IP_20_1112_EL.pdf
https://www.exscalate4cov.eu/
https://www.dompe.com/en/media/press-releases/eu-supported-private-public-consortium-exscalate4cov-raloxifene-proposed-for-clinical-trials-after-tests-show-it-inhibits-sars-cov-2
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_890/IP_20_890
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Απόκριση της Επιτροπής στον κορονοϊό 
Ερευνητικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού  
Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Ευρωπαϊκοί υπερυπολογιστές και φαρμακευτικές εταιρείες αναζητούν από κοινού νέα φάρμακα 
Κοινή επιχείρηση EuroHPC στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων 
Χρήση της ευρωπαϊκής υπερυπολογιστικής για τη θεραπεία του κορονοϊού 
Exscalate4CoV KZR 
________________________________________________________________________________ 

 
58. Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, 20 Ιουνίου 2020: Κοινή Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Ύπατου Εκπροσώπου 

Βρυξέλλες,  19 Ιουνίου 2020 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, στις 20 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
ο Ύπατος εκπρόσωπος προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:  

 «Αυτή τη χρονιά, η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων έρχεται σε μια εποχή που ο κόσμος 
αντιμετωπίζει μια παγκόσμια πανδημία, η οποία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων 
και πλήττει τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων. Ο αγώνας είναι ακόμα πιο δύσκολος για τους 
πρόσφυγες, τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας, τους μετανάστες και τους απάτριδες. 
Με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και μηχανισμούς προστασίας, 
αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης. 

Ένας στους 97 ανθρώπους στη γη έχει εκτοπισθεί λόγω συγκρούσεων ή διώξεων. Έως το τέλος 
του 2019, σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται σχεδόν 26 εκατομμύρια πρόσφυγες, 4,2 εκατομμύρια 
αιτούντες άσυλο, περίπου 45,7 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και 3,6 εκατομμύρια 
πολίτες της Βενεζουέλας που εκτοπίστηκαν στο εξωτερικό.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1128/
STATEMENT_20_1128_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 

59. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρόεδρο 

Μισέλ και τον ΄Αντρει Πλένκοβιτς, Πρωθυπουργό της Κροατίας, μετά την τηλεδιάσκεψη των 

ηγετών της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  19 Ιουνίου 2020 

 «Ισχύει μόνο ό,τι έχει λεχθεί προφορικά». 

 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_890/IP_20_890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_890/IP_20_890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/digital-technologies-actions-response-coronavirus-pandemic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fighting-coronavirus-european-supercomputers-join-pharmaceutical-companies-hunt-new-drugs
https://eurohpc-ju.europa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/using-european-supercomputing-treat-coronavirus
https://www.exscalate4cov.eu/contribute.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/6/5ee9db2e4/1-cent-humanity-displaced-unhcr-global-trends-report.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1128/STATEMENT_20_1128_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1128/STATEMENT_20_1128_EN.pdf
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Επίσης, πάρα πολλές ευχαριστίες εκ μέρους μου στην κροατική προεδρία. Ήταν μια περίοδος με 

πολλές προκλήσεις. Η κροατική προεδρία υπήρξε εξαιρετική και έφερε εις πέρας μια πρωτόγνωρη 

αποστολή εν μέσω αυτής της κρίσης. Πάρα πολλές ευχαριστίες εκ μέρους μου. Ήταν θαυμάσια η 

συνεργασία μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προεδρία και, βεβαίως, προσβλέπουμε 

σε εντατικές εργασίες στο Συμβούλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1137/
STATEMENT_20_1137_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
60. Παγκόσμια διάσκεψη ηγετών και συναυλία στις 27 Ιουνίου - Παγκόσμια Αντίδραση στον 
Κορονοϊό 
 

Βρυξέλλες,  22 Ιουνίου 2020 

 
Η εκστρατεία «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας» η οποία εγκαινιάστηκε από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό προάσπισης των συμφερόντων του πολίτη 
Global Citizen στις 28 Μαΐου θα κορυφωθεί με μια παγκόσμια διάσκεψη δωρητών και μια 
συναυλία το Σάββατο 27 Ιουνίου. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για 
την ανάπτυξη και τη διάθεση εμβολίων, διαγνωστικών τεστ και θεραπειών κατά του κορονοϊού. 
Εάν όλοι όσοι χρειάζονται εμβόλια έχουν πρόσβαση σε αυτά, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, ο 
πλανήτης θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την πανδημία και να αποφύγει επόμενες. Η πρόσβαση 
στα εμβόλια θα βοηθήσει επίσης στην ανοικοδόμηση των κοινοτήτων που επλήγησαν από την 
πανδημία με τρόπο δίκαιο και ισότιμο. 
 
Η συναυλία 
Η συναυλία «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας» θα πραγματοποιηθεί το βράδυ 
του Σαββάτου με παρουσιαστή τον Dwayne Johnson. Θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι Shakira, 
Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber και Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, 
Yemi Alade, και Christine and the Queens. 

Στη συναυλία, την οποία συμπαρουσιάζει η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν , θα εμφανιστούν και οι 
Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, 
Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-
Waldau και Olivia Colman. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1129/IP_20_1
129_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
61. H 22η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας και ο 9ος ενεργειακός διάλογος ΕΕ-Κίνας διεξάγονται 
μέσω τηλεδιάσκεψης 
 
Βρυξέλλες,  22 Ιουνίου 2020 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1137/STATEMENT_20_1137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1137/STATEMENT_20_1137_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_952
https://global-response.europa.eu/system/files/2020-06/CGRS_United_final.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1129/IP_20_1129_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1129/IP_20_1129_EN.pdf
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Στις 22 Ιουνίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ, μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο κ. Τζουζέπ Μπορέλ, 
συμμετείχαν στην 22η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας, η οποία πραγματοποιείται μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  
Οι εκπρόσωποι της ΕΕ συζήτησαν πρώτα με τον Πρωθυπουργό της Κίνας κ. Λι Κετσιάνγκ και με 
τον Κινέζο Πρόεδρο, κ. Σι Τζινπίνγκ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1139/MEX_
20_1139_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, ανατρέξτε στο ειδικό 
ενημερωτικό δελτίο και στον ιστότοπο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Πεκίνο.  
________________________________________________________________________________ 

62. Ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους 
στο διαδίκτυο εξακολουθεί να αποφέρει αποτελέσματα 

Βρυξέλλες,  22 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πέμπτης της αξιολόγησης του κώδικα 
δεοντολογίας του 2016 για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. 
Τα αποτελέσματα είναι γενικότερα θετικά με τις εταιρείες ΤΠ να αξιολογούν το 90 % του 
επισημασμένου περιεχομένου εντός 24 ωρών και να αφαιρούν το 71 % του περιεχομένου που 
θεωρείται παράνομη ρητορική μίσους. Ωστόσο, οι πλατφόρμες πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω 
τη διαφάνεια και την ανατροφοδότηση προς τους χρήστες. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν τη 
συνεπή σε βάθος χρόνου αξιολόγηση του επισημασμένου περιεχομένου· χωριστές και 
συγκρίσιμες αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους έδειξαν 
αποκλίσεις όσον αφορά τις επιδόσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1134/IP_20_11
34_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο με βασικά αριθμητικά στοιχεία για την πέμπτη παρακολούθηση του κώδικα 
δεοντολογίας (ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πέμπτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας για την 
καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους (ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 5η αξιολόγηση και το συνολικό έργο για την 
καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: 
Ενημερωτικό σημείωμα για την «Αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη ρητορική 
μίσους στο διαδίκτυο. Πορεία των εργασιών» που εκπόνησε η Επιτροπή για το Συμβούλιο 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 7/8 Οκτωβρίου 2019. 
________________________________________________________________________________ 

63. Η Επιτροπή υπογράφει αεροπορική συμφωνία με την Ιαπωνία 

Βρυξέλλες,  22 Ιουνίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1139/MEX_20_1139_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1139/MEX_20_1139_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/external-investment-plan/34728/eu-china-relations-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/topics/external-investment-plan/34728/eu-china-relations-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1134/IP_20_1134_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1134/IP_20_1134_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12522-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12522-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12522-2019-INIT/en/pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ιαπωνία υπέγραψαν συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής 
αεροπορίας, με την οποία θα τονωθεί περαιτέρω η ήδη στενή συνεργασία της ΕΕ με την Ιαπωνία 
και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αερομεταφορών στην ΕΕ. 

Ενάμισι έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ 
και της Ιαπωνίας, και την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η 
σημερινή υπογραφή καταδεικνύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση για εμβάθυνση της 
στρατηγικής εταιρικής μας σχέσης. Με τους κοινούς κανόνες θα διευκολυνθεί η συνεργασία 
μεταξύ των ευρωπαϊκών και των ιαπωνικών επιχειρήσεων και θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος 
για τις αρχές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για επενδύσεις και την 
ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης. 

Αυτή η διμερής συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (BASA) θα στηρίξει την 
αύξηση του μεριδίου των κατασκευαστών αεροναυτικών προϊόντων της ΕΕ, τόσο στις εμπορικές 
συναλλαγές όσο και στην αγορά της Ιαπωνίας. Ως εκ τούτου, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην ανάκαμψη του τομέα από την τρέχουσα κρίση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1127/IP_20_11
27_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ιαπωνίας 
________________________________________________________________________________ 

64. Κρίση στη Συρία: αρχίζει σήμερα η τέταρτη Διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας 
το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής» 

Βρυξέλλες,  22 Ιουνίου 2020 

Από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φιλοξενήσει την τέταρτη Διάσκεψη των 
Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής» 
(#SyriaConf2020), της οποίας συμπροεδρεύουν τα Ηνωμένα Έθνη. Εφέτος η Διάσκεψη θα 
πραγματοποιηθεί σε εικονική μορφή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1138/IP_20_11
38_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Περισσότερες πληροφορίες για τη Διάσκεψη διατίθενται στον ειδικό ιστότοπο. 
Η οπτικοακουστική κάλυψη θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα EbS. 
Δελτίο Τύπου Συρία: Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής – Τέταρτη 
Διάσκεψη των Βρυξελλών 
Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής – Πρώτη Διάσκεψη των Βρυξελλών, 
4-5 Απριλίου 2017 
Δεύτερη Διάσκεψη των Βρυξελλών, 24-25 Απριλίου 2018 
Τρίτη Διάσκεψη των Βρυξελλών, 12-14 Μαρτίου 2019 

https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15260%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15260%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1127/IP_20_1127_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1127/IP_20_1127_EL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15260%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=15260%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1138/IP_20_1138_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1138/IP_20_1138_EL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/75709/Syria:%20IV%20Brussels%20Conference%20on%20Supporting%20the%20Future%20of%20Syria%20and%20the%20Region
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/75709/Syria:%20IV%20Brussels%20Conference%20on%20Supporting%20the%20Future%20of%20Syria%20and%20the%20Region
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2017/04/04-05/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2017/04/04-05/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2018/04/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/12-14/
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________________________________________________________________________________ 

 
65. Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 2020: Η ΕΕ βελτιώνει τις επιδόσεις της 
στην καινοτομία 

Βρυξέλλες,  23 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας 2020, σύμφωνα με 
τον οποίο οι επιδόσεις της Ευρώπης στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται σε όλη την ΕΕ, 
ξεπερνώντας για δεύτερη χρονιά τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Ο φετινός πίνακας 
αποτελεσμάτων δείχνει ότι η ΕΕ ήδη είναι καλό μέρος για την καινοτομία, όμως πρέπει να 
εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες σε όλη την ΕΕ για να βρούμε συνολικές λύσεις για την 
ανάσχεση του ιού και, ταυτόχρονα, να βοηθήσουμε την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση. Η 
καινοτομία είναι σημαντικότερη από ποτέ διότι βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας να 
νικήσουμε την πανδημία του κορονοϊού».  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1158/IP_20_1

158_EN.pdf 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας 2020 
μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου και στις σχετικές Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
________________________________________________________________________________ 

 
66. Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: η Επιτροπή διοργανώνει πανευρωπαϊκή διάσκεψη 
για την ολοκλήρωση των εκτενών εκδηλώσεων προβολής 
 

Βρυξέλλες,  23 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί στις Βρυξέλλες την καταληκτική διάσκεψη της εκδήλωσης 
Digital Finance Outreach (DFO). Με τη διάσκεψη αυτή ολοκληρώνεται μια σειρά 19 εθνικών 
εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από κοινού με τα κράτη μέλη, από τον Φεβρουάριο έως τον 
Ιούνιο του 2020. Συμμετείχαν πάνω από δύο χιλιάδες άτομα στους τομείς της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και της ψηφιακής καινοτομίας στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα. 

Οι εκδηλώσεις αυτές προσέφεραν την ευκαιρία για να συγκεντρωθούν απόψεις των βασικών 
φορέων του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα από ολόκληρη την ΕΕ. Συνέβαλαν επίσης στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής στον 
ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1136/IP_20_11
36_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

67. Δικαιώματα των θυμάτων: Νέα στρατηγική για την ενδυνάμωση των θυμάτων 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1158/IP_20_1158_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1158/IP_20_1158_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1158
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1150
https://app.livestorm.co/european-commission/digital-finance-outreach-2020-closing-conference
https://app.livestorm.co/european-commission/digital-finance-outreach-2020-closing-conference
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/digital-finance_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1136/IP_20_1136_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1136/IP_20_1136_EL.pdf
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Βρυξέλλες,  24 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη της ενωσιακή στρατηγική για τα δικαιώματα των 
θυμάτων, σκοπός της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων θα 
μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης της 
εγκληματικής πράξης στην ΕΕ. 

Η στρατηγική καθορίζει σειρά δράσεων για την επόμενη πενταετία, με επίκεντρο δύο στόχους: 
πρώτον, να μπορούν τα θύματα να καταγγέλλουν τα εγκλήματα, να διεκδικούν αποζημίωση και, 
τελικά, να ανακάμπτουν από τις συνέπειες του εγκλήματος· δεύτερον, να αναπτυχθεί συνεργασία 
με όλους τους αρμόδιους φορείς για τα δικαιώματα των θυμάτων. Λαμβανομένης υπόψη της 
πρόσφατης επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 και των επακόλουθων περιοριστικών και 
απαγορευτικών μέτρων, που είχαν αντίκτυπο στην αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, του κυβερνοεγκλήματος και των ρατσιστικών και 
ξενοφοβικών εγκλημάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθεί μέριμνα ώστε το πλαίσιο 
στήριξης και προστασίας των θυμάτων να είναι επίσης ανθεκτικό σε καταστάσεις κρίσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1168/IP_20_11
68_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 Στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις – Δικαιώματα των θυμάτων: Νέα στρατηγική για την ενδυνάμωση 

των θυμάτων 
 Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων: Βασικές 

δράσεις 
 Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων 
 Κέντρο εμπειρογνωσίας για τα θύματα της τρομοκρατίας 

________________________________________________________________________________ 

68. Έκθεση της Επιτροπής: Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων ενισχύουν τη 
θέση των πολιτών και είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή 

Βρυξέλλες,  24 Ιουνίου 2020 

Λίγο περισσότερο από δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησής του. 
Όπως προκύπτει από την έκθεση, ο ΓΚΠΔ εκπλήρωσε τους περισσότερους από τους στόχους του, 
ιδίως με την παροχή ενός ισχυρού συνόλου εκτελεστών δικαιωμάτων στους πολίτες και τη 
δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος διακυβέρνησης και επιβολής. Ο ΓΚΠΔ 
αποδείχθηκε ευέλικτο εργαλείο, ικανό να στηρίξει ψηφιακές λύσεις σε πρωτόγνωρες 
περιστάσεις, όπως η κρίση που ξέσπασε εξαιτίας της COVID-19. Η έκθεση καταλήγει επίσης στο 
συμπέρασμα ότι αυξάνεται η εναρμόνιση στο σύνολο των κρατών μελών, παρά τον 
κατακερματισμό που παρατηρείται και ο οποίος πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς. 
Διαπιστώνει επίσης ότι οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν νοοτροπία συμμόρφωσης και 
χρησιμοποιούν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων ολοένα και περισσότερο ως 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η έκθεση περιλαμβάνει κατάλογο δράσεων με σκοπό την 
περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής του ΓΚΠΔ για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως για 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1168/IP_20_1168_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1168/IP_20_1168_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1169
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1169
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/victims_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el
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τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και την προώθηση, αφενός, μιας πραγματικά ευρωπαϊκής 
νοοτροπίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και, αφετέρου, της αυστηρής επιβολή 
της νομοθεσίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1163/IP_20_11
63_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ 
Ανακοίνωση: Πράξεις της ΕΕ που πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την οδηγία για την προστασία 
των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου 
Ενημερωτικό δελτίο: ΓΚΠΔ — Ο ακρογωνιαίος λίθος μιας επιτυχίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκθεση για τα δύο έτη εφαρμογής του ΓΚΠΔ 
Διαδικτυακή καθοδήγηση για τον ΓΚΠΔ — Κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 
Ενημερωτικό γράφημα: Τι πρέπει να κάνει η επιχείρησή σας 
Η ευρωπαϊκή απάντηση στον κορονοϊό: Ψηφιακές τεχνολογίες 
________________________________________________________________________________ 

69. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: ένας ετήσιος προϋπολογισμός που εστιάζει στην 
ευρωπαϊκή ανάκαμψη 

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή πρότεινε τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021 ύψους 166,7 δισ. ευρώ, ποσό το 
οποίο θα συμπληρωθεί με 211 δισ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων και περίπου 133 δισ. ευρώ 
υπό μορφή δανείων στο πλαίσιο του προσωρινού μέσου ανάκαμψης, Next Generation EU, που 
έχει ως στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων και την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Από κοινού, ο ετήσιος προϋπολογισμός και το Next Generation EU θα κινητοποιήσουν σημαντικές 
επενδύσεις το 2021 για την αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που 
έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, την εκκίνηση της βιώσιμης ανάκαμψης και την 
προστασία και δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, ο προϋπολογισμός ευθυγραμμίζεται 
πλήρως με τη δέσμευση επένδυσης στο μέλλον, προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο πράσινη, πιο 
ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη. 

Μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός, θα είναι ο πρώτος βάσει του νέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2021-2027 και ο πρώτος ετήσιος προϋπολογισμός που προτείνει η Επιτροπή της 
προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1171/IP_20_11
71_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
 Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021: νομικές πράξεις 
 Ενημερωτικό δελτίο - Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
 Ιστότοπος του ΠΔΠ 
 Ιστότοπος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1163/IP_20_1163_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1163/IP_20_1163_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/gdpr-report-communication-swd_en
https://ec.europa.eu/info/files/led-communication_en
https://ec.europa.eu/info/files/led-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1172
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1166
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_el
https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_el.htm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital_el#data-supercomputers-and-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1171/IP_20_1171_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1171/IP_20_1171_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1185
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/annual-budget_en
https://ec.europa.eu/info/files/draft-budget-2021-kick-start-european-recovery_en
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_el
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 Δελτίο Τύπου για το επόμενο ΠΔΠ και το Next Generation EU (πρόταση της Επιτροπής) 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το επόμενο ΠΔΠ και το Next Generation EU 
 Ενημερωτικά δελτία για το ΠΔΠ 
 Τομεακά ενημερωτικά δελτία 

________________________________________________________________________________ 

70. Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021 – Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2020 

1. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2021; 
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την ανάκαμψη, το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει την Ευρώπη να ορθοποδήσει. Ο 
προϋπολογισμός για το 2021 αποσκοπεί στην αποκατάσταση των άμεσων οικονομικών και 
κοινωνικών ζημιών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, στην εκκίνηση της βιώσιμης 
ανάκαμψης και στην προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό σημαίνει παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στα άτομα που έχουν ανάγκη, στήριξη των επιχειρήσεων και των 
κλάδων που έχουν πληγεί περισσότερο, ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και συνδρομή στις 
περιφέρειες και τα κράτη μέλη. 

Η συνδυασμένη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το μέσο Next Generation EU, 
ύψους 378 δισ. ευρώ, με περίπου 133 δισ. ευρώ επιπλέον σε δάνεια, θα βοηθήσει στην 
ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό της ηπείρου μας, στο πνεύμα της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας ισχυρότερης και ανθεκτικότερης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύοντας τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1185/QAN
DA_20_1185_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Δελτίο Τύπου «Σχέδιο προϋπολογισμού 2021» 
 Σχέδιο προϋπολογισμού 2021: νομικό κείμενο 
 Σχέδιο προϋπολογισμού 2021, θεματικό δελτίο 
 Ιστότοπος για το ΠΔΠ 
 Ιστότοπος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
 Δελτίο Τύπου για το επόμενο ΠΔΠ και το Next Generation EU (πρόταση της Επιτροπής) 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το επόμενο ΠΔΠ και το Next Generation EU 
 Ενημερωτικά δελτία για το ΠΔΠ 
 Τομεακά ενημερωτικά δελτία 

________________________________________________________________________________ 

 
71. Η ΕΕ βοηθάει τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης 

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_935
https://ec.europa.eu/info/publications/mff-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sectoral-factsheets_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1185/QANDA_20_1185_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1185/QANDA_20_1185_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1171
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/annual-budget_el
https://ec.europa.eu/info/files/draft-budget-2021-kick-start-european-recovery_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027/questions-and-answers_el
https://ec.europa.eu/info/publications/mff-factsheets_el
https://ec.europa.eu/info/publications/sectoral-factsheets_el


06 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 - 44 
 

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε με τους υπουργούς Παιδείας στις 23 Ιουνίου 2020 —την 
τέταρτη από τότε που ξεκίνησε η κρίση του κορονοϊού— η Επιτροπή παρουσίασε τις δράσεις της 
για τη στήριξη της εκπαίδευσης, καθώς αυτή εξέρχεται από την κρίση.  

Το σχέδιο ανάκαμψης που παρουσιάστηκε στις 27 Μαΐου προτείνει, την επόμενη επταετία, να 
διοχετευτούν περισσότεροι πόροι από ποτέ στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Πλέον είναι 
ανοικτή  δημόσια διαβούλευση σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, 
με το οποίο επιχειρείται να αναπτυχθεί μια πιο ολοκληρωμένη και φιλόδοξη προσέγγιση για την 
ψηφιακή εκπαίδευση. Σε ανακοίνωση σχετικά με την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης θα προταθούν τρόποι ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1186/MEX_
20_1186_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
72. Δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατου Εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής 
της ΕΕ, κ. Ζοζέπ Μπορέλ στις Καστανιές Έβρου ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Δένδια 

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2020 

«Ισχύει μόνο ό,τι λεχθεί προφορικά» 

Αγαπητέ Νίκο [Δένδια], αγαπητέ Υπουργέ [Εξωτερικών της Ελλάδας], αγαπητέ φίλε. Εγώ πρέπει 
να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξες και που με 
συνόδευσες σήμερα στην περιοχή των συνόρων. Συνόρων της Ελλάδας αλλά και συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όταν ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μοιραζόμαστε τα εξωτερικά 
μας σύνορα. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους διοικητές του Στρατού και της Αστυνομίας για τις 
εξηγήσεις που μου έδωσαν σχετικά με τα όσα έγιναν σε αυτό το τμήμα των συνόρων πριν 
κάποιους μήνες. Ήταν σημαντικό να τα μάθω από πρώτο χέρι. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81501/greece-remarks-hrvp-

josep-borrell-press-point-kastanies-minister-foreign-affairs-nikos-dendias_en 

________________________________________________________________________________ 

73. Δηλώσεις του ΥΕ/ΑΠ Ζοζέπ Μπορέλ μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη 

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2020 

«Ισχύει μόνο ό,τι λεχθεί προφορικά» 

Σε ευχαριστώ πολύ Πρωθυπουργέ [της Ελλάδας] Κυριάκο [Μητσοτάκη]. Χαίρομαι πραγματικά 
που βρίσκομαι εδώ. Πώς να μην είμαι στην Αθήνα; Σήμερα το πρωί πέρασα εξαιρετικά, μαζί με 
τον φίλο μου, τον Υπουργό Εξωτερικών [Νίκο Δένδια]. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1066
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1186/MEX_20_1186_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1186/MEX_20_1186_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81501/greece-remarks-hrvp-josep-borrell-press-point-kastanies-minister-foreign-affairs-nikos-dendias_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81501/greece-remarks-hrvp-josep-borrell-press-point-kastanies-minister-foreign-affairs-nikos-dendias_en
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Είναι χαρά μου, τιμή μου και καθήκον μου που βρίσκομαι εδώ, διότι στο τελευταίο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ήσουν πολύ ξεκάθαρος για την κατάσταση που επικρατεί κι εμείς από την πλευρά μας 
εκφράσαμε ξεκάθαρα —τουλάχιστον έτσι ελπίζω— την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και δέσμευση, 
μαζί με την Ελλάδα, να προστατέψουμε την κυριαρχία σας και τα εξωτερικά σας σύνορα. 

Τα εξωτερικά σύνορα ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν εξωτερικά σύνορα 
ολόκληρης της Ένωσης. Στηρίξαμε και βοηθήσαμε την Ελλάδα κατά τα τελευταία γεγονότα και θα 
συνεχίσουμε να το πράττουμε. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81536/greece-remarks-hrvp-
josep-borrell-after-his-meeting-prime-minister-kyriakos-mitsotakis_en 
________________________________________________________________________________ 

 
74. Δηλώσεις του ΥΕ/ΑΠ Ζοζέπ Μπορέλ μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2020 

 «Ισχύει μόνο ότι λεχθεί προφορικά» 

Σε ευχαριστώ Υπουργέ, σε ευχαριστώ αγαπητέ Νικόλαε [Παναγιωτόπουλε, Υπουργέ Εθνικής 
Άμυνας], σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την εξαιρετική συνάντηση που μόλις είχαμε. 

Ήρθα στην Ελλάδα για να συναντηθώ με εσένα, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό [Κυριάκο 
Μητσοτάκη] και με τον συνάδελφό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών [Νίκο Δένδια], για να 
συζητήσουμε σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα και την επιδεινούμενη κατάσταση στο Αιγαίο και 
στην ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά τις γεωτρήσεις, τις θαλάσσιες διεκδικήσεις και τις 
υπερπτήσεις, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. 

Επισκέφτηκα τα σύνορα και θέλω να τονίσω ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τέτοια θα αντιμετωπίζονται και είμαστε αποφασισμένοι να 
προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμά μου σήμερα είναι 
μήνυμα ισχυρής αλληλεγγύης και στήριξης. Η πλήρης αυτή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα θα μας 
οδηγήσει σε συζήτηση στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και αργότερα, αν 
χρειαστεί, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81538/greece-remarks-hrvp-
josep-borrell-after-his-meeting-minister-defence-nikolaos-panagiotopoulos_en 
 
Σύνδεσμος βίντεο 
________________________________________________________________________________ 

75. «Απαιτείται περισσότερη προστασία για τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας», 
διαπιστώνεται σε έκθεση 

Βρυξέλλες,  25 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση σχετικά με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ), 
η οποία αποκαλύπτει ότι, ενώ το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία του θαλάσσιου 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81536/greece-remarks-hrvp-josep-borrell-after-his-meeting-prime-minister-kyriakos-mitsotakis_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81536/greece-remarks-hrvp-josep-borrell-after-his-meeting-prime-minister-kyriakos-mitsotakis_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81538/greece-remarks-hrvp-josep-borrell-after-his-meeting-minister-defence-nikolaos-panagiotopoulos_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81538/greece-remarks-hrvp-josep-borrell-after-his-meeting-minister-defence-nikolaos-panagiotopoulos_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192495
https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
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περιβάλλοντος είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και φιλόδοξα σε παγκόσμιo επίπεδο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν επίμονες προκλήσεις, όπως τα πλεονάζοντα θρεπτικά συστατικά, ο 
υποθαλάσσιος θόρυβος, τα πλαστικά απορρίμματα και άλλα είδη ρύπανσης, καθώς και η μη 
βιώσιμη αλιεία. Το μήνυμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω στην έκθεση «Marine Messages II 
(Μηνύματα για το θαλάσσιο περιβάλλον II)» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1160/IP_20_11
60_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Οι ωκεανοί, οι θάλασσες και οι ακτές της Ευρώπης  
________________________________________________________________________________ 

 
76. Ημέρα των Ναυτικών: η Επίτροπος Βαλεάν στηρίζει τα δικαιώματα των ναυτικών και τονίζει 
τον καίριο ρόλο τους 

Βρυξέλλες,  25 Ιουνίου 2020 

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο ο κλάδος των 
θαλάσσιων μεταφορών να βελτιώσει την εναλλαγή των πληρωμάτων και τα κράτη μέλη να 
επιτρέψουν τον επαναπατρισμό των ναυτικών σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας παράλληλα τη 
χορήγηση θεωρήσεων στα νέα πληρώματα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1190/
STATEMENT_20_1190_EN.pdf 
 
Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

77. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με τη Δημοκρατία της 
Κορέας 

Βρυξέλλες,  25 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία της Κορέας υπέγραψαν οριζόντια συμφωνία αεροπορικών 
μεταφορών. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει σε κάθε αεροπορική εταιρεία της ΕΕ να εκτελεί πτήσεις 
προς τη Δημοκρατία της Κορέας από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο έχει συνάψει διμερή 
συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με τη Δημοκρατία της Κορέας. Τα κράτη μέλη που έχουν 
συνάψει διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με τη Δημοκρατία της Κορέας ανέρχονται 
σε είκοσι δύο. Παραδοσιακά, στο πλαίσιο αυτών των διμερών συμφωνιών αεροπορικών 
μεταφορών, μόνο αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ανήκουν και ελέγχονται από συγκεκριμένο 
κράτος μέλος ή υπηκόους του μπορούν να εκτελούν πτήσεις μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους 
και μιας τρίτης χώρας. Η σύναψη της οριζόντιας συμφωνίας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και 
σε άλλες αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ και είναι, ως εκ τούτου, επωφελής για τις αεροπορικές 
εταιρείες και των δύο πλευρών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1160/IP_20_1160_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1160/IP_20_1160_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1190/STATEMENT_20_1190_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1190/STATEMENT_20_1190_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1190
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/external_aviation_policy/horizontal_agreements_en#_blank
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/external_aviation_policy/horizontal_agreements_en#_blank
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1151/IP_20_11
51_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
78. 26/06/2020  - Διαδικτυακή συζήτηση με τον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ στην Αθήνα 

Αθήνα,  25 Ιουνίου 2020 

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 12:00 η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με τον Επίτροπο Νικολά Σμιτ, Αρμόδιο για την Απασχόληση 
και τα Κοινωνικά Δικαιώματα.  

Η συζήτηση στην Αθήνα εντάσσεται σε μια σειρά διαβουλεύσεων σχετικά με τον Κοινωνικό 
Πυλώνα, τις οποίες ο Επίτροπος Σμιτ πραγματοποιεί και σε άλλες χώρες τις ΕΕ τα αποτελέσματα 
των οποίων θα είναι καθοριστικά για την παρουσίαση του νέου Σχεδίου Δράσης για τον 
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων το 2021.  

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. 

Μετά την Αθήνα, η επόμενη στάση της διαδικτυακής περιοδείας του Επιτόπου Σμιτ, είναι η 
Βουδαπέστη στις 7 Ιουλίου. 
Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ενίσχυση της Κοινωνικής Ευρώπης υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις σας εδώ. 

________________________________________________________________________________ 

 
79. Παγκόσμια διάσκεψη ηγετών και συναυλία με καλλιτέχνες και ακτιβιστές ζωντανά στο 
Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

Αθήνα,  25 Ιουνίου 2020 

Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό 

Η εκστρατεία «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας» η οποία εγκαινιάστηκε από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό προάσπισης των συμφερόντων του πολίτη 
Global Citizen στις 28 Μαΐου θα κορυφωθεί με διάσκεψη ηγετών, καλλιτεχνών, ακτιβιστών και 
υποστηρικτών καθώς και με συναυλία το Σάββατο 27 Ιουνίου. 

Η διάσκεψη «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας» θα μεταδοθεί στο Facebook της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  στις 27/06,   4 μμ. ώρα Ελλάδος.  

Η συναυλία «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας» θα μεταδοθεί στις 9 μ.μ. ώρα 
Ελλάδος στο Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  

Παρουσιαστής θα είναι Dwayne Johnson.  

Στη συναυλία, την οποία συμπαρουσιάζει η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν   

Εμφανίζονται: Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber and Quavo, J 
Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1151/IP_20_1151_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1151/IP_20_1151_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=el
https://www.facebook.com/events/1000660510351308/
https://www.facebook.com/events/1000660510351308/
https://www.facebook.com/EURepresentationGreece/
https://www.facebook.com/EURepresentationGreece/
https://www.facebook.com/EURepresentationGreece/
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Συμμετέχουν: Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, 
David Beckham, Derrick Johnson, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni 
Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman and Opal Tometi 
________________________________________________________________________________ 

80. Διάσκεψη για την εταιρική σχέση με το Σουδάν: η ΕΕ κινητοποιεί μεγαλύτερη στήριξη για τη 
μετάβαση του Σουδάν 

Βρυξέλλες,  25 Ιουνίου 2020 

Το Σουδάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία και τα Ηνωμένα Έθνη συνδιοργάνωσαν εικονική 
διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την εταιρική σχέση με το Σουδάν. 

Το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσε τη στήριξη της διεθνούς 
κοινότητας για τη δημοκρατική και την οικονομική μετάβαση στο Σουδάν με επικεφαλής τη 
μεταβατική κυβέρνηση υπό την ηγεσία των πολιτών. 

Οι εταίροι, πέραν της ισχυρής πολιτικής στήριξης που παρείχαν στην εν εξελίξει μετάβαση στο 
Σουδάν, υποσχέθηκαν συνολικά 1,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ (USD)(1,6 δισ. EUR) και η «Ομάδα 
Ευρώπη» (Team Europe), η οποία περιλαμβάνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, θα παράσχει αναπτυξιακή και ανθρωπιστική χρηματοδότηση ύψους 867 εκατ. USD 
(770 εκατ. EUR). Από το ποσό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει 312,25 εκατ. EUR για 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια, άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και 
στήριξη της σταθερότητας και της ειρήνης. Η συνεισφορά αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, 
καθώς η πανδημία του κορονοϊού επιτείνει περαιτέρω τη δύσκολη κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση στη χώρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1183/IP_20_11
83_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινό δελτίο Τύπου των συνδιοργανωτών (Γερμανία, ΕΕ, ΟΗΕ και Σουδάν)  
Κοινό ανακοινωθέν 
Ενημερωτικό δελτίο ΕΕ-Σουδάν 
Ενημερωτικό δελτίο για το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική (EUTF) 
στο Σουδάν 
Ενημερωτικό δελτίο για την ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν 
________________________________________________________________________________ 

81. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν σημειώσει επαρκή 
πρόοδο όσον αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των επιπτώσεών της στην 
υγεία έως το 2030 

Βρυξέλλες,  26 Ιουνίου 2020 

Η αξιολόγηση των πρώτων προγραμμάτων μέτρων των κρατών μελών για τον έλεγχο των 
ατμοσφαιρικών εκπομπών διαπιστώνει ότι η εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τον 
καθαρό αέρα χρειάζεται βελτίωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20200625_joint_communique_-_sudan_partnership_conference_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1183/IP_20_1183_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1183/IP_20_1183_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81573/sudan-partnership-conference-joint-press-release-co-hosts-germany-eu-un-and-sudan_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20200625_joint_communique_-_sudan_partnership_conference_0.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/70220/eu-sudan-relations-factsheet_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/sudan_factsheet_short_removed.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/sudan_factsheet_short_removed.pdf
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/sudan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_4358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_4358
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όλους τους τομείς για να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες τους αναπνέουν καθαρό αέρα, 
προλαμβάνοντας αναπνευστικές νόσους και πρόωρους θανάτους λόγω της εισπνοής μολυσμένου 
αέρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1188/IP_20_11
88_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων 
________________________________________________________________________________ 

82. Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την 
ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς 

Βρυξέλλες,  26 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ανακοίνωση για τον 
ορισμό της αγοράς που χρησιμοποιείται στο δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ. Με βάση τις 
απαντήσεις στο ανοικτό ερωτηματολόγιο η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον απαιτείται 
επικαιροποίηση της ανακοίνωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις 
τους και να απαντήσουν στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση έως τις 9 Οκτωβρίου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1187/IP_20_11
87_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό της αγοράς 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς (αξιολόγηση) 
________________________________________________________________________________ 

83. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: συντονιστείτε αύριο για να παρακολουθήσετε τη 
σύνοδο κορυφής δωρητών και τη συναυλία 

Βρυξέλλες,  26 Ιουνίου 2020 

Μία μέρα μας χωρίζει από την παγκόσμια σύνοδο κορυφής δωρητών και τη μουσική συναυλία 
που διοργανώνουν η Επιτροπή και η Global Citizen. Οι δύο εκδηλώσεις θα συσπειρώσουν τον 
κόσμο και θα κινητοποιήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ανακάλυψη και τη διάθεση 
εμβολίων, τεστ και θεραπευτικών αγωγών παγκοσμίως. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1202/IP_20_12
02_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1188/IP_20_1188_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1188/IP_20_1188_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1187/IP_20_1187_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1187/IP_20_1187_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/ALL/?uri=CELEX%3A31997Y1209%2801%29
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Evaluation-of-the-Commission-Notice-on-market-definition-in-EU-competition-law
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1129
https://global-response.europa.eu/system/files/2020-06/CGRS_United_final.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1202/IP_20_1202_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1202/IP_20_1202_EL.pdf
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84. Δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά και της 
Επιτρόπου κ. Ίλβα Γιούανσον, για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Κατάχρησης και της Παράνομης 
Διακίνησης Ναρκωτικών 

Βρυξέλλες,  26 Ιουνίου 2020 

Επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας κατά της Κατάχρησης και της Παράνομης Διακίνησης 
Ναρκωτικών, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την προώθηση 
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Η διακίνηση ναρκωτικών συνεχίζει να 
αποτελεί τη μεγαλύτερη παράνομη αγορά στην ΕΕ. Οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος 
παρέμειναν ενεργές στη διάρκεια της πανδημίας, προσαρμόζοντας γρήγορα στη νέα κατάσταση 
τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Αυτό έχει κόστος για τις κοινωνίες μας 
και σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Είμαστε αποφασισμένοι να τους 
καταπολεμήσουμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας».  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1205/MEX_
20_1205_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 

85. Πράσινη Συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης εγκαινιάζεται τη 
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 

Βρυξέλλες,  26 Ιουνίου 2020 

Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εγκαινιάζεται η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης, η οποία θα βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδια δίκαιης μετάβασης περιοχών ώστε να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ύψους πάνω από 150 δισ. ευρώ.  

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα και στις περιφέρειες υψηλής έντασης 
άνθρακα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης και 
πηγές τεχνικής βοήθειας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1205/MEX_
20_1205_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

86. Πράσινη Συμφωνία: Οι περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα, οι περιφέρειες υψηλής έντασης 
άνθρακα και η Επιτροπή εγκαινιάζουν την ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης 

Βρυξέλλες,  26 Ιουνίου 2020 

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου εγκαινιάζεται η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης, η οποία θα βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να εκπονήσουν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασής τους και να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος θα κινητοποιήσει πάνω από 
150 δισ. ευρώ. Η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα θα χορηγεί τεχνική και συμβουλευτική στήριξη 
σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που βρίσκονται σε περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1205/MEX_20_1205_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1205/MEX_20_1205_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-platform_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1205/MEX_20_1205_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1205/MEX_20_1205_EN.pdf
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περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά 
με ευκαιρίες χρηματοδότησης και πηγές τεχνικής βοήθειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1201/IP_20_12
01_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης 
Ιστοσελίδα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης 
Ιστοσελίδα της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης 
Εικονική εβδομάδα των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα και σεμινάριο των περιφερειών υψηλής 
έντασης άνθρακα 
________________________________________________________________________________ 

87. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Επιτροπή 
δεσμεύονται να διαθέσουν επιπλέον 4,9 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  27 Ιουνίου 2020 

Η διάσκεψη δωρητών της εκστρατείας «Παγκόσμιος στόχος: Ενωμένοι για το μέλλον μας», που 
διοργανώθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οργάνωση Global Citizen, 
κινητοποίησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 6,15 δισ. ευρώ, προκειμένου να συμβάλει στην 
ανάπτυξη εμβολίων, θεραπευτικών αγωγών και διαγνωστικών εξετάσεων για τον κορονοϊό και 
στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε αυτά. Το ποσό που συγκεντρώθηκε θα στηρίξει επίσης 
την οικονομική ανάκαμψη των πλέον ευαίσθητων περιοχών και κοινοτήτων στον κόσμο. 

Περιλαμβάνει δωρεά ύψους 4,9 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και 485 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Έτσι, το 
συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια του μαραθώνιου δωρεών στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό, που δρομολογήθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 4 Μαΐου, ανέρχεται σε 15,9 δισ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1213/IP_20_12
13_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Ιστότοπος για την παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
 Ιστότοπος της Επιτροπής για τον κορονοϊό 
 Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
 Έξαρση του κορονοϊού: Η απάντηση του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

________________________________________________________________________________ 

88. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 
για την περαιτέρω στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την 
παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1201/IP_20_1201_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1201/IP_20_1201_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/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/just-transition-mechanism-making-sure-no-one-left-behind_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-platform_el
https://ecorys-events.events.idloom.com/jtp_launch_crit-week
https://ecorys-events.events.idloom.com/jtp_launch_crit-week
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1129
https://global-response.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1213/IP_20_1213_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1213/IP_20_1213_EL.pdf
https://global-response.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://www.eib.org/en/index.htm
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
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Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρίτη τροποποίηση για την επέκταση του προσωρινού πλαισίου 
για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020, για να στηρίξει την 
οικονομία στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Το προσωρινό πλαίσιο τροποποιήθηκε για 
πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2020. Με την τροποποίηση αυξήθηκαν οι δυνατότητες δημόσιας 
στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων σχετικών με την 
καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και την 
περαιτέρω στήριξη της οικονομίας. Στις 8 Μαΐου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη 
τροποποίηση με την οποία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου σε μέτρα 
ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1221/IP_20_12
21_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
89. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: 6,15 δισ. ευρώ για καθολική πρόσβαση σε εμβόλια, 
συγκεντρώθηκαν στη διάσκεψη του Σαββάτου 

Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2020 

Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2020 ήταν μια σημαντική ημέρα για την παγκόσμια αλληλεγγύη κατά του 
κορονοϊού. Ηγέτες από όλο τον κόσμο ένωσαν τις δυνάμεις τους για να συγκεντρώσουν πόρους 
για την ανάπτυξη εμβολίων, διαγνωστικών τεστ και φαρμάκων για τον κορονοϊό και για να τα 
καταστήσουν προσβάσιμα και προσιτά σε όσους τα χρειάζονται, οπουδήποτε στον πλανήτη.  

Η διάσκεψη «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας», την οποία συντόνισε η Πρόεδρος 
φον ντερ Λάιεν, συγκέντρωσε πόρους ύψους 6,15 δισ. ευρώ από 40 χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης μιας νέας δέσμευσης ύψους 4,9 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1218/MEX_

20_1218_EN.pdf 

 
Το σχετικό δελτίο Τύπου, η ανάλυση των δωρεών ανά χώρα και η απομαγνητοφώνηση των 
παρεμβάσεων της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στη διάσκεψη είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.   
________________________________________________________________________________ 

 

90. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις 
του κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες 

Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού για τις 
διατραπεζικές προμήθειες («IFR») στις πράξεις πληρωμής με κάρτα.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1221/IP_20_1221_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1221/IP_20_1221_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1218/MEX_20_1218_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1218/MEX_20_1218_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1214


06 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 - 53 
 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ίδιου του IFR, η έκθεση απεστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Η έκθεση συμπεραίνει ότι οι κύριοι στόχοι του κανονισμού έχουν επιτευχθεί, 
καθώς μειώθηκαν οι διατραπεζικές προμήθειες για τις καταναλωτικές κάρτες και οι χρεώσεις των 
εμπόρων για τις πληρωμές με κάρτα και, κατά συνέπεια, οι τιμές για τους καταναλωτές, ενώ 
βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές. Επιπλέον, προήχθη η ενοποίηση 
της αγοράς μέσω της αύξησης της χρήσης από τους εμπόρους αποδεκτών (δηλαδή τραπεζών 
εξυπηρέτησης εμπόρων) που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη (διασυνοριακές υπηρεσίες 
αποδοχής) και της αύξησης των διασυνοριακών συναλλαγών με κάρτα. Ωστόσο, απαιτείται 
περαιτέρω παρακολούθηση και ενίσχυση της συλλογής δεδομένων σε ορισμένους τομείς, όπως 
οι τομείς στους οποίους ο κανονισμός ισχύει εδώ και περιορισμένο χρονικό διάστημα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1218/MEX_
20_1218_EN.pdf 
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 

 
91. Ομιλία της Επιτρόπου Ντάλι στο συνέδριο «Ισότητα 2020» για τα 20 χρόνια της οδηγίας για 
τη φυλετική ισότητα 

Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2020 

Η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι, συμμετείχε στο συνέδριο «Ισότητα 2020», το οποίο 
σηματοδοτεί 20 έτη από τη θέσπιση της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα.  

Η οδηγία, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, αποτελεί 
έναν από τους θεμέλιους λίθους των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
στην Ευρώπη.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1218/MEX_
20_1218_EN.pdf 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, καθώς και τις τελικές 
παρατηρήσεις της Επιτρόπου Ντάλι εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
92. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικό κανονισμό για να προετοιμάσει το έδαφος για τις 
υποδομές δικτύων υψηλής χωρητικότητας 5G 

Βρυξέλλες,  29 Ιουνίου 2020 

Η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με τα σημεία ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας -ή μικρές κυψέλες- τα οποία είναι καίριας σημασίας για την έγκαιρη ανάπτυξη 
δικτύων 5G που παρέχουν υψηλή χωρητικότητα και αυξημένη κάλυψη, καθώς και υψηλές 
ταχύτητες σύνδεσης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1218/MEX_20_1218_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1218/MEX_20_1218_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1217
https://equineteurope.org/2020/celebrating-20-years-of-equal-treatment-legislation-equality2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32000L0043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1218/MEX_20_1218_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1218/MEX_20_1218_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_1114
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1230/MEX_
20_1230_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον κανονισμό εφαρμογής είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ 
πληροφορίες για τον ρόλο των δικτύων 5G στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

93. Κρίση στη Συρία: Η ΕΕ κινητοποιεί συνολική δέσμευση ύψους 6,9 δισ. ευρώ για την περίοδο 
από το 2020 και εξής 

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2020 

Στην τέταρτη Διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της 
ευρύτερης περιοχής», η διεθνής κοινότητα δεσμεύθηκε να διαθέσει συνολικά 6,9 δισ. ευρώ στη 
Συρία και στις κυριότερες χώρες που φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες κατά την περίοδο από το 
2020 και εξής. Από το ποσό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε συνολικά το 71 %, δηλαδή ποσό 
4,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,3 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
2,6 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ο μεγαλύτερος χορηγός 
βοήθειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της συριακής κρίσης, έχοντας κινητοποιήσει πάνω 
από 20 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, σταθεροποίηση, ανάπτυξη και οικονομική βοήθεια 
από το 2011. 

Η IVη Διάσκεψη των Βρυξελλών, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου υπό τη 
συμπροεδρία των Ηνωμένων Εθνών, συγκέντρωσε όλους τους σχετικούς φορείς από 80 και πλέον 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Εξετάστηκε η τρέχουσα κατάσταση στη Συρία και στην ευρύτερη 
περιοχή και ανανεώθηκε η στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
για μια συνολική πολιτική επίλυση της σύγκρουσης. Η διάσκεψη λειτούργησε επίσης ως 
μοναδική πλατφόρμα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1211/IP_20_12
11_EL.pdf 

Οι συμπρόεδροι ενέκριναν κοινή δήλωση. 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ο ιστότοπος της Διάσκεψης 
Δήλωση της συμπροεδρίας 
Έκθεση παρακολούθησης της χρηματοδότησης 
Έκθεση σχετικά με τις διαδικτυακές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών 
Καταγραφές των ημερών διαλόγου 
Ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τις ανταλλαγές του ύπατου εκπροσώπου Τζουζέπ Μπορέλ με 
εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών της Συρίας 
Έκθεση «Φωνές από τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή» 
Ενημερωτικό δελτίο: Η ΕΕ και η κρίση στη Συρία 
Αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία: Ενημερωτικά δελτία σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ εντός της 
Συρίας, στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1230/MEX_20_1230_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1230/MEX_20_1230_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/681208
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1211/IP_20_1211_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1211/IP_20_1211_EL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/brussels-iv-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/brussels-iv-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/26/supporting-the-future-of-syria-and-the-region-conference-new-financial-tracking-report-published/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%22Supporting+the+future+of+Syria+and+the+region%22+conference%3a+new+financial+tracking+report+published
https://www.consilium.europa.eu/media/44617/brussels-iv-conference-report-civil-society-in-the-syria-crisis.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44629/21062020-dod-programme.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81741/syria-high-representative-josep-borrell-met-representatives-civil-society_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81741/syria-high-representative-josep-borrell-met-representatives-civil-society_en
https://www.voicesfromsyria.eu/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/final_factsheet_syria_digital_29_06_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/syria_conference_2020_-_inside_syria.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/syria_conference_2020_-_inside_syria.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/syria_conference_2020_-_jordan.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/syria_conference_2020_-_lebanon.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/syria_conference_2020_-_turkey.pdf
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Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 27 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
  

________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ 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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